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RESUMO 

 

ARAÚJO, Caroline Silva. Desempenho e recompensa: as políticas das secretarias estaduais de 
educação. 2014. 125 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Educação) - Faculdade 
de Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014. 
 
 
Este estudo, intitulado Desempenho e recompensa: as políticas das secretarias estaduais de 
educação, inserido na linha de pesquisa Estado, Políticas e História da Educação, 
problematiza os programas e as ações voltados para a recompensa por desempenho de 
professor(es), do(s) discente(s) ou da instituição escolar. Neste trabalho as políticas de 
recompensa são compreendidas como pagamento às instituições, aos profissionais da 
educação e/ou aos estudantes mediante alcance de resultados. Tais recompensas também 
podem ser denominadas de incentivos monetários, remuneração variável ou sistemas de 
premiação. O objetivo da pesquisa é compreender os pressupostos e contornos das políticas 
pautadas pela avaliação, com destaque para a gestão educacional, a partir da análise das 
experiências de políticas de recompensa brasileiras. Em relação à metodologia de pesquisa, 
foram realizados o levantamento de políticas de recompensa propostas pelas secretarias 
estaduais de educação em vigência no ano de 2012, a leitura integral dos documentos oficiais 
que embasam tais políticas e, por fim, foram analisadas as políticas de recompensa para 
compreender como as políticas de avaliação influenciam na proposição de incentivos no 
contexto escolar, bem como a lógica que esse instrumento provoca na gestão e no trabalho 
realizado pelas escolas e pelos profissionais. A análise documental abrangeu leis, decretos, 
regulamentos e editais de onze secretarias estaduais: Acre, Tocantins, Ceará, Pernambuco, 
Paraíba, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. 
Os estudos de Dirce Nei Teixeira de Freitas, Luiz Carlos Freitas, Benno Sander, Vitor Paro, 
Idalberto Chiavenato, Licínio Lima e Sandra Zákia Sousa, dentre outros, foram utilizados para 
compreender o objeto em estudo. Os dados da pesquisa permitem afirmar que as políticas de 
avaliação em larga escala contribuem para a criação de uma gestão voltada apenas para os 
resultados, nas instituições escolares, pois é a partir destes que são elaborados indicadores de 
produtividade do trabalho realizado nas escolas. Esses indicadores apresentam estreita relação 
com as políticas de recompensa, porque possibilitam a mensuração do trabalho das escolas e 
dos professores e o estabelecimento de metas de qualidade. A produtividade passa a ser 
expressa pelo alcance de metas de qualidade determinadas pelas secretarias estaduais de 
educação, sendo concedidas recompensas para aqueles que “contribuíram” para a melhoria 
dos resultados educacionais. Os textos normativos revelam, ainda, o controle, por parte das 
secretarias estaduais, da gestão e do trabalho pedagógico, por meio da definição de tarefas que 
devem ser executadas para que seja concedida a remuneração extra. 
 
Palavras-chave: avaliação em larga escala, desempenho, recompensa, gestão educacional.  
 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

ARAÚJO, Caroline Silva. Performance and reward: the policies of the state department of 
education. 2014. 125 f. Thesis. (Program of Postgraduate in Education) - College of 
Education, Federal University of Goiás, Goiânia, Brazil, 2014. 
 
 
This study, entitled Performance and reward: the policies of the state department of 
education; which belongs to the research line State, Policies and History of Education; 
problematizes the programs and the actions which aim the reward for the performances 
accomplished by teachers, students or even the educational institution. In this work, the 
rewarding policies are all comprehended as being a payment to the institutions, to the 
education professionals and/or to the students which is conquered by the accomplishing of 
results. These rewards can also be denominated monetary incentives, variable remuneration or 
even awarding system. The objective of the research is to comprehend the presupposition and 
the shapes of the policies guided by the rating, with some emphasis to the educational 
management, from the analysis of the experiences concerning Brazilian rewarding policies. 
Concerning the research methodology, it were performed a survey of rewarding policies 
proposed by state departaments of education in effect in 2012 and the unabridged reading of 
the official documents which base such policies and, lastly, we sought to analyse the 
rewarding policies and to understand how the rating policies influence on the proposition of 
incentives in the educational context, as well as the logic this instrument provokes in the 
management and in the work accomplished by schools and professionals. The documental 
analysis covered laws, decrees, regulations and edicts from eleven state departaments of 
education: Acre, Tocantins, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Goiás, Mato Grosso do Sul, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. The studies of Dirce Nei Teixeira de 
Freitas, Luiz Carlos Freitas, Benno Sander, Vitor Paro, Idalberto Chiavenato, Licínio Lima e 
Sandra Zákia Sousa, among some others, were used in order to comprehend the study object. 
The research’s data allow us to affirm that the large-scale, rating policies contribute to the 
creation, in the educational institutions, of a management which aims only the results, for it is 
from these ones that the productivity indicators of the work performed in the schools are 
prepared. These indicators has a narrow relation with the rewarding policies, because they 
make possible the measurement of the work performed by the schools and teachers and also 
the establishing of quality goals. The productivity becomes expressed by the reach of quality 
goals determined by the state departaments of education, being granted rewards to those who 
“contributed” to the improvement of the educational results. The normative texts also reveal 
the control exercised by the state departaments, the management and the pedagogical work, 
through the scheduling of tasks which must be executed in order to grant the extra-
remuneration. 
 
Keywords: large-scale rating, performance, rewarding, educational management.  
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da minha trajetória enquanto professora de escola pública, presenciei colegas 

de trabalho criticarem as políticas das redes estadual e municipal que concediam premiações 

associadas ao desempenho profissional. Ao invés de motivá-los, o que se podia observar era a 

insatisfação diante das exigências para receber uma remuneração extra no final do ano (rede 

estadual) ou um adicional percentual (rede municipal) incorporado ao vencimento. Ao mesmo 

tempo que professores contavam com a premiação para complementar a baixa remuneração, 

havia também uma resistência frente às exigências para recebê-la – pois demandavam outras 

tarefas a serem realizadas pelos profissionais, incredibilidade em relação aos critérios das 

avaliações de desempenho dos professores e insatisfação frente ao fraco desempenho dos 

alunos nas disciplinas que ministravam aulas. Dentre o grupo de professores que eu fazia 

parte, portanto, notava mais uma sobrecarga de trabalho do que motivação com a inserção de 

recompensas no âmbito escolar. 

As redes municipal de Goiânia e estadual de Goiás possuem políticas que concedem 

incentivos àqueles que realizaram com êxito as demandas definidas nos documentos que as 

instituem e as regulamentam. Diante da insatisfação do grupo de professores do qual fazia 

parte e da criação de premiação nos últimos anos nas duas redes de ensino, questionava-me 

sobre os motivos que possibilitaram a inserção de tais políticas em escolas públicas e quais 

lógicas envolvidas com a sua implementação. 

Na última década, os incentivos no âmbito educacional brasileiro ganharam maior 

visibilidade. Brooke e Cunha (2011) e Nogueira, Jesus e Cruz (2013)  já apontavam, em seus 

estudos, a expansão de políticas estaduais que visam premiar o desempenho de profissionais 

de educação e das escolas em relação ao alcance de resultados. Enquanto em outros países, os 

estudos sobre os impactos dessas políticas demonstram que não têm produzido os efeitos 

desejados, no Brasil, a partir da década de 2000, observa-se o crescimento dessas 

experiências, como uma estratégia de valorização da educação e dos profissionais, com vistas 

a melhoria da qualidade educacional. 

Neste trabalho, a expressão política de recompensa é utilizada de maneira ampla de 

forma a englobar as propostas que articulam desempenho e premiação. Tais propostas 

também são chamadas de “pagamento por resultados”, “incentivos de desempenho”, 

“remuneração variável”, “sistemas de premiação”, “pagamento por mérito”, “bônus por 
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produtividade”, criadas com o intuito de conceder uma premiação não monetária ou um 

adicional, eventual, à remuneração dos profissionais da educação ou aos recursos financeiros 

das escolas, com base na análise do desempenho.  

Políticas como essas no âmbito da administração pública apresentam uma estreita 

relação com as estratégias do setor privado, no qual a gestão elabora estratégias para assegurar 

o comportamento e as decisões dos trabalhadores, alinhando-os aos objetivos organizacionais 

(CHIAVENATO, 2010). Também faz parte desse modelo de gestão a necessidade de verificar 

se as atividades estão sendo executadas de acordo com as metas. Nesse sentido, o grau de 

execução depende do envolvimento das pessoas e motivá-las seria um dos objetivos da 

gestão. Dentre os procedimentos para aumentar o grau de satisfação dos trabalhadores, cria-se 

o sistema de remunerar com base no desempenho.  

Não basta remunerar as pessoas pelo seu tempo dedicado à organização. Isso é 
necessário, mas insuficiente. É preciso incentivá-las continuamente a fazerem o 
melhor possível, a ultrapassarem o desempenho atual e alcançarem metas e 
resultados desafiantes formulados para o futuro (CHIAVENATO, 2010, p. 312). 

 

A remuneração fixa, no caso, passa a ser questionada e seus problemas colocados em 

evidência pela gestão privada. Sendo comparada com a variável, a remuneração fixa foi 

caracterizada como desmotivadora, que mina o espírito empreendedor e funciona como 

elemento de conservação. Oferecer recompensas é considerado um processo moderno e 

importante para gerir pessoas, pois a remuneração seria adequada às diferenças individuais e 

aos seus desempenhos. No âmbito educacional, tais políticas têm sido identificadas como um 

dos fatores para a melhoria dos resultados educacionais, apoiadas na ideia de que incentivos 

estimulam o engajamento docente e melhoram a qualidade da escola pública. Dessa ideia, 

depreende-se que, quanto mais bonificados os profissionais de educação, mais eles 

“produzem”, os alunos aprendem mais e há melhora da qualidade educacional. 

Esse modelo, criado nos Estados Unidos e exportado para o mundo todo, já aponta 

fracassos no âmbito educacional daquele país. As evidências de que políticas de recompensa 

promovem consequências negativas (FREITAS, 2012a, 2013a; RAVITCH, 2011; MARSH et. 

al., 2011, dentre outros) não têm impedido sua popularidade crescente no Brasil. Um 

levantamento de teses e dissertações da área educacional sobre a temática no período de 2002 

a 2012 constatou que dez trabalhos desenvolveram a temática1. Seis desses trabalhos analisam 

políticas de bonificação voltadas especificamente para professores da educação básica, 
                                                 
1 Teses e dissertações sobre a temática: Vasconcelos (2006), Spineli (2009), Koga (2009), Cassetari (2010), 
Alcântara (2010), Gomes (2011), Anadon (2011), Araújo (2012), Marques (2012), Rocha Junior (2012). 
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enquanto os demais analisam tais políticas do ponto de vista da gestão educacional. Em todos 

os casos, foi escolhida uma política de premiação para análise, sendo o caso do sistema de 

bonificação por resultados da rede pública estadual de ensino de São Paulo o mais estudado.  

No estudo ora apresentado foi realizado um recorte temático com o objetivo de 

contribuir com o desenvolvimento da temática. Este trabalho tem como objeto de pesquisa 

compreender as políticas pautadas pela avaliação, com destaque para a gestão educacional. 

Diferente das pesquisas apontadas pelo levantamento de teses e dissertações, aqui objetiva-se 

analisar as políticas estaduais de recompensa direcionadas não só para a premiação dos 

docentes, mas também para os discentes e para as instituições escolares como um todo. O 

objetivo geral da pesquisa é realizar a análise dessas políticas no contexto brasileiro, buscando 

compreender como as políticas de avaliação influenciam na proposição de incentivos no 

contexto escolar, bem os pressupostos e implicações desse instrumento de gestão no trabalho 

realizado pelas escolas e pelos profissionais. 

Para isso, foi realizada uma pesquisa teórica e documental, que seguiu as seguintes 

etapas. Primeiro, foi realizado o levantamento bibliográfico de pesquisas sobre políticas de 

recompensa brasileiras no banco de teses do portal de periódicos, da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), publicadas no período de 2002-2012. 

Essas produções foram lidas integralmente com o objetivo de identificar os recortes temáticos, 

iluminar o problema desta pesquisa e contextualizá-lo dentro da área de estudo.  

Em seguida, foi feito o levantamento das políticas de recompensa propostas pelas 

secretarias estaduais de educação vigentes em 2012. Para desenvolver o objeto de pesquisa 

dessa dissertação, foram escolhidas as políticas educacionais das esferas estaduais, no intuito 

de ilustrar como acontecem as políticas de recompensa em diferentes regiões do país, bem 

como analisar os elementos que estruturam essas políticas no contexto brasileiro. Esse 

levantamento foi realizado por meio de pesquisa nos sites das secretarias estaduais de 

educação, nos quais foi pesquisado se havia projeto em vigência no ano de 2012 que 

associava premiação ao desempenho. Onze secretarias dos seguintes estados apresentaram 

políticas dessa natureza: Acre, Tocantins, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso 

do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.  

Após o levantamento, foi realizada a leitura dos textos normativos que embasam as 

políticas estaduais de recompensa e tabelamento dos dados de acordo com: objetivos; sujeitos 

premiados; tipos de recompensa; se focalizam desempenho individual ou coletivo; critérios 

para avaliação do desempenho. Por último, foi realizada a análise dessas políticas à luz de 
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autores que debatem a questão da avaliação, recompensa e gestão, especialmente, Dirce Nei 

Teixeira de Freitas (2007), Luiz Carlos Freitas (2007, 2011, 2012, 2013), Benno Sander 

(2005, 2009), Vitor Paro (2003, 2005), Idalberto Chiavenato (2007, 2010), Licínio Lima 

(2011) e Sandra Zákia Sousa (2008, 2009). Essa análise parte de uma pesquisa documental 

(leis, decretos, editais, medidas provisórias, resoluções e instruções normativas) no âmbito 

das proposições dos governos estaduais no que tange às políticas de recompensa. 

Este estudo parte do pressuposto que as políticas de recompensa são uma forma de 

controle do trabalho da escola. Em outras palavras, sob a justificativa de premiar o melhor 

desempenho, os governos estaduais criam um sistema de monitoramento do trabalho por meio 

de resultados das avaliações em larga escala e metas. Uma vez que os profissionais e a gestão 

são cada vez mais responsabilizados pelos problemas que afligem a educação escolar 

brasileira, o trabalho da escola se direciona para a produção de resultados, tal como esperado 

pelos governos. Assim, incentivos induzem o trabalho dos profissionais para objetivos não 

definidos por eles que, no caso, é a elevação dos resultados escolares. 

Os capítulos que expõem a análise dessa investigação foram organizados da seguinte 

maneira: o primeiro, que recebeu o título de “Políticas de recompensa: contextualização e 

principais modelos”, apresenta o que a produção da área educacional aponta acerca das 

políticas internacionais e nacionais que visam premiar desempenho. Também se discute a 

hegemonia das avaliações em larga escala no Brasil e a utilização de seus resultados, que 

demonstraram ser determinantes para a criação e permanência de políticas recompensatórias 

no âmbito escolar.  

O segundo capítulo “Políticas de recompensa estaduais em 2012” analisa os elementos 

que estruturam as políticas de recompensa implementadas pelas secretarias estaduais de 

educação, buscando evidenciar especificidades dessas políticas no contexto brasileiro. Para 

tanto, os documentos normativos foram esmiuçados como forma de ilustrar as prerrogativas 

presentes neles. Para melhor organização e leitura dos dados, as políticas de recompensa 

foram agrupadas de acordo com as regiões brasileiras.  

O terceiro capítulo “O papel da gestão nas políticas de recompensa” discute a relação 

entre gestão educacional e políticas de recompensa. A gestão no campo educacional é um 

espaço de projetos antagônicos e em disputa. De acordo com a análise das políticas estaduais, 

a recompensa pelo “bom desempenho” traz consigo uma série de exigências/critérios 

relacionados à gestão escolar com vistas à eficiência do trabalho pedagógico. Com base nos 

objetivos e nos demais critérios avaliados para “medir” o desempenho, as políticas estaduais 
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de recompensa vão ao encontro de uma perspectiva gerencialista e de controle do trabalho na 

escola.  

Enfim, trata-se de um estudo da relação entre gestão, avaliação e recompensa. Busca-

se problematizar a necessidade de introduzir mecanismos que regulem a eficiência, a 

produtividade, a eficácia, com vistas à qualidade das instituições educacionais e, além disso, 

revelar determinantes que contribuam para elucidar a lógica de gestão dos sistemas 

educacionais brasileiros concretizada com a apropriação das políticas de avaliação. 
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Capítulo 1 

POLÍTICAS DE RECOMPENSA: CONTEXTUALIZAÇÃO E 
PRINCIPAIS MODELOS 

 
 

Pesquisadores sobre políticas de recompensa, tais como Freitas (2012b), defendem que 

esse tipo de política é influenciado pelos Estados Unidos. Em entrevista para a Revista Carta 

Capital (CARVALHO, 2011), Luiz Carlos Freitas argumenta que a política de bônus da rede 

estadual de São Paulo é uma “cópia improvisada” do sistema de bonificação daquele país. 

Assim como no Brasil, outros países colocaram em suas agendas educacionais tais políticas. 

Este capítulo demonstra em qual situação se encontram  as políticas de recompensa.  

Para tanto, a discussão efetiva-se em quatro momentos. Primeiro, a abordagem de 

pesquisadores da área educacional acerca das experiências de políticas de recompensa 

nacionais e internacionais, na busca de evidenciar como tais políticas têm se tornado 

“elemento estruturante” da política educacional, não se restringindo a iniciativas pontuais ou 

isoladas, como observado por Sousa (2009). Em um segundo momento, discutem-se modelos 

de políticas abordados por estudiosos da temática. Por fim, apresenta uma análise sobre a 

relação das políticas de recompensa e o sistema de avaliação em larga escala, destacando o 

fortalecimento deste último na educação básica brasileira. Essa última análise será retomada 

em outros capítulos, uma vez que o estudo evidenciou que as políticas de recompensa são 

pautadas, especialmente, pelos resultados dessas avaliações.  

 

1.1 Experiências internacionais e nacionais: a produção da área 

 

Uma das estratégias presentes no Plano Nacional de Educação (PNE), lei n.º 13.005, 

de 25 de junho de 2014, para alcançar o objetivo de atingir as médias nacionais do Ideb2 

(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) é o de “estabelecer políticas de estímulo às 

escolas que melhorarem o desempenho no Ideb, de modo a valorizar o mérito do corpo 

docente, da direção e da comunidade escolar” (BRASIL, 2014, p. 8). A lógica subentendida 

                                                 
2 O Ideb foi criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
funciona como indicador nacional, e é calculado a partir de dois componentes: médias de desempenho na Prova 
Brasil e taxas de aprovação dos estudantes (Censo Escolar). Para mais informações: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=336&msg=1 
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nessa estratégia é o alargamento da meritocracia em âmbito nacional e a abertura para 

formulação e continuidade das políticas de incentivos financeiros para trabalhadores da 

educação, instituições escolares e discentes da educação básica. A despeito dos controvérsias 

no estabelecimento de incentivos ou punições para os profissionais de educação3, tais políticas 

têm ganhado espaço no âmbito educacional, tanto no Brasil como internacionalmente.  

Para Chiavenato (2007), a remuneração é uma estratégia utilizada pelas empresas para 

manter os índices de desempenho. No caso da educação, a ideia de mensurar o desempenho 

dos profissionais de educação com base em avaliações em larga escala realizadas pelos 

estudantes tem se fortalecido, mesmo frente a inúmeras críticas.  

A estratégia repousa na ação das pessoas e estas devem ser incentivadas e 
estimuladas constantemente para que não haja paradas ou atrasos [na produção]. 
As pessoas precisam ser recompensadas ou premiadas a partir do momento em 
que os resultados são alcançados. As recompensas devem também funcionar 
como um reforço contínuo e positivo para a ação estratégica (CHIAVENATO, 
2007, p. 161). 

 

Brooke e Cunha (2011) indicam experiências semelhantes às políticas de recompensa 

atuais e entendem que estas foram sendo implantadas ao mesmo tempo em que as avaliações 

externas foram se fortalecendo como política educacional. Por exemplo, na década de 1970, 

consolidou-se o movimento de padrões mínimos nos Estados Unidos e a associação de 

resultados a consequências. Recentemente, de acordo com os estudos desses autores, a 

legislação federal desse país estipula metas de proficiência para todos os grupos escolares, 

além de punições caso as escolas não alcancem tais metas. 

Nos Estados Unidos, em 1987, foi criado o Conselho Nacional de Padrões de Ensino 

Profissional ou National Board for Professional Standards (NBPTS), organização sem fins 

lucrativos. Seis anos depois, em 1993, esse Conselho criou uma certificação nacional para 

professores. A seleção para ganhar a certificação é voluntária e realizada em duas fases: 

portfólio de trabalho, incluído vídeos, e provas do centro de avaliação do Conselho acerca de 

conteúdos específicos do campo de conhecimento. Tal avaliação toma por base padrões 

docentes estabelecidos pelo Conselho e o certificado tem validade de 10 anos. Esses padrões 

são baseados em cinco propostas: 1) professores comprometidos com a aprendizagem dos 

estudantes; 2) professores conhecem as matérias e sabem como ensiná-las; 3) os professores 

gerenciam e monitoram a aprendizagem dos estudantes; 4) os professores pensam sobre suas 

                                                 
3 Sobre essa discussão, ver MINHOTO, M. A. P.; PENNA, M. G. de O. Valorização do magistério ou 
darwinismo profissional? (2011); ALVES, W. F. Crítica à razão gestionária na educação: o ponto de vista do 
trabalho. (2014).  
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práticas e aprendem de acordo com a experiência; e 5) os professores são membros de 

comunidades de aprendizagem (NBPTS, 2014). Assim, o professor que estivesse dentro 

desses padrões, ganharia uma certificação nacional. 

Em estudo sobre recompensas para professores, Harvey-Beaves (2003) aponta 

diferentes experiências formuladas pelos países membros4 da Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Analisando as políticas apresentadas pelo autor, 

ressalta-se a grande quantidade de políticas de recompensa nos Estados Unidos com base nos 

resultados dos alunos em provas estandardizadas na composição do desempenho dos 

profissionais de educação. Ainda em relação a essa pesquisa, o pesquisador analisou dezenove 

países, sendo que nove deles não possuem sistemas de recompensa ou foram abolidos (como 

na Austrália). Em relação aos demais países membros, observa-se que os indicadores de 

desempenho dos profissionais de educação podem ser definidos internamente, pela direção 

escolar, ou avaliados segundo competências fixadas pelos formuladores de políticas de cada 

país.   

Exemplo recente de políticas recompensatórias nos Estados Unidos foi a lei No Child 

Left Behind Act (NCLB) ou Nenhuma Criança Deixada para Trás, criada em 2001, que 

prometia, nas palavras de Ravitch (2011), “uma nova era de altos padrões, testagens e 

responsabilização na qual nenhuma única criança seria ignorada” (p. 113). Essa política faz 

parte das reformas educacionais da década de 1990 naquele país, que teve como um de seus 

pilares a responsabilização de agentes escolares pelo aprendizado dos alunos. A NCLB passou 

a focar a política educacional na questão do desempenho com ênfase em políticas de incentivo 

ou sansão para as escolas ou para os estudantes que cumprissem, ou não, as metas estipuladas 

pelo governo americano. Tratava-se de uma “lei punitiva baseada em pressupostos errôneos 

de como melhorar as escolas.” (p. 131). A mesma autora analisa que esse programa não 

contribuiu para melhoria do sistema educacional americano. 

Sobre a discussão do tema, um caso lembrado por Freitas (2012) acerca de políticas de 

incentivo nos Estados Unidos, é o de Nova Iorque. Segundo o autor, políticas dessa natureza 

têm sido aplicadas nas redes de ensino e caracterizam-se por desperdício de recursos. Em 

Nova Iorque, por exemplo, o prefeito encerrou a aplicação de bônus em 2008 e afirmou que 

                                                 
4 Países membros da OCDE analisados por Harvey-Beavis (2003): Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, 
Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Finlândia, França. Grécia, Holanda, Irlanda, Coreia, México, 
Noruega, Nova Zelândia, República Checa, Reino Unido, Suíça. Lista atualizada dos países membros da OCDE 
pode ser consultada em no site: http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member-
countries.htm. 
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“deveríamos ter orgulho disso – do fato de que temos a coragem de sentar-se lá e dizer que 

achávamos que era uma boa ideia [pagar bônus aos professores], não funcionou e estamos 

parando-a. Nós não vamos desperdiçar o dinheiro público” (SEIFMAN, 2011).  

Lavy (2009) realiza um estudo sobre pagamento de incentivos para professores e 

apresenta sua avaliação de um programa experimental (setembro de 2000 a junho de 2001) 

realizado no Estado de Israel, república parlamentar localizada no Oriente Médio, que 

ofereceu incentivos monetários aos professores com base no desempenho dos alunos. Nesse 

programa, o desempenho dos alunos no exame para o Ensino Médio a taxa de aprovação 

foram os dois indicadores de desempenho dos professores. Os resultados desse estudo 

sugerem que os incentivos aumentaram a taxa de aprovação dos alunos. A hipótese levantada 

pelo autor foi de que a melhoria aconteceu devido à mudança dos métodos de ensino dos 

professores, ou seja, o incentivo induziu os professores a modificarem suas práticas de ensino 

para que os alunos obtivessem maior aprovação. 

De acordo com as conclusões do pesquisador, essa prática vai de encontro ao contexto 

de preocupação com os “efeitos indesejados” dos incentivos, como "ensinar para a prova" ou 

manipular os resultados dos testes. O pesquisador chega a conclusão, também, que os 

incentivos individuais para os professores são mais “eficientes” do que os incentivos para 

grupo de professores e tão eficientes quanto bônus monetários para estudantes melhorarem 

seu desempenho (LAVY, 2009, p. 31). 

Um programa de premiação de professores na Repúbica do Quênia, país da África 

Oriental, foi analisado por Glewwe, Ilias e Kremer (2003). Nesse programa, as escolas 

premiavam professores caso os alunos apresentassem bom desempenho na avaliação externa. 

As escolas eram premiadas com base em duas categorias: melhor desempenho e maior 

progresso em relação ao ano base. O valor anual do bônus chegava a 43% do salário-base 

mensal dos professores e era financiado pela International Christelijk Steunfonds (ICS), uma 

Organização Não Governamental (ONG) holandesa, localizada nos distritos de Busia e Teso, 

no oeste do Quênia. Segundo os pesquisadores, os professores quenianos recebem um salário 

relativamente alto (GLEWWE; ILIAS; KREMER, 2003), que era definido exclusivamente 

pelo seu tempo de serviço e qualificação educacional. Todavia, o levantamento dos 

pesquisadores indicou que os professores faltavam, na média, 20% dos dias letivos, sendo a 

premiação de professores uma estratégia para resolver esse problema. 

Na escolas chilenas, há três iniciativas que visam recompensar o desempenho de 

professores. Nas escolas que tiverem os níveis mais altos no Sistema Nacional de 
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Desempenho de Escolas Subsidiadas (Sned) os professores são recompensados coletivamente 

em forma de bônus financeiro de cerca de 4% do salário médio anual. Esse programa foi 

criado em 1995 e baseia-se em indicadores socioeconômicos e no desempenho dos estudantes 

em provas padronizadas. As escolas são enquadradas de acordo com os indicadores 

socioeconômicos e, depois, dentro desses grupos, há uma classificação de acordo com os 

melhores resultados nas avaliações externas (OCDE, 2006).  

Há outra iniciativa chilena chamada Prêmio Nacional de Excelência Docente, que 

objetiva reconhecer publicamente os professores “destaques” do ano. Cinquenta professores 

de diferentes regiões do Chile são contemplados com esse Prêmio e são indicados com base 

no mérito, em um processo que envolve as escolas, as comunas5 e as diferentes regiões do 

país (OCDE, 2006).  

Em 2002 foi criado o Prêmio de Excelência Pedagógica (AEP, Asignación de 

Excelencia Pedagógica). Nesse caso, os professores chilenos candidatam-se voluntariamente 

para uma avaliação e aqueles que forem avaliados como “excelentes” em relação aos seus 

conhecimentos e habilidades recebem remuneração extra. O procedimento de avaliação 

envolve uma prova escrita sobre conhecimentos pedagógicos e análise de um portfólio com as 

atividades desenvolvidas pelos professores, incluindo vídeos com práticas docentes em sala 

de aula. Todo ano, o Ministério da Educação do Chile define uma quantidade de professores 

em cada região do país e essa quantidade varia de acordo com as restrições orçamentárias. Em 

relação à remuneração extra, os professores podem receber até duas vezes por ano e por, no 

máximo, dez anos, se continuarem com os níveis satisfatórios e no mesmo grupo de 

experiência docente (OCDE, 2006). 

No âmbito nacional, apesar do crescente interesse pela temática das políticas de 

recompensa, ainda há poucos estudos nessa área. Em levantamento realizado no banco de 

teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes) no período de 2002 a 2012, foram encontrados 10 trabalhos6 na área de educação que 

tratam da temática políticas de incentivo ou políticas de recompensa. Em relação às 

experiências de políticas de recompensa analisadas por estes pesquisadores, o sistema de 

bonificação por resultados da rede pública estadual de ensino de São Paulo foi o mais 

                                                 
5 Menor subdivisão administrativa ou unidade básica da administração local do país. 
6 Foram localizados os seguintes trabalhos: Vasconcelos (2006); Spineli (2009); Koga (2009); Cassetari (2010); 
Alcântara (2010); Gomes (2011); Anadon (2011); Araújo (2012); Marques (2012); Rocha Junior (2012).  
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estudado. Trata-se de um conjunto de ações de gestão no ensino público de São Paulo e dentre 

elas a instituição do bônus mérito para os profissionais de educação dessa rede de ensino.  

Vasconcelos (2006), Spineli (2009), Cassetari (2010), Alcântara (2010), Marques 

(2012) e Rocha Junior (2012) debruçaram-se sobre essa política de recompensa. Atualmente, 

ela é regida pela Lei Complementar n.º 1078/2008 e prevê o pagamento anual de um valor 

pecuniário calculado sobre até 20% (vinte por cento) do somatório da retribuição mensal do 

servidor e depende do cumprimentos de metas da instituição escolar ou unidade 

administrativa (abrange profissionais de educação em funções administrativas) e do índice de 

dias de efetivo exercício (meta individual).  

Vasconcelos (2006) e Alcântara (2010) consideram que se trata de uma política 

neoliberal para os países em desenvolvimento. Para o primeiro, a política neoliberal institui 

condições para o processo ensino/aprendizagem, intervindo pontualmente na relação de 

trabalho entre professor e aluno, e isso faz parte de um contexto de adaptação do professor à 

nova ordem educacional.  

Para Alcântara (2010), o bônus mérito relaciona-se a responsabilização dos 

professores e das escolas pela má qualidade da educação oferecida pela rede pública, 

desconsiderando as reais condições de trabalho dos professores e demais profissionais da 

educação, evidenciando o caráter reducionista dessas políticas. Com base na ideia de 

responsabilização, vem sendo implantadas políticas de incentivo e indicadores de qualidade, 

com ampla aceitação da sociedade civil e representantes de classe. Esse estudo conclui que as 

políticas de bonificação camuflam os parcos investimentos em educação, sobretudo em 

relação à remuneração dos profissionais do magistério. As ações da Secretaria Estadual de 

Educação de São Paulo apresenta estratégias de manipulação e convencimento, tendo como 

base o controle cada vez mais rígido do trabalho docente e a introdução da competição como 

elemento indissociável do trabalho pedagógico. 

Já Spineli (2009) estuda um critério muito utilizado para a concessão de 

bonificações: a assiduidade. Como objeto de pesquisa, o autor pesquisa a prática do 

absenteísmo laboral dos professores da rede estadual de ensino de São Paulo e as relações 

com o pagamento do “bônus mérito”. A pergunta problematizadora é se o bônus alterou o 

comportamento dos professores em relação às faltas. Para responder a essa pergunta, foram 

consultadas as faltas registradas nos livros-pontos dos docentes durantes os anos de 1995 a 

1999 e 2001 a 2005. O período se justifica, uma vez que o bônus foi instituído em 2000 e 



22 
 

pago pela primeira vez em 2001. Outra metodologia empregada foi um questionário sobre a 

influência do bônus mérito na rotina e qual a avaliação dos professores sobre o bônus. 

Por meio da pesquisa, Spineli (2009) verificou que os professores da escola da 

pesquisa não diminuíram as ausências. Essa constatação reflete que há problemas externos à 

escola que precisam ser analisados e que contribuem para que as ausências não sejam 

modificadas pela inserção de uma política de bonificação. Para o autor, a escola é uma 

instituição burocrática e a docência uma profissão do tipo funcionário burocrática, com 

formas de recrutamento e controle. Além disso, traça um panorama da cultura escolar, 

discutindo temas como burocracia, feminização da docência, demanda por escolarização na 

sociedade, proletarização docente, bem como a escola na lógica do capital. A lógica do 

controle burocrático, segundo o autor, é similar ao modelo industrial. Destaca também que há 

uma existência de racionalização nas estruturas de trabalho, contribuindo para a maior 

proletarização dos trabalhadores não apenas nas indústrias, mas também na proletarização 

docente, fruto da mediação do Estado na profissão. 

Cassettari (2010), por sua vez, pretende contribuir com o debate sobre a remuneração 

por desempenho para professores da educação básica, procurando analisar a partir da revisão 

bibliográfica, se essa é uma boa estratégia para que os sistemas de educação alcancem 

melhor qualidade. Para a discussão da temática, a pesquisadora apresenta um breve histórico 

da profissão docente no Brasil e uma caracterização dos professores brasileiros quanto à 

atratividade da docência, a retenção e a formação de professores; problematiza as principais 

características dos programas de pagamento por performance; por fim, analisa de forma mais 

detalhada a experiência da secretaria de educação do estado de São Paulo. 

Na análise da autora, o pagamento por performance sustenta-se na ideia de que o 

trabalho docente é fundamental na melhoria da qualidade da educação escolar. A partir da 

revisão bibliográfica, a autora demonstra que não há consenso quanto à essa estratégia de 

melhoria da qualidade da educação escolar e conclui que essa estratégia em pouco contribui 

para a melhoria da qualidade das escolas. 

A dissertação de Marques (2012) tem como objeto de pesquisa analisar as possíveis 

consequências para a carreira docente e na dinâmica do trabalho escolar com a implantação 

do Programa de Valorização pelo Mérito pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo 

no ano de 2009. Para isso, realizou entrevistas com professores coordenadores para saber a 

visão desses sujeitos a respeito do Programa. A autora conclui que há uma tendência de 

responsabilização dos docentes pelos resultados educacionais. Com base na visão dos 
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coordenadores acerca do Programa em análise, a autora sintetiza as seguintes conclusões: 

que há uma tendência em aceitar que a noção de justiça é subjacente ao Programa; há a 

estimulação da competitividade e de uma formação individualizada; induz à divisão de 

categorias profissionais: mal preparados x bem preparados; desconfiança dos coordenadores 

quanto ao potencial do Programa ser um incentivo para entrar na carreira docente; pouco 

impacto do Programa quanto às faltas e afastamentos; tal como está implantado, pode 

fragilizar o trabalho coletivo e a cultura colaborativa. 

No estudo de Rocha Jr. (2012) buscou-se responder o que os professores pensam em 

relação à bonificação de resultados instituída pela Secretaria de Estado da Educação de São 

Paulo. O autor inicia seus argumentos remontando ao histórico de avaliações no Brasil e sua 

relação com as orientações das políticas de organismos internacionais financiadoras de 

políticas públicas. Segundo o pesquisador, a política de avaliação do governo neoliberal 

introduz a lógica de mercado na esfera educacional, na medida em que testes padronizados 

passaram a ser instrumentos para aferir a qualidade da educação. Nesse contexto, emerge o 

conceito de Estado Avaliador, quando há utilização da avaliação como recurso 

administrativo. Nesse contexto, foi criada a política de Bonificação por Resultados no ano de 

2008 pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo (SEE/SP). Ao longo dos anos de 

vigência dessa política, o autor mostra as mudanças ocorridas na legislação referente ao 

bônus em relação aos instrumentos para captar o desempenho dos profissionais da escola e 

quais os critérios para ganhar o bônus. O autor atenta, ainda, que o bônus nasce mediante 

fortalecimento das práticas de avaliação educacional como política pública de educação. 

Utiliza como instrumentos metodológicos um questionário para os professores das 

escolas selecionadas pelo pesquisador e entrevistas para os casos em que pelo questionário 

algumas informações não foram “satisfatoriamente realizadas” (p. 41). De acordo com os 

dados da pesquisa, o autor levantou algumas interpretações: há uma crítica ao Saresp como 

instrumento de avaliação docente; consideram injusta a utilização dos resultados do Saresp 

como instrumento de avaliação de ensino; os professores vêm modificando o currículo 

escolar para melhorar o resultado dos alunos do Saresp, bem como priorização das séries 

avaliadas, ênfase nas disciplinas de Português e Matemática, criação de reforço para alunos 

com dificuldade, utilização de simulados para “treinar” (p. 46) os alunos para a realização 

das avaliações; crítica à responsabilização dos professores pelo insucesso dos alunos; os 

professores se sentem cobrados a atingir as metas previamente fixadas pelo Estado; 

“descaracterização” (p. 52) da profissão, uma vez que o conhecimento dos alunos passa a 
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representar tão somente um acréscimo salarial; mal-estar e apatia entre os docentes; por fim, 

os profissionais de educação defendem que o bônus deveria ser incorporado ao salário. 

O autor considera que a bonificação fracassa em relação à melhoria da qualidade do 

ensino e como política de melhoria salarial, mostrando-se uma política ineficiente. Com base 

na interpretação dos dados, Rocha Jr. (2012) considera que a política de avaliação 

educacional da SEE/SP confere um formato empresarial à educação ao estabelecer metas e 

objetiva uma padronização das escolas da rede; gera um clima de tensão, frente ao 

cumprimento de metas; causa insatisfação dos professores, que não veem atendidas as 

reivindicações de melhores salários e condições de trabalho; e descaracterização da profissão 

docente, umas vez que o sentido da sua prática se volta para interesses econômicos. 

Na tese de Araujo (2012) foi analisada a lógica da premiação escolar, compreendida 

como estratégia de regulação da gestão escolar. Para a compreensão do objeto, foi realizado 

um estudo de caso com uma escola que é referência em premiação, em razão dos vários 

prêmios já recebidos pela instituição. No estudo são discutidos os instrumentos de gestão 

utilizados pela escola, bem como histórico e outros dados que demonstram como funciona a 

escola considerada referência em gestão. Também é discutida a lógica da premiação na 

educação escolar paranaense, considerada gerencial, que consistiu na análise do contraponto 

entre gestão democrática e gestão gerencial. Por fim, debate sobre as referências político-

econômicas, administrativas, sociológicas, psicológicas e filosóficas da lógica da premiação. 

Araújo (2012) conclui que a premiação induz a gestão da escola a introduzir de forma 

exemplar os instrumentos da lógica gerencial. Também conclui que essa lógica está 

imbricada com o discurso de democracia, mas que, na visão da autora, é uma “democracia  

restritiva” (p. 147). O instrumento de participação na gestão, cita a autora, conjuga-se com os 

processo de trabalho e gestão pautados pela lógica da premiação, questionando, assim, as 

limitações desse instrumento frente a inserção dessa lógica no âmbito escolar. Conclui, 

ainda, que no estado do Pará, que a formação de gestores está pautada por uma lógica 

gerencialista, constatando que a premiação é uma forma de regulação do trabalho e da 

organização da escola, modificando as relações de trabalho para o horizonte do 

individualismo, da meritocracia e do utilitarismo. 

Koga (2009) analisa a trajetória profissional dos professores ganhadores do Prêmio 

Professores do Brasil. Trata-se de um prêmio pecuniário de iniciativa do Ministério de 

Educação pago a professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental mediante análise 

de relato de experiência e documentos comprobatórios de projetos desenvolvidos na escola 

onde estão lotados. Há uma comissão estadual e outra nacional para análise dos documentos. 
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A primeira é composta por integrantes das secretarias de educação dos estados, municípios e 

do Distrito Federal, pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e 

por especialistas de universidades. A segunda comissão é designada pelo ministro de 

educação, além de representante da Fundação Bunge7, de um representante da Secretaria de 

Educação Básica (SEB/MEC) e de representante do Conselho Nacional dos Secretários de 

Educação (Consed). Segundo a investigação da autora, os participantes da premiação já 

valorizavam na sua trajetória profissional a busca por premiações; que, de acordo com os 

documentos, o Ministério da Educação considera o professor como importante sujeito na 

mudança da qualidade do ensino, bem como o professor premiado como solução para a 

melhoria da qualidade.  

Segundo Koga (2009), o prêmio pode ser considerado um capital simbólico, conforme 

referencial bourdieuano. A lógica do prêmio é eleger um professor que consegue superar as 

adversidades da realidade local e socializar as experiências exitosas. Segundo a pesquisadora, 

foram as precariedades do trabalho pedagógico na escola que estimularam as professoras da 

pesquisa a criarem projetos educativos que lhes conferiram distinção em relação aos pares. Ao 

final, a pesquisadora elenca alguns aspectos que conferem distinção no magistério 

(diferenciações que possibilitaram ganhar o prêmio): estar em consonância com os valores 

institucionalizados, utilizar o capital cultural para concorrer ao prêmio, levantar temas a partir 

das condições limitantes do trabalho, assumir responsabilidade individual pela melhoria de 

educação do país.  

Gomes (2011) apresenta como objeto de pesquisa a política de avaliação/premiação 

materializada pelo Prêmio Escola Nota Dez nas escolas municipais de João Pessoa, avaliando 

o impacto que políticas como essa podem causar nas instituições. Esse Prêmio concede um 

incentivo monetário (14º salários) para os profissionais de educação das escolas premiadas. 

As categorias de análise são: avaliação da gestão escolar, avaliação das atividades 

interdisciplinares, avaliação da frequência na formação continuada e avaliação da 

aprendizagem dos alunos. 

Com base nos estudos, Gomes (2011) conclui que a manifestação das políticas de 

avaliação nacional reverbera nas políticas de avaliação/premiação de João Pessoa. O modelo 

avaliativo do Prêmio vai ao encontro do modelo calcado em conceitos gerenciais na busca 

pela qualidade educacional pela via da gestão e do currículo, enfatizando, no caso do projeto 

em estudo, a eficiência dos procedimentos administrativos, o controle da frequência, a 
                                                 
7 Entidade social da Bunge Brasil criada em 1955 para atuar na área de educação.  
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produção de projeto e, principalmente, o resultado. Argumenta que os indicadores 

provavelmente não conseguem alcançar com fidedignidade os objetos propostos pelo Prêmio.  

Anadon (2011), por sua vez, investiga a relação entre o Prêmio Nacional de 

Referência em Gestão Escolar e as políticas públicas educacionais vigentes para o campo da 

gestão educacional e escolar. Esse Prêmio é uma proposição do Consed, Undime, Unesco e 

Fundação Roberto Marinho e visa premiar escolas que apresentarem práticas eficazes de 

gestão que melhoraram o desempenho dos estudantes. A autoavaliação que faz parte do 

Prêmio classifica as escolas de acordo com as seguintes dimensões: gestão pedagógica, gestão 

participativa, gestão de serviços e recursos, gestão de resultados e gestão de pessoas. Cada 

estado e o Distrito Federal realiza a seleção de uma instituição escolar que, posteriormente, 

farão parte da seleção nacional para concorrer ao título de Referência Nacional.  

A pesquisadora considera que esse Prêmio induz a um modelo de gestão gerencialista, 

performática, meritocrática e de responsabilização. Além disso, reitera as ações contraditórias 

de autonomia e homogeneização, democratização e regulação das propostas oficiais. Segundo 

o estudo, os anos iniciais do século XXI foram marcados, na área educacional, pelo 

fortalecimento das avaliações externas, pela sobreposição de uma gestão de resultados 

escolares, do perfil do governo de coordenador e avaliador da política educacional, realiza 

uma discussão sobre a construção de indicadores e da definição externa sobre o que é 

qualidade da educação, corroborando com a ideia de uma gestão comprometida com a 

produtividade e com a eficiência.  

Apesar de nos Estados Unidos (onde as políticas de recompensa são formuladas e 

discutidas há mais de 20 anos) pesquisas demonstrarem as contradições e limites de políticas 

de incentivo (FREITAS, 2012, 2013), elas têm sido discutidas e implementadas no Brasil. 

Isso evidencia o descompasso entre as pesquisas sobre o impacto dessas políticas e os reais 

interesses que subjazem esse tipo de política. 

Conforme produção da área educacional, as pesquisas sobre as políticas de 

recompensa brasileiras são recentes. O levantamento de teses e dissertações sobre a temática 

no período de 2002-2012 evidenciou que entre os anos de 2002 e 2005 não houve produções 

acerca da temática. Somente em 2006 ela passou a ser objeto de pesquisa acadêmica. As 

produções evidenciam, ainda: uma reflexão desarticulada com os resultados de experiências 

internacionais (consideradas modelos para o Brasil); a legitimação de políticas de premiação; 

ausência de um histórico dessas políticas que contribua para elucidar determinantes que 

possibilitaram a ampliação dessas políticas nas esferas de ensino no Brasil. 
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Observa-se, ainda, que políticas de recompensas têm feito parte da agenda educacional 

de diversos países. Na próxima seção serão discutidos os modelos de políticas de recompensa 

elaborados por pesquisadores do tema e que evidenciam os elementos estruturantes dessas 

políticas. 

 

1.2 Políticas de recompensa: principais modelos no âmbito educacional 

 

A estratégia de premiar trabalhadores pelo desempenho parte do princípio que 

remuneração por tempo de serviço, qualificação e cargos ocupados não é suficiente para 

motivar os trabalhadores. Recompensar o trabalhador por seus esforços com base em uma 

sistema de remuneração variável objetiva melhorar o desempenho global das organizações. 

Tais iniciativas são comuns na administração privada. Segundo Oyadomari et al. (2008)  

Para minimizar conflitos dessa natureza [entre interesses pessoais e interesses 
das empresas] e aumentar o grau de satisfação do empregado, surgiram vários 
procedimentos para gestão de pessoas, dentre eles o sistema de remuneração 
variável, que se apresenta como uma alternativa ao sistema tradicional, no qual o 
salário fixo é a base de remuneração. O sistema variável propõe que parte do 
salário seja associada ao nível de contribuição do funcionário à organização, ou 
seja, torna-se mais clara, para o empregado, a relação entre seu desempenho e o 
reconhecimento de seu esforço pela organização (p. 2). 
 

Com incentivos monetários espera-se que os trabalhadores sintam-se motivados na 

busca de melhores resultados individuais, que contribuirão para a melhoria das metas globais 

das instituições. Já no âmbito educacional, pode-se dizer que melhorar os índices 

educacionais brasileiros é um dos objetivos das políticas de recompensa, pois parte da ideia 

que se os profissionais, em sua individualidade, se sentirem motivados possibilitarão o 

progresso do índice escolar.  

Apesar das divergências em relação ao impacto das políticas de recompensa, essa 

estratégia de gestão tem ganhado força no âmbito educacional8. Gaulejac (2007) argumenta 

sobre a falsa neutralidade dos instrumentos de gestão, ao introduzirem uma aparente 

neutralidade (p. 101). A fim de concretizar os objetivos das organizações, os gerentes utilizam 

instrumentos de gestão que julgam completos e autônomos, mas que podem provocar efeitos 

contraditórios. O pesquisador cita o gerenciamento por meio de objetivo provido de 

                                                 
8 Cf. Gatti et al. (2011), Harvey-Beaves (2003). 
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recompensas e, anterior a isso, à “doença da medida” (p. 68) advinda da preocupação com a 

objetividade, em que se procura “compreender apenas aquilo que é mensurável” (p. 68).  

Nesse contexto de transformação no mundo do trabalho e da gestão, passou-se a 

questionar a estrutura salarial dos professores, tradicionalmente vinculada ao tempo de 

serviço e grau de escolaridade/qualificações. Esse modelo não incentivaria os profissionais de 

educação a melhorarem seu desempenho, devido à uniformidade de salários que não 

consideram o esforço individual. Além disso, incentivar os trabalhadores da escola estaria 

relacionado com o aumento dos índices de qualidade da educação. A alternativa para resolver 

esse problema foi estabelecer uma relação estreita entre desempenho e recompensas 

(MORDUCHOWICZ, 2003; HARRIS, 2007). 

Os modelos  de políticas de recompensa abordados a seguir centram-se na análise de 

propostas de incentivos para professores. Apesar dessa pesquisa de mestrado voltar-se para 

políticas dessa natureza sem restringir os sujeitos beneficiados, entende-se que tais modelos 

ajudam a ilustrar como essas políticas, em geral, se organizam. 

O relatório “Professores são importantes: atraindo, desenvolvendo e retendo 

professores eficazes”9, publicado pela OCDE (2006), trata de uma análise sobre as políticas 

públicas para professores e está centrado em quatro questões principais: atratividade da 

carreira docente; desenvolvimento de conhecimentos e habilidades dos professores; seleção e 

contratação de professores; e preocupação em relação à retenção de professores eficazes na 

escola. Esse documento assinala políticas públicas que, na visão dos autores, favorecem o 

sucesso dos professores. Nele, também são apresentados três modelos de recompensa baseado 

nas experiências dos países que fazem parte da OCDE: 

“remuneração por mérito”, que em geral envolve oferecer maior remuneração a 
professores  com base no desempenho dos estudantes  ou em testes padronizados 
e observação de sala de aula; compensação “baseada em conhecimentos e 
habilidades”, que geralmente envolve remuneração maior para qualificações ou 
desenvolvimento profissional extras e habilidades e conhecimentos 
demonstrados, que possam melhorar o desempenho dos estudantes; e 
“compensação baseada na escola”, que geralmente envolve compensações 
financeiras tipicamente relacionadas ao desempenho dos estudantes para 
determinada série ou para a escola como um todo (OCDE, 2006, p. 195). 

 

Harvey-Beavis (2003, p. 4) analisou as políticas de recompensa dos países 

participantes da OCDE e classificou-as de acordo com seguintes dimensões-chave:  

                                                 
9 Relatório baseado em pesquisa da OCDE no período de 2002-2004. O projeto envolveu elaboração de 
relatórios nacionais, visitas a alguns países, coleta de dados, pesquisas sobre questões específicas, workshops. 
Nessa pesquisa participaram 25 países (OCDE, 2006).  
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i) se o programa centra-se no desempenho do professor individualmente ou no 

desempenho escolar; 

ii) se a compensação é, ou não, pecuniária e se as sanções existem para os piores 

desempenhos; 

iii) a duração da recompensa, e, em particular, se a recompensa é concedida uma única 

vez, por um período limitado de duração ou de forma permanente; 

iv) se há níveis de recompensa, ou seja, se existem acréscimo de recompensa 

proporcional ao aumento de professores ou ao desempenho escolar, ou se a avaliação 

de desempenho permite ao professor progredir para uma nova escala salarial; 

v) o que é avaliado e, em particular, se a avaliação é feita com base na observação, no 

tempo de serviço, nas qualificações adquiridas ou no desempenho dos alunos; 

vi) quem avalia o professor: a direção da escola, uma análise externa ou revisão por 

pares; 

vii) alcance da recompensa, e em particular, se todos os professores que cumprem 

critérios são recompensados ou apenas uma quota específica; e  

viii) se as recompensas baseadas no desempenho complementam ou substituem o 

sistema de escala de salários existente. 

Ao classificá-las de acordo com dimensões-chave, Harvey-Beaves (2003) aponta três 

modelos de remuneração variável baseada no desempenho dos professores. O primeiro deles é 

pagamento por mérito individual (merit pay), no qual premia-se os professores que tiverem 

melhor desempenho nas avaliações individuais. Esse tipo de premiação surge nos Estados 

Unidos no final do século XIX, em um contexto em que o debate sobre a remuneração dos 

professores era incipiente e sofria influências da gerência científica. 

Outro modelo abordado pelo pesquisador é a bonificação com base nos resultados da 

escola. Nesse modelo, a melhoria do desempenho nas avaliações externas é a principal meta. 

Assim, são premiados os professores das escolas que alcançam as metas previamente 

estabelecidas pelas secretarias de educação. Tais propostas pretendem estimular o trabalho 

coletivo, visto que na busca por melhores resultados para os alunos, os professores seriam 

beneficiados com a premiação. Esse modelo de associar qualidade e desempenho dos alunos 

em avaliações externas foi bastante difundido no Brasil. 
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O terceiro modelo diz respeito ao pagamento baseado nos conhecimentos e 

habilidades dos professores. Assim, os professores têm que provar, de diferentes maneiras, a 

compreensão de determinados conhecimentos e habilidades. Esse modelo também é chamado 

de pagamento por competências. Diferente dos planos de carreira que remuneram de acordo 

com a experiência do trabalhador, nesse modelo há competências específicas a serem 

premiadas, definidas pela própria escola ou externamente.  

Na visão de Brooke e Cunha (2011, p. 46), há dois modelos de políticas de incentivos 

salariais. Em um dos modelos, que os autores denominas de primeira geração, as políticas 

tiveram em comum o critério de desempenho dos alunos para o pagamento de incentivos 

salariais para os profissionais das instituições escolares. Nesse caso, há um adicional de 

salário aos profissionais das escolas classificadas ou premiadas. O indicador baseado no 

desempenho dos alunos indica se a escola será premiada ou não e qual o nível da premiação. 

O nível, nesse caso, é estabelecido pelo progresso no desempenho da escola de um ano para o 

outro. 

No segundo modelo definido por Brooke e Cunha (2011) há a incorporação de 

procedimentos “mais sofisticados” (p. 46) para definição da recompensa. Tomando como 

exemplo os estados de São Paulo, de Pernambuco e de Espírito Santo, os autores ressaltam 

que houve o atrelamento do incentivo salarial à dois fatores: o resultado de um índice de 

desenvolvimento das escolas e a assiduidade dos professores. No caso de São Paulo, como 

exemplifica os autores, o Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 

(IDESP) mantém a ideia básica do Ideb de agregar os indicadores de fluxo e desempenho, 

mas avança ao alterar o cálculo do fluxo, porque passa a utilizar um indicador baseado nos 

percentuais de alunos nos diferentes níveis. Esse novo indicador é calculado a partir da 

defasagem média dos alunos da escola em relação ao nível avançado10. A defasagem da 

escola é definida, então, pela média ponderada11 das defasagens de cada nível, sendo o peso a 

porcentagem de alunos em cada nível/série/ano. 

Brooke e Cunha (2011) defendem que o uso da defasagem sinaliza a importância de 

melhorar o desempenho dos alunos mais fracos, em vez de aumentar as chances de receber os 

incentivos por meio da melhoria dos resultados dos alunos com maior condição de mostrar 

avanços. Assim, em vez de excluir os alunos com baixo desempenho, é valorizado o trabalho 

                                                 
10 São atribuídos aos alunos classificados os seguintes níveis: abaixo do básico, básico, proficiente e avançado. 
Respectivamente três, duas, uma e nenhuma defasagem. 
11 A média ponderada é calculada através do somatório das multiplicações entre valores e pesos divididos pelo 
somatório dos pesos. 



31 
 

realizado com eles. Aliado a esse indicador, também é agregado o cumprimento de metas para 

a concessão do incentivo. 

Tanto na análise de autores internacionais como nacionais, os modelos de incentivos 

indicam que não há consenso sobre a melhor forma de avaliar e recompensar o trabalho do 

professor. Não obstante, é uma política que tem se expandido e que tem utilizado os 

resultados de avaliações em larga escala para definir a produtividade da escola e dos 

profissionais (SOUSA, 2009; FREITAS, 2012). Os itens a seguir buscam analisar como se 

estruturam as avaliações em larga escala no Brasil e de que forma elas se relacionam com as 

políticas de incentivos. Conforme analisado nos documentos oficiais que embasam as 

políticas estaduais de recompensa, o resultado dos estudantes em avaliações em larga escola é 

um dos principais elementos que as estruturam na esfera estadual de ensino.  

 

1.3 A avaliação em larga escala e as políticas de recompensa 

 

A partir de meados dos anos 1980 e especialmente na década de 1990, com o objetivo 

de verificar o desempenho dos alunos e a qualidade de ensino de um sistema, de uma rede ou 

de uma escola, as iniciativas governamentais têm recaído na avaliação em larga escala, 

tornado-a central nas políticas educacionais, tanto no âmbito internacional, como nacional 

(BONAMINO, 2002; COELHO, 2008; SOUSA, 2009).  

A investigação realizada identificou a presença da avaliação em larga escala, tanto 

aquela realizada pelo Ministério da Educação (MEC) como pelas Secretarias Estaduais de 

Educação (SEEs), como forte componente na composição dos critérios para recebimento de 

incentivos, tanto para professores, quanto para as escolas e alunos. 

No Brasil, as políticas de recompensa são de diferentes tipos, aplicadas com diferentes 

metodologias e periodicidades, com níveis variados de abrangência e premiação, mas 

coincidem, em sua maioria, ao propor uma remuneração adicional tanto para profissionais de 

educação, instituições escolares e estudantes com base no nível de desempenho alcançado 

pelos alunos da escola em uma ou mais avaliações externas. Tais políticas partem do 

pressuposto de que é possível estabelecer uma relação entre o desempenho dos alunos nas 

avaliações em larga escala e o desempenho dos profissionais de educação.     

Relacionar os dados das avaliações em larga escala com o desempenho dos 

profissionais de educação e este desempenho à políticas de incentivo pode ser considerada 

uma tendência das políticas educacionais, conforme Sousa e Oliveira (2010). Esses autores 
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argumentam, além disso, que a avaliação passa a ser utilizada como mecanismo de controle 

do desempenho escolar, sendo que as consequências de um mal desempenho passam a ser de 

responsabilidade das escolas.Acerca da tendência em relacionar os resultados das avaliações a 

incentivos financeiros, Ravela (2003) identifica experiências na América Latina em que os 

usos dos resultados geram “consequências fortes” (p. 12) ou de “alto risco” (p. 14). Dentre 

eles, a utilização dos resultados das avaliações nacionais como forma de conceder incentivos 

e sansões às escolas, tendência essa que, na visão do autor, é apoiada por políticos e 

economistas e que gera um mercado competitivo entre os estabelecimentos educacionais, 

supondo, ainda, que as escolas passem a se preocupar com seus próprios resultados. As 

“consequências fortes” (p. 12) dos usos dos resultados das avaliações parece ser uma caminho 

seguido pelos formuladores das políticas educacionais brasileiras, frente a crescente ênfase 

nos resultados das avaliações em larga escala e a utilização para fins de incentivo. 

Sobre a adoção de incentivos com vistas a melhorar a qualidade da educação, Casassus 

(2007) argumenta que políticas como essas acabam por pressionar os docentes, sendo 

considerada uma motivação extrínseca que gera efeitos perversos, tais como a diminuição da 

dignidade docente e da motivação intrínseca, tornam rígidos e estandardizados os 

procedimentos de ensino e aprendizagem, além de fragilizar a relação entre professor e aluno.  

Tais políticas evidenciam uma determinada concepção de como organizar a educação 

pública, em que a meritocracia acaba por fazer parte desse processo, como analisa Freitas 

(2007) 

A meritocracia reúne os instrumentos para a promoção de ranqueamento ou 
ordenamento de alunos, escolas ou profissionais da educação com a finalidade 
de definir recompensas para professores ou para a equipe da escola (salariais) ou 
punições (demissão ou perda de salário adicional). Fortemente ancorada em 
processos matemáticos e estatísticos de estimação, é principalmente usada como 
ferramenta para estimar metas a serem cumpridas pelas escolas e pelos 
profissionais. Os resultados dos processos de avaliação são assumidos como 
válidos para definir o pagamento por mérito, entendido este como a recompensa 
por um esforço que levou a conseguir que o aluno aprendesse, atingindo uma 
meta esperada ou indo além dela (p. 17). 
 

Assim, o uso dos resultados das avaliações para fins de recompensa está fortemente 

relacionado com uma lógica meritocrática de educação e, além disso, com uma lógica de 

responsabilização. No entanto, os relatórios de pesquisa têm demonstrado, de acordo com 

Freitas (2007, p. 22), que relacionar desempenho dos alunos em avaliações em larga escala e 

incentivos para os profissionais de educação é uma proposta inadequada, tendo em vista que 
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métodos de valor agregado12 utilizados no sistema de avaliação em larga escala brasileiro, 

geram estimativas instáveis, suscetíveis a interferências e imprecisos para serem considerados 

um parâmetro para a tomada de decisões que afetarão milhares de professores e alunos13. Uma 

vez que ainda não há evidências que tais métodos são seguros, a tendência de avaliar o 

desempenho dos profissionais de educação a partir do desempenho dos alunos em avaliações 

de larga escala pode ser considerado um problema ético (FREITAS, 2011). 

A pesquisa de Brooke e Cunha (2011) teve como objetivo discutir as políticas de 

gestão empreendidas pelas secretarias estaduais de educação que apresentam sistemas 

próprios de avaliação educacional. Segundo a análise, constatou-se que face a expansão e 

sofisticação dos sistemas de avaliação durante os últimos anos e a busca por novas formas de 

aproveitar os dados gerados, houve uma diversificação nas práticas de gestão educacional 

tendo como base os resultados dos alunos, tais como a criação de novos indicadores 

educacionais e ampliação da avaliação de desempenho para diretores, equipe escolar, dentre 

outros.  

No contexto das políticas brasileiras de incentivos, os critérios empregados não 
obrigam o professor a assimilar o drama dos alunos nem requer que transfira 
para eles a ansiedade em relação aos resultados dos testes. O que está em jogo 
nesses casos não são as consequências para os sujeitos principais da educação, 
os alunos, mas o nível de recompensa dos professores. Em vez de ser a própria 
definição do objetivo de seu trabalho, pelas consequências para os alunos, a 
motivação para a melhoria dos resultados se torna uma decorrência do nível de 
preocupação do professor em melhorar sua remuneração (p. 72). 

 

Segundo Brooke e Cunha (2011), três fatores são essenciais para a avaliação 

educacional se tornar elemento primordial na gestão das políticas educacionais: a) reforma 

educacional da década de 1990, que priorizou a avaliação educacional e a melhoria da 

qualidade; b) modelos de gestão baseados em eficiência e planejamento estratégico para 

melhoria dos serviços públicos; c) criação de um indicador nacional de desenvolvimento da 

educação e a liderança do MEC ao fixar o foco nos resultados. Os autores historicizam a 

criação dos programas estaduais de avaliação, que eles incluem em um sistema chamado 

                                                 
12 Valor agregado refere-se à aferição do “valor do que foi agregado” (LEE, 2010, p. 534) em termos de 
desempenho cognitivo do aluno durante determinado período, o que exige dados longitudinais. Parte do 
pressuposto que é possível medir o progresso na aprendizagem do aluno se for levado em conta o desempenho 
cognitivo do aluno ao entrar e ao sair de uma instituição escolar ou sala de aula; nesse caso os dados 
longitudinais são cruciais, porque utilizam o mesmo teste com o mesmo aluno ao longo dos anos.  
13 Sobre a utilização de testes para tomadas de importantes decisões educacionais, ver RAVITCH, D. O 
problema com a responsabilização. In: Vida e morte do grande sistema escolar americano: como os testes 
padronizados e o modelo de mercado ameaçam a educação (2011). 



34 
 

accountability14. Nesse sistema, também estão incluídos os incentivos e seus impactos no 

comportamento dos professores, os chamados pagamento por resultados. Demonstram que a 

premiação reitera a hegemonia dos resultados de testes padronizados no sistema educacional e 

acirra ainda mais o direcionamento dos trabalhos escolares, porque há uma vinculação das 

questões pedagógicas com a responsabilização pelos resultados nos testes. 

Sousa e Oliveira (2010) defendem que a associação entre desempenho e incentivos 

financeiros pode ser considerada uma tendência quanto ao uso dos resultados das avaliações 

em larga escala. Além de ser uma iniciativa polêmica, essa medida é amplificadora da 

desigualdade, uma vez que são premiados aqueles que são bem classificados no ranking dos 

resultados de desempenho dos alunos, ao invés de utilizar resultados financeiros para que os 

setores com resultados insatisfatórios melhorem. Segundo os autores, outra tendência é a 

utilização da avaliação como mecanismo de controle do desempenho escolar, uma vez que a 

avaliação como indutor de políticas é algo muito frágil. Esses autores observam, ainda, uma 

progressiva “sedimentação” (p. 817) da importância dos sistemas de avaliação e sem 

vinculação com processos de avaliação das próprias políticas implementadas pelos governos 

das diferentes esferas administrativas. Outra tendência, apontam, é para a “ênfase da avaliação 

como mecanismo de controle do desempenho escolar, explorando suas eventuais 

consequências apenas para a escola” (p. 817). Assim, nas palavras de Sousa (2009), o 

“gerenciamento do sistema tende a apoiar-se nas estruturas burocráticas, não se orientando 

pelos resultados de desempenho escolares.” (p. 38). 

Esse reconhecimento de que as políticas de avaliação não tem induzidos mudanças nos 

dados do ensino do país, tem impulsionado iniciativas de vinculação dos resultados das 

avaliações a incentivos (SOUSA, 2009). Além disso, a dificuldade de uso dos resultados para 

orientar políticas de melhoria da educação não tem impedido sua aplicação pelas novas 

políticas de gestão (BROOKE; CUNHA, 2011).  

Nessa perspectiva Vianna (2003) argumenta que o impacto dos resultados das 

avaliações é mínimo sendo motivado pelo fato de que os professores não participam, analisam 

ou discutem as linhas de ação juntamente com os administradores, técnicos e responsáveis em 

geral pela definição e implementação de políticas educacionais. Portanto, aqueles que criam 

políticas de resultados por meio das avaliações em larga escala não confrontam essa forma de 

                                                 
14 Segundo Afonso (2009, 2011), há três pilares que estruturam o accountability: avaliação, prestação de contas e 
responsabilização. A avaliação consiste no processo de levantamento e tratamento de informações sobre 
determinada situação; prestação de contas relaciona-se à dimensão informativa; a responsabilização refere-se a 
atribuição de responsabilidades e imposição de sansões.  
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gestão com aqueles sobre os quais mais incidem essas ações e que são chamados a 

melhorarem os índices de qualidade das instituições escolares. 

Sobre o mínimo impacto, Brooke e Cunha (2011) elencam mais dois fatores. Os 

instrumentos para avaliação são elaborados de acordo com os propósitos e resultados que se 

deseja alcançar. No caso brasileiro, consideram que os mesmos instrumentos são utilizados 

para diferentes objetivos, de forma que a finalidade principal ou original não deixa claro quais 

serão seus desdobramentos. Outra razão seria a abrangência dos objetivos das avaliações 

declaradas pelas autoridades, que até ultrapassam a própria capacidade da avaliação 

educacional. Como exemplo, Brooke e Cunha (2011) citam frases como “reverter o quadro de 

baixa qualidade e produtividade do ensino” (p. 20), no caso do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb), que acaba escamoteando a especificidade do uso da avaliação e 

incluído categorias fora da real intencionalidade ou capacidade real de uma avaliação. 

O aspecto a ser questionado em  relação às avaliações em larga escala são as suas 

finalidades e o uso que têm sido feito com seus resultados. O que esta investigação aponta é 

que as políticas de recompensa na educação básica, especialmente das secretarias estaduais de 

educação, têm estreita relação com o fortalecimento das avaliações em larga escala brasileiras 

e sua consolidação como forma de analisar o desempenho dos profissionais de educação e das 

instituições escolares. Todavia, a mensuração do desempenho, bem como os incentivos se 

alcançadas as metas, não têm gerado os índices de qualidade objetivados pelas governos. Ou, 

se têm aumentado os índices, isso tem sido as custas do estreitamento do currículo, 

intensificação do trabalho docente, o que acaba por refletir, contraditoriamente, na qualidade 

da educação.  

A hegemonia dos testes nas políticas educacionais não se dá de forma linear, mas a 

partir de embates de diferentes interesses presentes na sociedade decorrentes de confronto de 

diferentes concepções de educação e do sentido das instituições escolares. É nesse 

tensionamento que se produz uma política educacional. Nesse sentido, trabalhar os diferentes 

interesses que possibilitaram a expansão dos sistemas de avaliação em larga escala na 

educação básica ajudam a elucidar como essa política se tornou hegemônica, bem como a 

priorização dos seus produtos, o estabelecimento de padrões educacionais e o utilização destes 

para políticas compensatórias.  
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1.4 Expansão do sistema de avaliação em larga escala na educação básica brasileira 

 

A expressão “avaliação educativa” remete à duas acepções: avaliação dos alunos e a 

condução da relação pedagógica; e preocupação com as despesas públicas e pesquisa acerca 

da eficácia da gestão (CHATEL, 2011). A distinção dessas duas acepções não é, hoje, clara, 

tendo em vista que, atualmente, há uma concepção de que a ação com base em resultados de 

avaliações se impõe tanto na relação pedagógica, quanto na regulação da instituição 

educacional.  

A avaliação educacional é uma área que abrange sistemas, instituições, cursos, 

currículos, programas, materiais, professores e, por fim, alunos, nas dimensões cognitiva e 

não cognitiva (VIANNA, 2003a, p. 12). A temática da avaliação, portanto, não envolve 

somente aquela realizada na instituição educacional, junto a professores e alunos. Esta 

avaliação escolar é apenas uma de várias possibilidades. 

O foco dessa seção é nas avaliações externas, denominadas neste trabalho de 

avaliações em larga escala, destinadas para alunos da educação básica no Brasil. Trata-se de 

um estudo sobre como a avaliação em larga escala tornou-se um elemento estruturante nas 

políticas educacionais e na formulação/manutenção de recompensas nas escolas. 

Acerca da expansão e consolidação da avaliação no cenário da educação brasileira, a 

avaliação em larga escala evoluiu para uma prática consolidada no/do governo para a 

regulação da educação básica brasileira no período de 1988-2002, segundo Freitas D. N. 

(2007). Tomando por base o estudo dessa autora, considerar o interesse pela avaliação como 

inaugurado nos anos 1990 é uma falsa impressão, já que a avaliação como estratégia de 

governo teria sido utilizada bem antes. Outros estudiosos também consideram que apesar da 

avaliação ser um assunto muito discutido a partir dos anos de 1990, é uma prática tão antiga 

que remonta aos primórdios da história do homem (DIAS SOBRINHO, 2002; VIANNA, 

2003a), quando aconteciam, no cotidiano, práticas informais (sem procedimentos sistemáticos 

ou coleta formal de dados/evidências, normalmente baseada em percepções) e, mesmo, uma 

avaliação social (usada para julgamento, escolha e seleção).  

Em relação à utilização sistemática de dados educacionais com base em avaliações, 

podemos considerar que no período de 1937-1945, durante o Estado Novo, já havia a 

valorização da “ciência” e da “técnica” de quantificar a educação com vista a planificar as 

ações governamentais. Assim, houve a valorização da mensuração para as ações 
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governamentais nas políticas educacionais. Acentuava-se, nessa época, a importância da 

estatística, que propiciava verificar e comparar o que havia sido obtido com o que se pretendia 

obter no planejamento educacional (FREITAS, 2007). 

Um exemplo da importância da estatística educacional na época pode ser evidenciada 

na obra de Lourenço Filho (2002), que em 1940, no livro Tendências da educação brasileira, 

no qual propõe fornecer dados objetivos para a elaboração de uma política científica para a 

educação nacional. Assim, no cerne da obra tem-se um conjunto de análises com 

contribuições de pesquisas estatísticas nacionais, em um contexto em que as pesquisas 

educacionais, tornavam-se mais institucionais, científicas e acadêmicas (FREITAS, 2007). 

Importante ressaltar a criação do Inep para o avanço na pesquisa educacional brasileira 

(ANDRÉ, 2006; GATTI, 2001) e como veiculador de uma perspectiva de avaliação como 

parâmetro para o planejamento educacional (FREITAS, 2007)15. Lourenço Filho (2002) já 

demonstrava a necessidade de instalação de um órgão técnico, como o Inep/MEC, em vista 

das exigências de “estudo objetivo” (p. 27) dos novos problemas propostos à administração 

educacional. Ainda cita o Instituto como um dos pioneiros a realizar um estudo nacional sobre 

a área “escolarizável” (p. 39) e o cálculo do número e da distribuição de postos de ensino para 

um “ótimo rendimento” (p. 39). As pesquisas experimentais do Instituto de Pesquisas 

Educacionais da Prefeitura do Distrito Federal no período de 1931-1935, administrado por 

Anísio Teixeira, serviram de exemplo para a criação do INEP/MEC. 

Já nos anos 1940, o enfoque da avaliação estava centrado na busca de elementos que 

contribuíssem nos processos didático-pedagógicos, assim os indivíduos e os grupos de 

indivíduos eram focos das avaliações (FREITAS, 2007). Nesse contexto, os exames, as 

provas, os testes pedagógicos ou de escolaridade comporiam escalas pedagógicas para 

obtenção de normas e padrões que propiciassem um julgamento seguro sobre a situação 

educacional. 

Em relação à pesquisa educacional, nos anos 1950, Freitas (2007) argumenta que 

houve uma mudança de enfoque em relação a pesquisa em educação, deslocando, assim, a 

perspectiva da avaliação para o planejamento educacional. A autora defende também que as 

pesquisas sobre avaliação eram bastante incipientes no processo de construção da regulação 

                                                 
15 O Inep foi criado com a lei n.º 378, de 13 de janeiro de 1937, sendo inicialmente denominado Instituto 
Nacional de Pedagogia (art. 39). No ano seguinte, o órgão iniciou seus trabalhos de fato, com a publicação do 
decreto-lei n.º 580, de 30 de julho de 1938, que regulamenta a organização e a estrutura do Instituto, que passa a 
ser chamado de Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, sendo o Lourenço Filho nomeado para o cargo de 
diretor-geral do órgão (Inep, 2014). 
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educacional e que, nessa época, a temática sobre avaliação refletiu o enfoque sociológico da 

pesquisa educacional. Por meio dele, revelou-se a importância de obter dados que 

demonstrassem a relação entre práticas educacionais e necessidades sociais e econômicas, e o 

tema da avaliação refletiu esse enfoque. 

No início dos anos 1960, houve iniciativas subnacionais incipientes em relação à 

avaliação educacional, mas que fortaleceram a ideia da avaliação em larga escala. Vianna 

(1995), em estudo sobre avaliação educacional, exemplifica que em meados dessa década foi 

desenvolvido um importante programa de avaliação de crianças ao término do 1º grau da rede 

oficial do Rio de Janeiro. Tal programa foi de iniciativa da Fundação Getúlio Vargas16, porém  

não houve continuidade por causa da dispersão do grupo de trabalho sobre avaliação formado 

com a criação do programa.   

No período pós-1964 e anos 1970, ganharam proeminência os estudos com enfoque 

econômico (FREITAS, 2007). Assim, as pesquisas sobre avaliação voltaram-se para a 

educação como investimento e sobre os custos educacionais, bem como a relação entre 

educação escolar e demandas profissionais. Os trabalhos se caracterizavam pelo seu caráter 

exploratório e descritivo e, no âmbito do Inep/MEC, houve um crescimento de estudos 

relacionados à elaboração de currículos e à avaliação de cursos ou programas. 

Segundo Freitas (2007), no final dos anos 1970, a preocupação com a ineficiência do 

processo de ensino-aprendizagem marcaram as pesquisas educacionais e, assim, no início dos 

anos 1980, pesquisas recorriam a procedimentos de avaliação em larga escala, passando a se 

valorizar o conhecimento sobre o funcionamento interno das unidades escolares, afim de 

compreender os fatores que levavam à ineficiência das escolas. No entanto,  a autora aponta 

que a pesquisa realizada por Sousa (1994) constatou que 

na segunda metade dos anos 1980, as pesquisas da pós-graduação faziam a 
discussão da dimensão política e ideológica da avaliação escolar, fugindo a uma 
concepção tecnicista da avaliação com ênfase na sua eficiência. A avaliação 
ganhava então sentido como processo de compreensão da escola, destinado a 
direcionar suas intervenções, articulando-se avaliação da aprendizagem com 
avaliação da escola. Porém, Sousa constatou ser limitada a difusão das pesquisas 
acadêmicas sobre a avaliação da aprendizagem e frágial a articulação entre os 
pesquisadores da área, o que, para ela, poderia explicar que iniciativas de 
avaliação em larga escala, que tomam como indicadores de qualidade o 
desempenho dos alunos em testes de rendimento escolar, fossem realizadas no 
início dos anos de 1990 sem confronto com uma reação organizada dos 
pesquisadores da área, cujas pesquisas apontavam para princípios divergentes 
daqueles que orientavam as iniciativas do MEC e de algumas secretarias de 
educação (FREITAS, 2007, p. 16). 

                                                 
16 Instituição privada brasileira criada em 20 de dezembro de 1944. 
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Dessa forma, no início dos anos 1990, as avaliações em larga escala fortaleceram-se 

pois não houve um confronto com os pesquisadores da área que defendiam outra perspectiva 

de avaliação. Freitas (2007) pondera, ainda, que a pesquisa educacional promovida pelo Inep 

contribuiu para a percepção favorável à avaliação em larga escala, o que demonstra que a 

formulação da política educacional acontecia sem considerar a produção da pesquisa 

acadêmica. 

Sobre esse descompasso entre políticas educacionais e produção acadêmica, Ribeiro 

(2002), em seu estudo sobre o sentido da avaliação educacional no Brasil, aponta que uma das 

problemáticas na área educacional é se a avaliação se presta a controlar ou emancipar. 

Conforme desenvolvido pela autora, o Inep/MEC preocupou-se com o controle, enquanto no 

campo da pesquisa acadêmica prevaleceu a construção de uma avaliação democrática. 

Segundo a autora,  

a partir da crítica à avaliação eminentemente técnica, exploram-se também as 
conexões entre a avaliação educacional e as esferas ideológicas, políticas e 
econômicas da sociedade, evidenciando sua dimensão político-ideológica. 
Verifica-se, portanto, que paulatinamente a psicometria está convivendo com 
novas metodologias, em que a mensuração não é o fator preponderante, mas 
ênfase é dada à função de estimular o desenvolvimento humano, a emancipação, 
o aperfeiçoamento de todos os seus componentes, num clima de confiança, 
coletivo e democrático. Nem sempre, porém, a prática tem absorvido esses 
avanços para contribuir substancialmente na mudança da escola e na 
transformação social. O que se percebe é que algumas modalidades de avaliação 
continuam a ser defendidas e atualizadas, como os exames e os testes em larga 
escala, e sua utilização está presente nas reformas das políticas educacionais 
contemporâneas (p. 140). 

 

Se por um lado Dirce Nei Freitas (2007) aponta para uma fragilidade do campo teórico 

nesse momento histórico, Luiz Carlos de Freitas (2011), por outro lado, defende que houve 

uma desconsideração da produção acadêmica. Esse último autor argumenta que a crítica da 

pesquisa acadêmica acerca das limitações dos testes foram desconsideradas frente ao 

“encantamento” com as novas teorias de medição. Questões importantes sobre a utilização de 

testes no âmbito educativo foram ignoradas pelos formuladores de políticas (p. 13-14), 

indicando o embate de interesses na discussão sobre os objetivos e a configuração da 

avaliação e como determinadas concepções são legitimadas frente a ideia de objetividade 

científica (teorias de medição).  

Enquanto no campo da pesquisa sobre avaliação, verificou-se um descompasso com a 

implementação das políticas educacionais, no que tange à norma legal e ao planejamento 
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educacional, o primeiro Plano Nacional de Educação17 (PNE) trazia em seu bojo metas e 

normas para a aplicação de recursos financeiros dos fundos do ensino primário, médio e 

superior, vinculando a avaliação a esse objetivo (FREITAS, 2007, p. 18). 

Iniciado o período militar, a educação era considerada um fator importante para o 

desenvolvimento do país, frente ao contexto em que 

o planejamento central passou a ser instrumento fundamental no controle 
autoritário para pôr em prática uma política de contenção de processos sociais e 
de ajuste destes aos imperativos do projeto de desenvolvimento e do controle 
político. As reformas sociais visaram criar um ambiente propício ao 
desenvolvimento econômico, o que requeria um planejamento global e 
centralizado. [...] O planejamento educacional ganhou, então, ênfase como 
componente setorial do planejamento governamental (FREITAS, 2007, p. 18-
19). 

 

Durante o regime militar foram realizadas revisões no PNE/1962 que resultaram nos 

Planos Complementares de Educação. Estes, por sua vez, desde 1972, foram subordinados aos 

Planos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs) e diretrizes do governo central. Verifica-se, a 

partir dessa subordinação, a presença da avaliação educacional como questão de interesse para 

o governo da educação (FREITAS, 2007, p. 19). 

Do início da década de 1970 ao fim do regime militar foram elaborados três PNDs18, 

cuja discussão sobre os objetivos do planejamento educacional foi sendo alterado em cada um 

deles, coincidindo em um aspecto: 

a presença da avaliação educacional como questão de interesse para o governo 
da educação, sendo ela marcada por uma crescente ênfase e pelo alargamento de 
sua destinação do âmbito institucional/administrativo do sistema para o âmbito 
da relação sistema-escola (FREITAS, 2007, p. 22). 

 

                                                 
17 Elaborado pelo Conselho Federal de Educação para cumprimento ao estabelecido pela primeira Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 4.024/1961). Trata-se de um conjunto de metas quantitativas e 
qualitativas a serem alcançadas num prazo de oito anos. Na primeira parte do referido plano, o documento 
procurou traçar as metas para um Plano Nacional de Educação e, numa segunda parte, estabelecer as normas 
para aplicação dos recursos correspondentes aos Fundos do Ensino Primário, do Ensino Médio e do Ensino 
Superior. (SAVIANI, 1998). 
18 Segundo estudo de Freitas (2007, p. 20-21), no I PND (1972-1974) foram abordados o sistema de 
planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação de todos os programas e projetos educacionais do 
MEC e a implantação de um sistema de informação sobre educação e cultura. O II PND (1975-1979), por sua 
vez, orientou-se pelo pragmatismo reformista, sendo a educação uma das áreas a ser reformada com a intenção 
de alcançar a eficiência. Para isso, foi proposta a implantação de métodos de gestão empresarial e como 
estratégia, dentre outras, a implementação de um sistema integrado de informação, pesquisa e planejamento 
educacional. Avaliação e informação seriam, portanto, instrumentos estratégicos para a modernização 
institucional e administrativo. O III PND (1980-1985) enfatizou a responsabilidade e a participação ativa da 
sociedade, sustentada por uma ideia de avaliação e controle. 
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Na transição do regime militar para o democrático (1985-1989), acentuou-se a 

preocupação com os problemas sociais, econômicos e políticos do país, bem como os desafios 

das transformações mundiais. Assim, na esfera do planejamento, o I Plano Nacional de 

Desenvolvimento da Nova República (PND-NR) objetivou reformar profundamente a 

organização e os métodos do setor público. Controles formais foram substituídos pela 

avaliação e acompanhamento (FREITAS, 2007). 

A educação, nesse contexto, foi considerada um direito social fundamental, o que 

exigiria a redefinição da função da escola e o estabelecimento de padrões mínimos de 

desempenho em nível nacional em um contexto de descentralização política, bem como 

diretrizes para maior democratização e melhoria da qualidade do ensino (BRASIL, 1986). 

Ainda que tais exigências não remetam explicitamente à avaliação em larga escala, Freitas 

(2007) considera que encorajam o interesse por ela ao estabelecerem padrões mínimos de 

desempenho e um currículo mínimo comum. 

Ao longo do planejamento educacional, portanto, a avaliação tornou-se um 

instrumento a serviço do governo. Antes considerada um instrumento de integração e 

racionalização do planejamento, mais tarde passou a ser uma estratégia de modernização 

institucional-administrativa e controle da efetivação de programas e projetos do governo 

central (FREITAS, 2007). 

Nos anos 1980 também aconteceram as primeiras experiências de aferição do 

rendimento escolar. O Programa de Educação Básica para o Nordeste Brasileiro (Edurural) foi 

um exemplo disso. Lançado em 1980 e encerrado em 1987, esse Programa objetivava 

expandir o acesso das crianças à escola primária e reduzir o desperdício dos recursos 

adicionais com a diminuição das taxas de repetência e evasão, melhorando o fluxo e o 

rendimento escolar. Tratava-se também de uma negociação do MEC com o Banco Mundial 

para o desenvolvimento da educação fundamental nos estados do Nordeste, por meio do 

Projeto Nordeste (FONSECA, 2009).  

Buscou-se por meio do Edurural avaliar o rendimento em Português e Matemática e 

também levantar dados a respeito das condições do ensino e da escola, perfil e treinamento 

dos professores, bem como condições familiares das escolas rurais. Conforme Gatti (1994), a 

avaliação revelou a situação problemática da educação nacional e que explicavam o baixo 

rendimento das crianças nas duas áreas curriculares. Ao longo dessa década, o MEC realizou 

um conjunto de estudos que fortaleceram a presença dos dados estatísticos como fonte de 

análise sobre a situação educacional. Exemplo disso aconteceu em 1983 e 1984, quando o 
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Ministério realizou uma pesquisa educacional sobre os custos do funcionamento do ensino de 

primeiro grau. 

Assim como as avaliações realizadas no âmbito do Projeto Edurural (1980), as 

pesquisas realizadas pelo MEC constataram a precariedade do ensino e das condições físicas 

das escolas brasileiras (FREITAS, 2007). Nesse mesmo ano, foi proposta uma nova 

metodologia para determinar os indicadores educacionais, que era utilizar dados censitários19 

ou grandes surveys20 como os realizados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio21 

(Pnad) anuais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Em 1987, o Inep/MEC, começou a esboçar um programa de avaliação externa do 1º 

grau que subsidiasse as secretarias estaduais de educação com informações sobre os 

problemas de aprendizagem. Indiretamente, segundo Gatti (1994), induzia as secretarias na 

questão da avaliação do sistema educacional. Assim, realizou a avaliação externa dessa fase 

da educação básica, em um convênio firmado entre as secretarias e o MEC. Como 

consequência dessa ação do MEC, em 1987, foi solicitado a colaboração da Fundação Carlos 

Chagas para implementar um programa de avaliação do rendimento das escolas de 1º grau da 

rede pública em todo o território nacional. 

Ainda em 1987, em estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada22 

(Ipea), apontou para problemas educacionais que refletiam a má qualidade da educação. 

Nesse ano, registraria ainda o início de uma projeto sobre a avaliação do rendimento de 

alunos de escolas de primeiro grau da rede pública. Tratava-se de um programa externo de 

avaliação do ensino com a função de subsidiar as secretarias estaduais de educação com 

informações sobre os problemas na aprendizagem escolar.  

Na década de 1980, conforme analise de Freitas (2007), pesquisadores utilizaram com 

mais frequência a avaliação em larga escala e a informação educacional. Também revelou o 

                                                 
19 O método para selecionar a população avaliada por ser amostral ou censitário. É amostral quando o objetivo é 
acompanhar a evolução do sistema educacional pelos órgãos decisores. Assim, seleciona-se uma amostra 
representativa do universo que se pretende avaliar. Já na avaliação censitária todo o universo avaliado participa 
do processo de avaliação. O objetivo, no caso educacional, é gerar informações que subsidiem o trabalho 
pedagógico e os gestores públicos. 
20 Pode-se dizer que a avaliação em larga escala foi decorrente, também, de surveys educacionais. Esse tipo de 
pesquisa passou a ser utilizado por países desenvolvidos nos anos de 1950 a 1960 para conhecer o 
funcionamento  do sistema escolar (DIAS SOBRINHO, 2003). 
21 A Pnad é realizada anualmente pelo  para obtenção de informações sobre as características demográficas e 
socioeconômicas da população, bem como características dos domicílios (IBGE, 2014). 
22 O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) é uma fundação pública federal vinculada à Secretaria de 
Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Tem como objetivo oferecer suporte técnico e institucional 
às ações governamentais para a formulação e reformulação de políticas públicas e programas de 
desenvolvimento brasileiros (Ipea, 2014). 
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crescente interesse pelos temas de qualidade de ensino, desempenho escolar, avaliação 

externa, avaliação de sistema e informação educacional. Além disso, a avaliação para fins de 

governo da educação começa a consolidar a ideia de um sistema nacional de avaliação e de 

informações educacionais, aliados ao planejamento educacional. 

No final dos anos 1980, Freitas (2007) analisa que houve um distanciamento entre o 

debate acadêmico e o interesse governamental pela avaliação em larga escola. O interesse 

deste era por uma avaliação coerente com o projeto e modernização da administração estatal. 

Como pesquisado por Paula (2005), esse era um contexto de abertura democrática e reflexão 

acerca da democratização da educação. Enquanto o debate acadêmico centrava na 

democracia, o interesse governamental preocupava-se com medição da qualidade educacional. 

Freitas (2007) explica que a crescente internacionalização das questões educacionais, tornou a 

avaliação em larga escala um instrumento útil para o governo na mediação (e comparação) 

entre os resultados local e global. 

Bauer (2010) também concorda que, no Brasil e em outros países do continente 

americano, a centralidade do papel da avaliação passa a ocorrer no final dos anos 1980 e na 

década de 1990, em um contexto internacional de valorização da avaliação educacional em 

larga escala, especialmente com relação aos sistemas responsáveis pela educação básica. Essa 

centralidade também está relacionada à internacionalização da ideia de avaliar, ante a 

conjuntura social e econômica globalizada e à influência dos organismos internacionais. 

Os estudos de Akkari (2011) também permitem verificar que, no final da década de 

1980, houve a emergência de padrões educacionais e avaliações nacionais e internacionais 

como uma das facetas da internacionalização das políticas educacionais para melhorar as 

performances dos sistemas educacionais. Os padrões resultaram da necessidade de se definir 

os resultados esperados, nova necessidade das políticas educacionais em nível internacional. 

Segundo o autor, 

Os países desenvolvidos serão engajados em um movimento de profunda 
reestruturação de seus sistemas estaduais em nome da busca de uma maior 
eficiência e qualidade. A elevação dos padrões se tornou uma palavra de ordem 
lançada por governos conservadores, resultado em um aumento das exigências 
de avaliação perante as escolas e da instalação progressiva de uma gestão de 
desempenho (AKKARI, 2011, p. 96). 

 

Em busca de maior eficiência, a qualidade restringiu-se a uma medida conseguida por 

meio de diferentes variáveis e uma coleta de dados por meio de técnicas da econometria. Esse 

modelo “está no centro da construção social e política de indicadores comparativos do 
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desempenho escolar em escalas nacionais e internacionais, bem como classificação de 

competências e conhecimentos que resultam destes.” (AKKARI, 2011, p. 96). Importante 

ressaltar, nas palavras de Valverde (2009), que nenhum sistema de padrões e avaliação será 

capaz de garantir a qualidade, sem considerar as políticas de financiamento, formação, dentre 

outras. 

Sobre as reformas educacionais baseadas em padrões, propõe-se modelos, seguindo 

quatro etapas, sendo um deles o fortalecimento da avaliação em larga escala para acompanhar 

e avaliar as reformas educacionais.  

1) a definição de padrões de desempenho para os estudantes; 2) a 
responsabilização das escolas e dos professores quanto às expectativas desses 
padrões; 3) a avaliação em larga escala para acelerar as mudanças nas escolas; 
esta avaliação é apoiada por políticas de incentivo; 4) a utilização dos resultados 
dessa avaliação para determinar a pertinência das reformas desencadeadas e para 
acompanhá-las (AKKARI, 2011, p. 97). 

 

O Estado brasileiro, segundo Freitas (2007), além de estabelecer normas jurídico-

legais e político-administrativas com vistas às mudanças pretendidas, centralizou sua ação na 

avaliação em larga escala e da concentração da informação educacional. Com isso, ocorreu 

acentuada subordinação do CNE23 ao MEC, com o que a ação normativa desse 
órgão reforçou a regulação central [...] Em contrapartida, o INEP concentrou 
poder decisório e operacional, tornando-se o órgão “mensurador-avaliador” da 
educação no país. Esses caminhos ensejaram uma ampliação extraordinária do 
aparato de regulação do Estado central (FREITAS, 2007,p. 120). 

 

A reestruturação da organização e gestão do sistema educacional na América Latina 

ocorrida nos anos 1990, segundo Freitas (2007), acarretou na mudança do caráter regulador 

do Estado diante da crescente importância das redes de informação e comunicação para 

facilitar e fortalecer a capacidade de gestão nos diferentes níveis do sistema. Assim, no caso 

brasileiro, conforme pensamento da autora, o Estado-avaliador resultaria do empenho do 

Estado-educador em difundir 

determinados conhecimentos, valores e visões de mundo, signos e símbolos da 
cultura hegemônica, tendo sido ela condicionada por uma “agenda globalmente 
estruturada para a educação”. Isso se deu especialmente por meio de fixação de 
parâmetros e diretrizes curriculares nacionais, de certo controle editorial, de um 
“novo” modelo de gestão e de mecanismos e de práticas de controle e de 
avaliação (FREITAS, 2007, p. 147). 

 

                                                 
23 O atual Conselho Nacional de Educação (CNE) foi instituído pela Lei n.º 9.131/1995. Trata-se de uma órgão 
colegiado do MEC, com o objetivo de colaborar na formulação da Política Nacional de Educação e exercer 
atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro da Educação (MEC, 2014a). 
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Muitos dos programas de avaliação foram desenvolvidos a partir de 1995, quando a V 

Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo aprovou, em San Carlos de 

Bariloche, o Programa de Cooperação para o Desenvolvimento de Sistemas Nacionais de 

Avaliação da Qualidade da Educação24. 

Assim, em relação ao Estado-avaliador e sua consolidação,  

a avaliação – geralmente concebida como mediação necessária ao planejamento 
técnico, centralizado, homogêneo – passou a ser uma das mediações 
imprescindíveis e valorizadas num planejamento cuja conformação se tem dado, 
cada vez mais, na/pela relação entre âmbitos internacional, nacional e local, 
compreendendo articulações, interações, complementaridade, colaboração. 
[Dessa forma, o Estado-avaliador se consolidou] pelo re-arranjo institucional e 
administrativo estratégico para que o projeto de modernização conservadora da 
sociedade brasileira lograsse ser hegemônica no País (FREITAS, 2007, p. 183 e 
193). 

 

No início de 1990, o Inep/MEC implantou o Saeb com o objetivo de qualificar os 

resultados obtidos pelo sistema educacional de ensino público, criar e consolidar 

competências para a avaliação do sistema educacional. Essa foi a primeira iniciativa do 

governo federal, instituída pela Portaria n.º 1.795, de 27 de dezembro de 1994, em 

implementação pelo Ministério de Educação desde 1990. A partir de 2005, o SAEB passa a 

ser composto pela Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e pela Avaliação Nacional 

do Rendimento Escolar (Anresc/Prova Brasil). Em 2013, também foi incorporada a Avaliação 

Nacional da Alfabetização (ANA) pela Portaria n.º 486, de 07 de junho de 2013. 

Conforme Sousa e Arcas (2010) 

Com a Prova Brasil, a disseminação da avaliação em larga escala foi muito 
maior, pois a aplicação dos testes deixou de ser censitária e passou a ser atrelada 
ao cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). A 
criação do IDEB, que leva em conta resultados da Prova Brasil e dados relativos 
ao fluxo escolar, e a definição de metas a serem alcançadas pelas escolas 
públicas até 2021 são iniciativas que tendem a mobilizar redes de ensino e 
escolas a buscarem compreender e valer-se dos resultados das avaliações de 
sistema no planejamento do trabalho escolar (p. 183). 

 

Em relação ao Saeb, Franco e Bonamino (1999) argumentam que esse Sistema 

relaciona-se com demandas do Banco Mundial referentes à necessidade de 
desenvolvimento de um sistema de avaliação do impacto do Projeto Nordeste 
[...]. Tal demanda, aliada ao interesse do MEC em implementar um sistema mais 

                                                 
24 Chefes de Estado e de Governo dos países Ibero-americanos se reúnem em Conferências Ibero-Americana 
para discussão de assuntos políticos, econômicos, sociais e culturais. A Cúpula Ibero-Americana foi lançada em 
1991 objetiva promover todos os países latino-americanos e ibéricos em uma maior e mais eficiente inserção no 
cenário internacional (ITAMARATY, 2014). 
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amplo de avaliação da educação, levou a iniciativas que redundaram na criação 
do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Público de 1º grau – SAEP (p. 
110). 

 

Em relação às avaliações da educação básica propostas pelo executivo federal (Saeb, 

Enem), Sousa (2009) destaca que são pautadas pela ênfase nos produtos e resultados, 

atribuição de mérito a alunos, instituições ou redes de ensino, desempenho escalonado e 

classificatório, dados predominantemente quantitativos e destaque para avaliação externa não 

articulada à autoavaliação. Uma avaliação pautada por tais características tem contribuído 

para a criação de uma lógica gerencialista de educação, segundo a autora. 

Do ponto de vista da análise do Estado, a avaliação passa a ser uma estratégia para a 

gestão. Assim, 

A introdução da avaliação em larga escala na regulação da educação básica se 
deu no contexto de crise do Estado desenvolvimentista, num quadro de busca de 
recomposição do poder político, simbólico e operacional de regulação pelo 
Estado central e de restrições à sua atuação na área social, ligando-se ao 
movimento reformista que, no ingresso dos anos 1990, impôs uma nova agenda 
para a área social (FREITAS, 2005, p. 9). 

 

Acerca do IDEB, Almeida e Wolynec (1998), ao realizarem um estudo sobre a 

consolidação dos indicadores educacionais no Brasil, desenvolve um histórico de como tais 

indicadores passaram a fazer parte da agenda política brasileira a partir de 1995. Para a 

constituição dessa agenda, os autores realizam um breve histórico sobre o esforço 

internacional para a produção de indicadores antes da década de 1990. Apontam que foi junto 

à Unesco e aos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), que o Brasil começou a trabalhar, com outros países, na construção de 

indicadores educacionais, cujos resultados foram publicados em 1998, no relatório Education 

at a Glance, da OCDE. Realizando um retrospectiva, Almeida e Wolynec (1998) 

desenvolvem os precedentes que levaram o Brasil a desenvolver instrumentos e melhorar a 

formulação dos indicadores.  

Segundo os autores, a partir da década de 1950, foram produzidas importantes 

publicações internacionais25 a partir de questionário com dados básicos da educação para que 

servissem de instrumento para a cooperação entre as autoridades e os educadores. Foram 

                                                 
25 World Handbook of Education (1951), World Survey of Education (1955 a 1971 – 5 volumes), Education at a 
Glance (1991), World Education Report (1991, 1993 e 1995), Unesco Statistical Yearbook (1964), A Framework 
for Educational Indicators to Guide Government Decisions (1973). (ALMEIDA; WOLYNEC, 1998). 
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essas iniciativas que fomentaram a produção de indicadores educacionais internacionais e a 

cooperação entre os países e entre estes e as agências internacionais.  

As iniciativas dos países na produção de indicadores educacionais para comparação 

internacional fortaleceram-se na década de 1990 e tem evoluído consideravelmente, segundo 

Almeida e Wolynec (1998). Nas palavras dos autores,  

questões como qualidade, eficiência e eficácia do sistema, equidade, passaram a 
assumir um papel de relevância e que antes eram pouco consideradas 
(CORVALÁN, TREVIÑO, 1999)26. A comparação internacional de indicadores 
educacionais é uma oportunidade para se estabelecer marcos educacionais 
dentro dos países para essas questões e subsidiar as políticas educacionais (p. 
157-158). 

 

Em relação à coleta de informações sobre o sistema educacional, podemos citar outro 

exemplo da consolidação da avaliação em larga escala: Avaliação da Jornada Única em São 

Paulo no segundo semestre de 1992. Essa avaliação visava verificar os efeitos da implantação 

da Jornada em escolas da Grande São Paulo, se causou algum diferencial no desempenho e 

desenvolvimento das habilidades básicas das crianças, além de saber se houve alterações em 

relação à aprovação/reprovação e evasão (VIANNA, 1995). 

Outra experiência estadual foi de Minas Gerais, que iniciou a Avaliação do Sistema 

Estadual de Ensino de Minas Gerais a partir de 1992, que avaliava os estudantes do Ciclo 

Básico de Alfabetização e os da 8º série (atual 9º ano do Ensino Fundamental). Mais tarde, 

houve a expansão do grupo avaliado para 5º série do Ensino Fundamental (atual 6º ano do 

Ensino Fundamental), 2ª série do Ensino Médio e da 3ª/4ª séries da habilitação de Magistério 

em Pernambuco, em 1991, foi realizado o Desempenho da Rede Pública Escolar do Estado de 

Pernambuco na Área de Linguagem, em crianças da primeira fase do ensino fundamental, que 

levantou informações sobre o desempenho das crianças nessa área escolar e provocou 

alterações curriculares, redirecionamento da capacitação docente, acompanhamento das 

classes de alfabetização e desenvolvimento de um programa de pesquisas (VIANNA, 1995). 

A partir da década de 1990, Vianna (2003) considera que a avaliação foi perdendo, ao 

longo dos anos, seu caráter relacional aluno/professor, com vistas à orientação da 

aprendizagem para concentrar-se no desempenho institucional e no dos sistemas. Esse 

posicionamento também é corroborado por Sousa (2009) que argumenta que, a partir de 1990, 

                                                 
26 CORVALÁN, A, TREVIÑO, E. Uso de la información en la toma de decisiones de política educativa. 
Unesco/Orealc, mar. 1999. apud ALMEIDA, I. C. de; WOLYNEC, E. A produção de indicadores educacionais 
no Brasil e a comparação internacional, Revista Brasileira Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 79, n. 193, p. 148-
160, set./dez. 1998. 
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o governo federal centrou suas ações em sistemas nacionais de avaliação educacional, usando 

como discurso a coleta de informações para subsidiar a elaboração de diagnósticos sobre a 

realidade educacional e orientar a formulação de políticas com vistas à equidade e melhoria 

da qualidade.  

Sousa e Oliveira (2010) consideram que os sistema estaduais de avaliação são 

reprodutores da política nacional. Ao analisarem o Saeb, já que em termos de concepção e 

condução, esse Sistema ficou centralizado na esfera federal, e as outras unidades federadas 

ficaram reduzidas à esfera operacional, o que gerou uma proliferação de práticas reprodutoras 

do modelo avaliativo federal, ao invés de iniciativas suplementares ou complementares de 

avaliação. Os referidos autores argumentam ainda que esse movimento de avaliação em larga 

escala disseminou uma determinada lógica de gestão da educação pelo Estado, em um 

contexto de reformas administrativas e mudanças na sua atuação no campo da gestão das 

políticas educacionais. Sousa (2009, p. 32) defende que tais reformas “abrangem um conjunto 

de mudanças que vêm ocorrendo tanto no que se refere à sua atuação [do Estado] no campo 

econômico e social, quanto na organização/administração das instituições”. 

No que diz respeito ao desenvolvimento das avaliações em larga escala no Brasil, 

Sousa (2008) argumenta que 

O governo federal, a partir de 1990, passa a organizar sistemas nacionais de 
avaliação educacional, que são difundidos à sociedade como mecanismos 
voltados a subsidiar a elaboração de diagnósticos sobre a realidade educacional 
e a orientar a formulação de políticas visando à promoção da equidade e da 
melhoria da qualidade do ensino. Acompanhando o governo federal, também, 
governos subnacionais formulam propostas próprias de avaliação, como 
complementares às avaliações que se realizam em âmbito nacional (p. 82). 

 

Há que registrar, ainda, a centralidade que vem ganhando as iniciativas estaduais de 

avaliação, inspiradas pelas provas de nível nacional, tais como o Prova Brasil. Assim, 

conforme Sousa e Oliveira (2010), os sistemas estaduais de avaliação foram induzidos pelas 

políticas de avaliação nacional. Em muitos casos, o financiamento do Banco Mundial previa, 

em suas cláusulas, o desenvolvimento de avaliação por parte dos estados. Ponderam, ainda, 

que vários sistemas estaduais foram criados em complementaridade com o Saeb, utilizando de 

suas características, tais como matriz curricular, metodologia de análise, banco de itens, 

dentro outros.  

Werle (2011), em relação aos anos 1990, defende que   
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É no ano de 1995, entretanto, que o sistema de avaliação assume um novo perfil 
reforçado por empréstimos com o Banco Mundial (BM), e pela a terceirização 
de operações técnicas, passando a chamar-se Sistema de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb). [...]A partir de 1995, portanto, ocorre uma reordenação na 
avaliação em larga escala da educação básica na direção de uma centralização de 
decisões na União e um correspondente afastamento da participação dos Estados 
o que reforça que estes criem suas próprias estruturas avaliativas (p. 775). 

 

Quanto à legislação educacional vigente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

nacional (lei n.º 9.394/1996) reafirma o papel da avaliação em larga escala de forma 

imperativa, tornando-a universal e centralizando a função de avaliação dos sistemas de ensino 

na esfera nacional.  

Art. 9.  A União incumbir-se-á de: 
[...] 
V - coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação;  
VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino 
fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, 
objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino;  
VIII - assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação 
superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre 
este nível de ensino;  
IX - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, 
os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu 
sistema de ensino (BRASIL, 1996). 
 

Assim, é “no final do ano de 1996, a lei n.º 9.394 (BRASIL, 1996) é promulgada, 

reafirmando o papel da avaliação externa e tornando imperativo o processo de avaliação, 

exigindo sua universalização” (WERLE, 2011, p. 775). Essa lei ainda prevê, em seu art. 67, a 

progressão funcional baseada na avaliação do desempenho, dentre outros dispositivos 

voltados para os profissionais de educação. 

 No final da década de 1990, verifica-se a participação do Brasil em projetos 

internacionais de avaliação em larga escala, coordenado, por exemplo pela Oficina do 

Escritório Regional de Educação da Unesco para América Latina e o Caribe (OREALC), 

fortalecendo uma fase mais sistemática da avaliação da Educação Básica (WERLE, 2011, p. 

777). O autor argumenta, ainda, que é no ano 2000 que o Brasil passa a participar do 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), organizado pela OCDE e é “na 

entrada do século XXI, [que] o Brasil submete-se a avaliações internacionais e, é justamente 

no início deste século, que a avaliação é fortemente incluída nos processos de planejamento 

educacional.” (idem, p. 778). 

Os resultados da avaliação educacional, em especial a de larga escala, têm sido 

utilizados para avaliar e orientar a política educacional, informar as escolas sobre a 
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aprendizagem dos alunos e definir as estratégias de formação continuada, para informar ao 

público, para alocação de recursos, como componente da políticas de avaliação docente, 

certificação de alunos e escolas, bem como para políticas de incentivos salariais (BROOKE, 

CUNHA, 2011). 

Ainda na opinião de Vianna (2003), a avaliação, no caso brasileiro, busca estabelecer a 

eficiência dos sistemas, avaliando, indiretamente o professor. Indireta, porque se dá por meio 

do desempenho do aluno, que representa um grande risco, porque no processo de 

ensino/aprendizagem não se realiza somente por meio da interação aluno/professor. Há 

fatores externos à escola que também têm importância no sucesso escolar. Assim, o ato de 

avaliar precisa considerar múltiplas variáveis, inclusive sociais, econômicas e culturais. 

Assim, segundo Sousa e Oliveira (2010), o sistema de avaliação tende a se limitar em 

um conjunto de informações que somente reiteram a baixa qualidade do ensino, sem subsidiar 

intervenções que levem à transformação e à democratização da educação, em suas dimensões 

de acesso, permanência e qualidade. Argumentam, ainda, que isso faz parte de um contexto 

em que a ideia de qualidade tem se restringido à avaliação do desempenho do alunos. Apesar 

do mínimo impacto que os resultados das avaliações possam causar no planejamento 

educacional, eles vêm sendo utilizados para fornecer informações recorrentes para as 

autoridades públicas regularem o sistema educacional. 

O interesse governamental na produção de indicadores educacionais que possam ser 

utilizados para comparações nacionais e internacionais tem fortalecido a gestão por resultados 

no âmbito educacional. No próximo capítulo, serão abordados aspectos presentes nos 

documentos oficiais que criam e regulamentam as políticas estaduais de recompensa, 

demonstrando como a premiação coaduna com a lógica da gestão por resultados.  
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Capítulo 2 

POLÍTICAS DE RECOMPENSA ESTADUAIS EM 2012 

 
 

O interesse governamental pela produção de indicadores educacionais foi um dos 

fatores que tornou as avaliações em larga escala um aspecto estruturante das políticas 

educacionais. Este capítulo apresenta os dados obtidos do levantamento das políticas de 

recompensa vigentes nas secretarias estaduais de educação brasileiras no ano de 2012. Eles 

contribuem para ilustrar em quais aspectos da gestão e do trabalho pedagógico essas políticas 

têm incidido e como a produção de indicadores, especialmente os produzidos por avaliações 

em larga escala, contribuem para a manutenção da lógica de premiação nas escolas.  

 

2.1 Propostas das secretarias estaduais de educação 

 

A experiência brasileira com políticas de recompensa, monetárias ou não, acontecem 

em onze secretarias estaduais, sendo que algumas delas apresentam mais de um projeto. 

Conforme apresentado no quadro a seguir, a região Sul não possui políticas de recompensa 

vigentes no ano de 2012. O Sudeste, por outro lado, apresenta políticas como essas em todos 

os estados da região.  

Quadro 1 

Políticas de recompensa das secretarias estaduais de educação em 2012 

Região Estado Política de recompensa 

Norte 

Acre Prêmio Anual de Valorização e Desenvolvimento Profissional 

Tocantins Prêmio de Valorização da Educação Pública do Tocantins  

Nordeste 

Ceará 

Premiação para Alunos do Ensino Médio 

Prêmio Aprender para Valer 

Prêmio Escola Nota Dez 

Paraíba 
Prêmio Escola de Valor 

Mestres da Educação 

Pernambuco Bônus de Desempenho Educacional 
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Centro-

Oeste 

Goiás 
Prêmio Poupança Aluno  

Bônus de Incentivo Educacional 

Mato Grosso do Sul Programa Escola para o Sucesso 

 

Sudeste 

Espírito Santo Bônus Desempenho 

Minas Gerais Prêmio por Produtividade  

São Paulo Bonificação por Resultados 

Rio de Janeiro Bonificação por Resultados 

Fonte: Dados obtidos da pesquisa, 2013. 

De acordo com os dados da pesquisa, as secretarias estaduais de educação 

desenvolvem modelos de recompensa com base no desempenho com diferentes variáveis e 

regras de funcionamento. Os desenhos dessas políticas variam em relação: à distribuição da 

bonificação; à forma de pagamento; ao estabelecimento do valor pago. Em outras palavras, as 

SEEs não apresentam um modelo único de política de recompensa, apesar de serem unânimes 

na busca por mensurar o trabalho realizado pelos professores e pelas instituições escolares, 

especialmente por meio do desempenho de estudantes em avaliações em larga escala. Brooke 

(2013) também sintetiza em quais aspectos as políticas dessa natureza se assemelham. 

Mesmo empregando metodologias diversas, as premissas dos diferentes sistemas 
de bonificação são essencialmente as mesmas: existe uma relação entre o 
desempenho dos profissionais da educação (principalmente os professores) e a 
aprendizagem dos alunos; uma forma de aumentar o desempenho desses 
profissionais é oferecer um bônus ou prêmio relacionado ao nível de 
aprendizagem dos alunos, funcionando como um incentivo ou como 
reconhecimento pelos bons resultados do exercício da docência (p. 37). 

 

O que as políticas de recompensa demonstram é que, em grande parte, corroboram 

com o monitoramento acerca da conformidade das atuações e dos trabalhos escolares com o 

projeto social e educacional empreendido pelo Estado (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2003). Mesmo 

considerando as recompensas como agentes externos ao cotidiano de trabalho das escolas 

públicas, elas demandam o alcance de propósitos e de resultados com base em metas impostas 

para a educação nacional por parte do governo federal. 

As políticas de recompensa estão relacionadas à responsabilização das escolas, dos 

profissionais e dos alunos acerca da qualidade da escola, defende Freitas (2012). Segundo o 

autor, o controle de processos, o bônus e as punições estão relacionados ao gerenciamento da 
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força de trabalho da escola, com ênfase na responsabilização, meritocrática e gerencialista, da 

escola.  

A seguir, serão discutidos detalhes do funcionamento das políticas de recompensa 

criados pelas secretarias estaduais de educação, a fim de ilustrar os princípios e problemas 

dessa política de gestão. Para tanto, serão analisadas tomando por referência as regiões 

brasileiras e, entre os estados que compõem cada uma dessa regiões, demonstrar semelhanças 

e divergências entre as políticas. 

 

2.2 Políticas de recompensa nos estados da região Norte 

 

Conforme regulamento do Prêmio em Tocantins, a recompensa visa incentivar os bons 

desempenhos no Sistema de Avaliação do Tocantins (Salto)27 e no Ideb alcançados por 

Diretorias Regionais de Ensino, unidades escolares, profissionais de educação (incluindo 

professores regentes, coordenadores pedagógicos, orientadores e gestores escolares, bem 

como os demais servidores da escola), técnicos da SEE/TO e alunos regularmente 

matriculados no 5º e 9º anos do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. Nos termos 

utilizados pelo documento, objetiva ainda “estimular a gestão e as práticas educativas que, 

direta ou indiretamente, subsidiam a boa qualidade das aprendizagens e o sucesso dos 

educandos nas avaliações e ingresso nas instituições de ensino superior” (TOCANTINS, 

2011, p. 97). 

O pagamento a partir dos resultados dos alunos nas avaliações de larga escala é uma 

prática controversa, tendo em vista que incidem inúmeros fatores sobre o processo de ensino-

aprendizagem, demonstrando a concepção reducionista desse processo por seus formuladores. 

Além disso, conforme estudo de Jacob (1992), o “produto” da docência é também complexo, 

impreciso e, portanto, de difícil classificação, para ser mensurado pelo desempenho de estudantes 

em avaliações de larga escala. 

O Prêmio inclui 7 (sete) categorias, sendo a maioria premiada de acordo com os 

resultados do Salto e, em dois casos, no Ideb:  

                                                 
27 Até 2013, as provas do SALTO continham vinte questões de matemática e vinte questões de língua 
portuguesa. A partir de 2014, passam abranger outras disciplinas, sendo organizadas da seguinte forma: vinte 
questões de Língua Portuguesa e outras vinte de Matemática no primeiro dia de aplicação das provas. No 
segundo dia, vinte questões de Ciências da Natureza para os alunos do Ensino Fundamental, e Biologia, Física e 
Química para os estudantes do Ensino Médio, sendo que cada prova também constará vinte questões. 
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1) Categoria Diretoria Regional de Ensino: viagem de estudos a uma cidade 

brasileira que esteja sediando congresso ou seminário educacional de efetiva 

qualidade técnica, como Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (Spbc), 

Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino (Endipe), com duração de até 

uma semana, incluindo despesas com locomoção, estadia e passagens para o 

gestor da DRE e até trinta membros da equipe da Diretoria Regional de Ensino 

(escolhidos pelos critérios de assiduidade, produtividade e dinamismo) que 

apresentar a maior média entre as DRE na avaliação do Salto; 

2) Categoria Unidade Educacional: premiação em dinheiro no valor de dez mil reais 

para cada uma das cem escolas públicas estaduais que obtiverem os melhores 

resultados no Sistema de Avaliação do Tocantins (Salto), podendo ser utilizado 

para reforma, ampliação e/ou aquisição de equipamentos; 

3) Categoria Profissionais da Educação: o valor de mil reais para cada professor 

regente, coordenador pedagógico, orientador educacional e gestor escolar, e  

duzentos reais para os demais servidores das cinquenta escolas públicas estaduais 

que obtiverem os melhores resultados no Salto; 

4) Categoria Índice de Desenvolvimento da Educação (Ideb): o valor de três mil 

reais para cada professor regente, coordenador pedagógico, orientador 

educacional e gestor escolar, e oitocentos reais para os demais servidores de todas 

as escolas estaduais que atingirem índice igual ou superior a 6,0 no Ideb; caso a 

unidade educacional alcance o índice 6,0 em mais de uma etapa de ensino, o 

prêmio não será cumulativo; 

5) Categoria Educandos: seis mil unidades de tablets para os alunos da Rede 

Estadual que obtiverem os melhores resultados no Salto. 

6) Categoria Profissionais da Educação Municipal: um notebook aos professores de 

Língua Portuguesa e Matemática das escolas municipais que atingirem índice 

igual ou superior a 6,0 no Ideb, até o limite de cem escolas. 

7) Categoria Técnico da Secretaria de Educação (Seduc): viagem de estudos a uma 

cidade brasileira que esteja sediando congresso ou seminário educacional de 

efetiva qualidade técnica, como o Spbc, Endipe, com duração de até uma semana, 

incluindo despesas com locomoção, estadia e passagens para até 30 servidores da 

Seduc que tenham se destacado em atividades/projetos exitosos (TOCANTINS, 

2011). Somente essa categoria não se baseia em avaliações em larga escala, sendo 
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o critério de análise os projetos educacionais formulados por eles que tenham se 

destacado como “exitosos” pela banca examinadora.  

No caso das escolas que são ranqueadas de acordo com os resultados no SALTO ou na 

Prova Brasil/Ideb é necessária a participação de, no mínimo, 90% dos alunos das séries 

avaliadas no Salto para as instituições serem inscritas na premiação. Assim, a premiação é 

anual, classificatória, com quantidade limitada de servidores e escolas premiados.  

Interessante observar como os termos são utilizados no documento e que refletem a 

concepção de seus formuladores sobre a gestão das instituições escolares. Na categoria 

profissionais da educação é realizado um cálculo para medir a eficiência da escola em 

porcentagem: EFICIÊNCIA (%)= ((2º SALTO/ 1º SALTO) – 1) X 100. Esse cálculo indicará 

as escolas com os melhores resultados nas duas avaliações do SALTO. Depois há um 

ranqueamento, porque serão premiados os servidores das vinte e cinco primeiras escolas que 

apresentarem os melhores resultados (TOCANTINS, 2011, p. 4). São detalhes que indicam os 

limites do princípio da eficiência no âmbito dessa política de bonificação ao correlacionar o 

aumento da remuneração dos profissionais ao desempenho dos alunos em avaliações externas. 

Essas avaliações também passam a ser o principal elemento para saber se a escola alcançou 

seus objetivos.  

Outro problema relacionado é a vinculação do incentivo aos resultados dos alunos. 

Minhoto e Penna (2011) buscaram pesquisas nacionais e internacionais sobre a eficiência dos 

incentivos e concluíram que não há respaldo empírico nessa relação.    

A SEE/Acre possui o Sistema Estadual de Avaliação da Aprendizagem Escolar 

(Seape), criado em 2009, e que objetiva identificar a evolução da qualidade do sistema 

público de ensino do estado. A avaliação é anual e verifica o desempenho nas áreas de língua 

portuguesa e matemática, por meio da aplicação de testes, além da realização de questionários 

para investigar fatores extraescolares que influenciam no desempenho escolar dos estudantes 

(ACRE, 2014). Esse sistema propõe que os resultados sirvam para avaliar o desempenho da 

educação escolar de todo o estado, abrangendo alunos do 5º ano e do 9º ano do Ensino 

Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio, incluindo tanto as redes de educação pública 

estadual e municipal.  

Apesar da SEE/AC possuir um sistema de avaliação estadual, até 2012 os seus 

resultados não foram utilizados como critério de análise para a concessão da bonificação aos 

profissionais da educação. Os critérios para concessão do benefício dependem de outros 
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fatores estreitamente relacionados à gestão escolar. Para ganhar o prêmio, os professores 

precisam estar em efetiva regência na educação básica da rede pública que significa lotação 

integral e ininterrupta em sala de aula no semestre de pagamento do bônus.  

Em relação ao desempenho dos professores, em sua maioria, baseiam-se em 

indicadores de qualidade e alcance de metas. Estas são representadas por dados numéricos, 

sendo necessário registrar o desempenho da escola também dessa forma. Há uma parte 

variável e uma fixa na composição do cálculo para o bônus, sendo que cada uma delas 

corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor total: 

Art. 7º. A parte variável do VDP [Prêmio Anual de Valorização e 
Desenvolvimento Profissional] será resultante do atingimento de metas 
envolvendo os seguintes fatores de mensuração: 
I - cumprimento da jornada escolar dentro do calendário letivo aprovado pela 
unidade de ensino; 
II - participação nos programas de formação continuada oferecidos pela SEE; e 

III - cumprimento das horas de atividades previstas no planejamento da unidade 
de ensino (ACRE, 2010, p. 1). 

 

Há uma meta para cada um desses itens. Para ganhar o incentivo os professores devem 

estar em efetiva regência e o prêmio é proporcional ao alcance das metas, que são: 1) 

cumprimento de toda a jornada escolar prevista no calendário; 2) participação em 95% dos 

programas de formação continuada; 3) cumprir todas as horas de atividades previstas no 

planejamento das unidades de ensino.  

Cada um desses itens podem ser realizados integralmente ou não e a SEE estipula o 

peso de cada uma na composição do prêmio: 1) cumprimento da jornada escolar de acordo 

com calendário - 20%; 2) participação nos programas de formação continuada - 15%; 3) 

cumprimento das horas previstas no planejamento da unidade de ensino - 15%. Assim, caso 

cumpram todas as metas em totalidade, há um prêmio de 100% de remuneração.   

Esse aspecto diferencia-se da premiação na rede estadual do Tocantins. Enquanto 

naquele estado o desempenho dos profissionais é, em sua maioria, relacionado ao 

desempenho dos estudantes, na rede estadual do Acre, parece que há uma tentativa de motiva-

los a cumprir o planejamento da SEE e responsabilizar o professor por sua própria formação, 

já que para ganhar o bônus, será necessária a participação em quase todos os programas de 

formação continuada (95% de participação) que, apesar de não esta claro no documento, 

provavelmente serão oferecidos pela própria SEE ou organizados por ela. 
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Ainda em relação ao estado do Acre, há uma parte monetária fixa (50% do valor total) 

para todos os professores do quadro de pessoal da SEE, sendo respeitados os valores máximo 

estabelecidos no Anexo IV (não encontrado pela pesquisadora) da lei complementar n.º 

67/1999 (plano de carreira) e pelos critérios estabelecidos no decreto n.º 5.562/2010 (que 

institui o Prêmio). 

Pode-se dizer que as políticas de recompensa ainda não estão tão presentes na 

secretarias estaduais do Norte, pois dos sete estados, somente o Acre e o Tocantins 

apresentaram tais políticas. Constatou-se, também, que o Tocantins tem políticas mais 

alinhadas com a meritocracia pautada na avaliação de desempenho aferidas na avaliação em 

larga escala. 

 

2.3 Políticas de recompensa nos estados da região Nordeste 

 

Dos nove estados da região Nordeste, três apresentaram políticas de recompensa no 

âmbito das secretarias estaduais: Ceará, Paraíba e Pernambuco. A SEE/CE conta com três 

iniciativas que premiam os alunos do Ensino Médio, o quadro de pessoal das escolas 

estaduais e as instituições escolares que ofertam 2º e 5º anos. 

A premiação para alunos do ensino médio baseia-se no desempenho acadêmico nas 

provas do Sistema Permanente de Avaliação da Educação básica do Ceará (SPAECE). para 

tanto, é necessário que os alunos alcancem a média considerada “adequada” (CEARÁ, 2009, 

p. 3), que é de 235 pontos em língua portuguesa e 350 pontos em matemática, sendo que as 

provas vão de 0 a 500 pontos cada disciplina. No documento não fica claro se todos que 

alcançarem as metas estipuladas serão premiados ou se há uma quantidade fixa de 

ganhadores. A recompensa é um computador para cada ganhador. No documento também não 

fica claro qual o objetivo da premiação, mas se subtende que é a melhora dos resultados do 

sistema estadual de avaliação. 

Esse objetivo relaciona-se com outra premiação na rede estadual de ensino do Ceará 

chamado Prêmio Aprender pra Valer, que premia o quadro funcional das escolas de ensino 

médio que alcançarem as metas no Spaece. Assim, ao mesmo tempo que se responsabiliza o 

quadro funcional da instituição pelo desempenho no Spaece, também procura estimular os 

alunos a participarem da avaliação e alavancar os resultados. 
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Sobre esse prêmio, o documento é claro quanto a sua lógica meritocrática. No art. 1º 

apresenta o objetivo do prêmio que é o de “reconhecer o mérito nas escolas de rede pública de 

ensino do Estado que alcançarem as metas anuais de evolução da aprendizagem dos alunos” 

(CEARÁ, 2009, p. 3). Além deste, são apresentados como outros objetivos o de estimular o 

quadro funcional da escola a implantar projeto pedagógico que possibilite a permanência dos 

alunos na escola e o alcance das metas de proeficiência do Spaece. Por meio desse objetivo, 

subtende-se que a evasão escolar ou a ausência dos alunos são problemas enfrentados pelas 

instituições escolares estaduais e que um dos instrumentos para lidar com esse problema foi 

estimular o quadro funcional com bonificações. 

Outro objetivo é reconhecer o trabalho dos profissionais de educação das escolas que 

apresentarem “bons resultados de aprendizagem dos alunos” (CEARÁ, 2009, p. 4). Mais uma 

vez relaciona a aprendizagem do aluno ao desempenho dos profissionais de educação. 

Questiona-se, ainda, sobre o que é considerado boa aprendizagem, uma vez que somente duas 

disciplinas são avaliadas pelo Spaece: língua portuguesa e matemática. Como terceiro 

objetivo está o de dar visibilidade às escolas com experiências passíveis de reaplicabilidade. 

Nessa premiação, o valor será proporcional ao acréscimo na média dos alunos em 

relação aos dados do ano anterior. Assim, segundo o documento, todas as escolas que 

alcançarem meta de evolução28 de 7% (sete por cento) a 10% (dez por cento) sobre sua média 

de proeficiência dos alunos do Spaece do ano anterior será concedida a premiação. Além da 

evolução de aprendizagem, é necessário média mínima de 80% (oitenta por cento) dos alunos 

na avaliação. A premiação variará de 70% a 100% da remuneração do servidor, caso a 

instituição apresente uma evolução de 7% no primeiro caso e 10% no segundo caso. 

A cada ano, o Poder Executivo estabelecerá as metas estaduais que servirão de 

parâmetro para a concessão do prêmio. Assim, com base nos dados do ano anterior, será 

apresentada a pontuação mínima que deve ser alcançada pelas escolas e como parâmetro de 

comparação para verificar a evolução nos resultados. Aqui, o desempenho dos profissionais 

de educação é mensurado com base no desempenho dos alunos em avaliações em larga escala.  

Se o Prêmio Aprender pra Valer atinge o quadro de profissionais de educação e alunos 

do Ensino Médio, em 2011, as premiações são estendidas para os profissionais do ensino 

fundamental por meio do Prêmio Escola Nota Dez. Assim como nas demais premiações da 

SEE/CE, esse prêmio destina-se às escolas públicas que obtiveram os melhores resultados em 

                                                 
28 Esse termo é utilizado no documento (CEARÁ, 2009). 
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índices de desempenho que, no caso, são o Índice de Desempenho Escolar – Alfabetização 

(IDE-Alfa) e o Índice de Desempenho Escolar – 5º ano (IDE-5). 

Será concedido o prêmio para as 150 (cento e cinquenta) melhores escolas que:  

I – ter, no momento da avaliação de alfabetização do Sistema Permanente de 
Avaliação da Educação Básica do Ceará – SPAECE, pelo menos 20 (vinte) 
alunos matriculados no 2º ano do Ensino Fundamental regular; II – ter obtido 
média de índice de Desempenho Escolar – Alfabetização (IDE-Alfa) situada no 
intervalo entre 8,5 (oito e meio) e 10,0 (dez) inclusive; III – ter no mínimo 90% 
(noventa por cento) de alunos matriculados no 2º ano do Ensino Fundamental 
avaliados pelo Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará 
– SPAECE. 

[...] 

§ 2º O município deverá ter um mínimo de 70% (setenta por cento) de alunos do 
2º ano do Ensino Fundamental de sua rede situados no nível “desejado” da 
escala de alfabetização do SPAECE, como condição para que as escolas de sua 
rede possam receber o prêmio. (CEARÁ, 2011, p. 2).  

 

No caso do 5º ano, os critérios são os mesmo, diferenciando-se apenas em relação ao 

intervalo da média no IDE-5, que deverá ser de 7,5 (sete e meio) e 10,0 (dez). 

O IDE é formado por três elementos: Proeficiência da Escola (a partir dos dados do 

Spaece) convertida para uma escala de 0 a 10, Taxa de Participação na Avaliação (incentivo 

para que se busque a participação de todos os alunos) e Fator de Ajuste para Universalização 

do Aprendizado (com a finalidade de estimular as escolas a terem o maior percentual de 

alunos em níveis “adequados”, conforme termo apresentado pelo documento). 

Ressalta-se a quantidade de cálculos para obter os elementos que farão parte dos 

critérios para a concessão da premiação e a própria escolha daquelas pontuações consideradas 

adequadas (Anexo A). Esse prêmio também beneficia as escolas públicas que obtiveram os 

menores resultados nas avaliações do Spaece de 2º e 5º anos do ensino fundamental expressos 

pelo IDE-Alfa e pelo IDE-5, para melhoria dos resultados de aprendizagem dos alunos, apesar 

de não explicitar a quantidade de escolas que serão apoiadas com o recurso financeiro.  

Tanto para as melhores, quando para os piores resultados, a gestão da instituição deve 

apresentar pelo período de dois anos (não pode concorrer ao prêmio no ano subsequente) 

planos de ações de cooperação técnico-científica que contribuam para a melhoria dos 

resultados dos alunos, bem como apresentar relatório físico-financeiro, acompanhado da 

documentação comprobatória da utilização dos recursos financeiros recebidos. Ou seja, a 

premiação será para ações que visem melhorar os resultados da escola e para sua 

infraestrutura e a equipe diretiva que decidirá como será a distribuição do recurso. A SEE/CE 
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orienta aplicar o recurso da seguinte forma: até 20% (vinte por cento) para bonificação, até 

70% (setenta por cento) para obra, reforma, material permanente,  material de consumo, 

acervo literário, formação, aula de reforço, taxas bancárias, INSS patronal; até 10% (dez por 

cento) para transporte, alimentação e hospedagem  para a cooperação técnico-pedagógica29. 

As escolas premiadas recebem o montante que corresponde à multiplicação do número 

de alunos do 2º e 5º anos regular avaliados no valor de R$ 2000,00 (dois mil reais). Esse valor 

é recebido por meio das Unidades Executoras (UEx). As apoiadas recebem R$ 1000,00 (mil 

reais) por aluno. Lembrando que UEx é uma entidade representativa da comunidade escolar, 

uma sociedade civil com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que 

pode ser instituída por iniciativa da escola, da comunidade ou de ambas. São atribuições 

dessas unidades: administrar recursos transferidos por órgãos federais, estaduais, distritais e 

municipais; gerir recursos advindos de doações da comunidade e de entidades privadas; 

controlar recursos provenientes da promoção de campanhas escolares e de outras fontes; 

fomentar as atividades pedagógicas, a manutenção e conservação física de equipamentos e a 

aquisição de materiais necessários ao funcionamento da escola; e prestar contas dos recursos 

repassados, arrecadados e doados30. 

A manutenção dos resultados no caso das escolas premiadas é incentivado pelo 

parcelamento da premiação. Assim, recebem 50% do valor no momento da análise dos 

critérios para obtenção do benefício. O restante da premiação está condicionado à manutenção 

dos bons resultados das escolas premiadas e ao alcance das metas de melhoria dos resultados 

das escolas com baixo desempenho. No documento, não é esclarecido como isso será feito, 

em qual período e quais elementos serão utilizados para essa nova análise. 

Por meio da medida provisória n.º 198, de 24 de julho de 2012, o Poder Executivo 

Estadual da Paraíba criou os Prêmios Mestres da Educação e Escola de Valor. Conforme 

documento que institui os Prêmios, eles consistem na  

fomentação, seleção, valorização e premiação das práticas pedagógicas exitosas, 
resultantes de ações integradas e executadas por profissionais de educação, em 
exercício nas escolas públicas estaduais da educação básica, e que, 
comprovadamente, estejam tendo sucesso no enfrentamento dos desafios no 
processo de ensino e aprendizagem (PARAÍBA, 2012, p. 1). 

 

                                                 
29 Dados obtidos no documento de apresentação do Prêmio Escola Nota Dez pelo Governo do Estado do Ceará. 
Disponível em: < http://www.idadecerta.seduc.ce.gov.br/index.php/fique-por-dentro/downloads/category/53-
reuniao-com-credes-010413?download=294%3Aapresentaodiretoresescolasfortaleza>. Acesso em : 10 jul. 2014.  
30 Informações sobre Unidades Executoras disponibilizadas no sítio do Ministério da Educação:< 
http://portal.mec.gov.br/>. Acesso em: 14 jun. 2014. 
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São objetivos dos prêmios 

I – destacar o trabalho dos professores que, no exercício de suas funções, 
desenvolvem atividades concretas nas áreas administrativa e pedagógica, no 
sentido de promover o estudante, possibilitando a elevação do nível de 
aprendizagem; 

II – valorizar as escolas públicas de educação básica que se destaquem pela 
competência de sua gestão administrativa e pedagógica, por iniciativas de 
experiências inovadoras e bem-sucedidas na melhoria contínua da escola; 

III – reconhecer e dar visibilidade ao esforço empreendido por profissionais e 
gestores que estão inseridos no processo de construção do conhecimento como 
mediadores, buscando, assim, uma maior participação dos estudantes na relação 
com os objetos do conhecimento (PARAÍBA, 2012, p. 1). 

 

Tais prêmios dependem de inscrição, respeitando as regras dos editais publicados 

anualmente. No caso do Prêmio Escola de Valor, o edital referente ao ano de 2012 apresenta 

os critérios avaliados para concessão do prêmio que evidenciam a relação estreita com a 

gestão da instituição e quais elementos são valorizados nesse processo, conforme quadro a 

seguir. 

Quadro 2  

Documentos comprobatórios para concorrer ao Prêmio Escola de Valor. 

1-AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA 
Critérios Documentos Comprobatórios Pontuação 

1 Relatório do Plano de Gestão 2012 com fotografia que comprovem a manutenção 
dos bens, espaços físicos e limpeza da escola e Regimento Interno atualizado para 
o ano letivo 2012. 

0,0 a 0,5 

2 Cópia do Censo Escolar 2010/2011 que comprove índices de qualidade da 
educação: crescimento de matrícula, crescimento de aprovação, redução de 
reprovação, redução de evasão e redução de abandono. 

0,0 a 1,0 

3 Apresentação de 60% das ATAS de reuniões dos Conselhos Escolares 
2011/2012. 

0,0 a 0,5 

4 Formulários de Frequência Escolar do Programa Bolsa Família/2011 atestado 
pelo Operador Municipal Máster. 

0,0 a 0,5 

5 Instrumento que comprove a permanência e desempenho progressivo do 
estudante na escola (matrícula inicial e ao final de 2012). 

0,0 a 0,5 

6 Quadro de todos os profissionais da Educação lotados na escola com seus 
respectivos horários, funções e planilha de frequência. 

0,0 a 0,5 

2-AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA 
Critérios Documentos Comprobatórios Pontuação 

7 Documento que comprove crescimento dos resultados no 
IDEB/2009/2011/INEP/ME e obter, no mínimo, a nota 4,0 no IDEB/PB 2012. 

0,0 a 1,0 

8 Proposta pedagógica atualizada no ano letivo de 2012 que inclua temas como 
direitos humanos, diversidade, enfrentamento e minimização da violência na 
escola, na perspectiva da redução da evasão escolar. 

0,0 a 2,0 

9 Relação de profissionais da escola que participaram da Formação Continuada do 
Estado, no ano de 2011, equivalente a 60% do quadro da escola. 

0,0 a 1,0 

10 Apresentação da ATA da Plenária do Orçamento Democrático Escolar 2012.  
3-AVALIAÇÃO FINANCEIRA 

Critérios Documentos Comprobatórios Pontuação 
11 Comprovante da aquisição de produtos da agricultura familiar igual ou superior a 

30% emitido pela Gerência Regional de Educação (GRE). 
0,0 a 0,5 
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12 Declaração de prestação de contas do PDDE 2011 atestado pela Secretaria de 
Estado da Educação (SEE). 

0,0 a 1,0 

13 Declaração de prestação de contas do PNAE 2011 atestado pela SEE. 0,0 a 0,5 
TOTAL  0,0 a 10,0 

Fonte: PARAÍBA, 2012b. 

Conforme apresentado, a distribuição de pesos em relação à pontuação não é igual em 

relação às avaliações da administração, pedagógica e financeira. O peso maior, conforme 

observado, é sobre o trabalho pedagógico e, nesse item, a atualização da proposta pedagógica 

e os temas que devem ser contemplados. 

Quanto à premiação, é necessário que as escolas atendam ao mínimo de 60% dos 

critérios dispostos pelo edital. Assim, se as escolas forem premiadas, os profissionais de 

educação da instituição poderão receber o prêmio. Além disso, esses profissionais deverão 

estar em efetivo exercício para receberem 14º salário, com valor correspondente a uma 

remuneração mensal. 

Enquanto o prêmio Escola de Valor premia os profissionais da educação das melhores 

escolas, o Mestres da Educação é direcionado exclusivamente para os professores em efetivo 

exercício nas escolas estaduais. Neste, é necessário enviar os seguintes relatórios e 

documentos comprobatórios, conforme apresentado a seguir. 

Quadro 3 

Documentos comprobatórios para concorrer ao Prêmio Mestres da Educação 

Critérios Documentos comprobatórios Pontuação 

1 
Relatório do Projeto desenvolvido pelo professor em 2012, com 
fotografias. 0,0 a 5,0 

2 
Certificado do curso de Formação Continuada oferecida pela Secretaria 
de Estado da Educação, no ano de 2011. 0,0 a 1,0 

3 
Quantidade e relação de estudantes e profissionais envolvidos no 
Projeto objeto da inscrição (nome e matrícula) 0,0 a 1,5 

4 
Instrumento comprobatório da permanência e desempenho progressivo 
dos estudantes envolvidos no projeto 0,0 a 2,5 

Total  0,0 a 10,0 
Fonte: PARAÍBA, 2012c. 
 

Conforme observado no quadro 3, o peso maior é do relatório de projetos 

desenvolvidos pelo professor, que pode estar atuando nas seguintes etapas/modalidades: 

Ensino Fundamental – anos iniciais e finais, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos – 

1º segmento, 2º segmento e Ensino Médio. No documento não é estipulado qual deve ser o 

objetivo do projeto, mas se exige das instituições a apresentação de projetos que serão 

julgados por uma comissão estadual do Prêmio segundo critérios definidos a priori, sem a 

participação das escolas e dos participantes. 
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Tais professores serão premiados se 60% (sessenta por cento) dos critérios forem 

alcançados. O prêmio consiste em 14º salário correspondente a uma remuneração mensal 

recebida pelo servidor. Caso ele faça parte da escola premiada pelo Escola de Valor, este 

receberá também o 15º salário. 

No estado de Pernambuco vigora o Bônus de Desempenho Educacional (BDE), cujo 

objetivo é o de melhorar o processo de ensino aprendizagem, subsidiar a implantação de 

políticas educacionais voltadas para a elevação da qualidade, equidade e eficiência do ensino 

e da aprendizagem, além de valorizar e remunerar os profissionais de educação com vistas à 

melhoria da qualidade de ensino (PERNAMBUCO, 2008, p. 1). É ressaltado pelo documento 

a motivação dos profissionais de educação, seja por meio da valorização ou incentivo na 

busca da melhoria do ensino. Esse aspecto está presente na maioria das propostas estaduais de 

recompensa.  

A avaliação de desempenho dos professores tem como base o desempenho dos alunos 

em leitura e matemática aferidos no Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco 

(Saepe), o fluxo de alunos registrado pela taxa de aprovação e o alcance de, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) das metas definidas para cada unidade escolar. 

Corresponde a um valor pecuniário, recebido individualmente pelos servidores 

beneficiados e equivale ao vencimento do início da carreira para servidores efetivos; valor 

correspondente a uma remuneração mensal para os cargos de contrato temporário; e para os 

ocupantes de cargo em comissão será concedido valor de remuneração mensal prevista em lei 

referente ao cargo ocupado. 

As políticas de recompensa da região Nordeste pautam-se por políticas meritocráticas 

baseadas no desempenho dos alunos em avaliações em larga escola. No estado da Paraíba, 

apesar de se basear outros elementos para compor o desempenho da escola e dos professores, 

pode-se dizer que há uma tentativa de mensurar o trabalho realizado pelas escolas, sendo 

utilizado para classificar os melhores.  

 

2.4 Políticas de recompensa nos estados da região Centro-Oeste 
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Nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul foram formuladas propostas para 

premiação de alunos da rede estadual de ensino. No primeiro caso, trata-se do Prêmio 

Poupança Aluno e, no segundo, do Programa Escola para o Sucesso. 

Nos dois casos, não há relação entre recompensa e desempenho nas avaliações em 

larga escala propostas pelas secretarias estaduais de educação. Em Goiás, serão premiados 

aqueles que obtiverem melhor desempenho acadêmico, porém os critérios e os indicadores 

educacionais e de avaliação não estão explicitados no documento, ficando a cargo da SEE, 

que deverá estabelecê-los anualmente. 

Já no caso da SEE/MS, terá direito ao prêmio o(a) aluno(a) que: 

I – apresentar melhor desempenho acadêmico nos componentes curriculares e ou 
disciplinas; II – que cursar todos os componentes curriculares e ou disciplinas da 
Matriz Curricular, conforme disposto na legislação em vigor; III – cursar os 4 
(quatro) bimestres em escola da Rede Estadual de Ensino, independentemente 
do nível de ensino, da etapa ou da modalidade (MATO GROSSO DO SUL, 
2011, p. 1). 

 

Na política proposta pela SEE/MS será premiado somente um aluno por ano de cada 

escola estadual. Em relação ao 1º ano do Ensino Fundamental, como não há avaliações 

bimestrais, será aplicado um teste multidisciplinar, conforme orientação da Secretaria de 

Estado de Educação. Nos Centros de Educação de Jovens e Adultos, concorrerá ao prêmio 

apenas o aluno que cursar todas as matérias do ano em curso. E na Educação Profissional, a 

premiação dependerá do curso e da frequência do aluno. 

O Governador do Estado definirá a cada ano qual será o prêmio para os alunos., que 

poderá ser em dinheiro, equipamentos ou materiais. Em 2011, na primeira premiação do 

Programa, somente o primeiro colocado de cada escola foi premiado com um notebook31. Na 

edição de 2012, o governo do Estado ampliou o programa, premiando os três primeiros 

classificados de cada escola do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e 

Adultos e turmas de Educação Profissional com mais de 12 alunos (as com no máximo 12 

alunos, receberão o prêmio os primeiros colocados de cada turma). O prêmio foi um 

notebook.  

Já no caso de Goiás, será concedida uma vantagem pecuniária de 1100,00 (mil e cem 

reais) creditado na conta-poupança de titularidade do aluno, sendo que R$ 300,00 (trezentos 

reais) são concedidos imediatamente ao aluno premiado. A liberação do restante do valor fica 

                                                 
31 Informação sobre as premiações no site da Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul. 
Disponível em: < http://www.sed.ms.gov.br/>. Último acesso em: 10 jun. 2014. 
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condicionado à conclusão do Ensino Médio. Essa premiação é classificatória, porque faz um 

ranqueamento dos melhores desempenhos e, segundo o documento, há quantidade limitada de 

recursos financeiros. 

No documento que regulamenta o Programa Escola para o Sucesso do Mato Grosso do 

Sul há indicativo que a premiação deverá se estender às escolas e aos professores da SEE/MS, 

porém até 2012 não foram encontrados documentos que disciplinassem a premiação para 

esses sujeitos. Na SEE/GO, por outro lado, vigora o Bônus de Incentivo Educacional que, 

junto ao Prêmio Poupança Aluno faz parte do Programa Reconhecer. Esse bônus objetiva 

pagar uma vantagem pecuniária aos profissionais de educação e aos administrativos da 

SEE/GO. 

Os requisitos para a concessão do bônus recaem na gestão da escola e se diferencia de 

acordo com a função na instituição educacional. 

I – no desempenho da função de professor regente, apresentar o planejamento de 
aulas a cada duas semanas e ministrá-las conforme quadro de horário definido 
previamente na unidade escolar; 
II – no desempenho da função de coordenador pedagógico, participar das 
formações oferecidas pela SEDUC e estar presente na unidade escolar, de 
acordo com a carga horária definida na modulação; 
III – no desempenho da função de tutor pedagógico, participar das formações 
oferecidas pela SEDUC e cumprir o planejamento semanal estabelecido pelo 
Núcleo Pedagógico da Subsecretaria, atendendo a 10 (dez) turnos; 
IV – no desempenho das funções de diretor, vice-diretor ou secretário-geral, que 
constituem o grupo gestor, garantir o cumprimento dos dias letivos constantes 
do calendário escolar e executar as seguintes tarefas: 
a) lançamento diário, no SIGE, da frequência dos alunos; 
b) lançamento semanal, no SIGE, da frequência dos professores regentes e 
coordenadores pedagógicos e, a cada duas semanas, entrega dos planos de aula 
dos professores regentes; 
c) lançamento bimestral, no SIGE, da nota e frequência de alunos por disciplina; 
d) acesso diário ao e-mail institucional da escola. (GOIÁS, 2012, p. 1). 
 

Além disso, o professor regente, o coordenador pedagógico e o tutor pedagógico 

receberão o bônus proporcional a sua frequência, conforme quadro a seguir: 

Quadro 4 

Relação percentual entre bônus e faltas 

PERCENTUAL (%) DO BÔNUS PERCENTUAL (%) DE FALTAS 
100% até 1% 
85% de 1,01% a 2% 
70% de 2,01% a 3% 
55% de 3,01% a 4% 
40% de 4,01% a 5% 

Não receberá o Bônus mais de 5% 
Fonte: GOIÁS, 2012, p. 1. 



66 
 

A frequência deverá ser fixada em locais de acesso ao público, bem como 

instrumentos de gestão definidos pela SEE/GO para “controle social” (GOIÁS, 2012, p. 1) da 

frequência do quadro de pessoal. O bônus em Goiás terá como referência o valor de R$ 

2000,00 (dois mil reais) para a carga horária de 40 h, sendo proporcional às demais cargas 

horárias. Na apresentação do projeto é disposto que “os resultados do Programa Reconhecer 

foram mais do que positivos: o expressivo aumento verificado na frequência dos professores, 

seguramente, influenciou e continuará influenciando no processo de aprendizagem” (GOIÁS, 

2012, p. 3).  

Tal controle do trabalho docente na escola tem como um dos objetivos melhorar os 

índices educacionais do estado. Ressaltando que um dos pilares estratégicos da reforma 

educacional do Pacto pela Educação em Goiás é estruturar um sistema de reconhecimento e 

remuneração por mérito, que tem como meta geral condicionar a avaliação e remuneração dos 

servidores a “critérios técnicos”. 

As duas secretarias estaduais de educação que apresentam políticas de recompensa 

promovem a premiação de estudantes de acordo com seu desempenho, seja em avaliações em 

larga escala, como em Goiás, ou de acordo com frequência e avaliações internas, como no 

mato Grosso do Sul. Tanto uma como a outra objetivam alavancar a qualidade educacional 

das instituições por meio de uma política meritocrática. 

 

2.5 Políticas de recompensa nos estados da região Sudeste 

 

A Região Sudeste do país é composta por quatro Estados (Espírito Santos, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo) e todos apresentam políticas de recompensa. Conforme 

levantamento das teses e dissertações sobre as políticas de recompensa, uma das propostas 

dessa região, a de São Paulo, é a mais estudada pelos pesquisadores. Há também uma 

similaridade de exigências e objetivos das políticas dessa região, além do evidente interesse 

em medir a produtividade das escolas e dos profissionais. 

A SEE/ES premia os profissionais em efetivo exercício com uma vantagem pecuniária 

individual igual ou menor ao valor da remuneração mensal do profissional. Os objetivos dessa 

premiação são de valorizar o magistério, melhorar a qualidade da educação básica pública 

estadual e estimular a melhoria do desempenho dos alunos e da gestão.  
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O valor da recompensa será proporcional ao alcance dos indicadores de qualidade 

preestabelecidos para a unidade escolar ou administrativa pela SEE/ES. Tais indicadores 

tomarão por base alguns critérios, que devem ser observados ao longo do funcionamento 

dessa política (critérios também igualmente elencados pela secretaria estadual de São Paulo 

no que se refere a premiação do seu quadro de pessoal): 

I – alinhamento com os objetivos estratégicos da SEDU; II – comparabilidade ao 
longo do tempo; III – mensuração objetiva e apuração a partir das informações 
previamente existentes; IV – publicidade e transparência na apuração. 
(ESPÍRITO SANTO, 2009, p. 2). 

 

Um critério determinante na concessão do bônus é o cumprimento da metas em pelo 

menos 2/3 (dois terços) do período da avaliação (março a outubro). Assim, a SEE/ES entende 

que o profissional só poderá ter contribuído para o cumprimento das metas aquele que esteve 

a pelo menos quatro meses na mesma instituição. Depreende-se dessa informação um 

problema da rede estadual que é a redistribuição de profissionais para outras lotações da 

Secretaria. 

Assim, a bonificação toma por base o Índice Agregado de Cumprimento de Metas 

Específicas obtido pela unidade escolar ou administrativa e o Índice de Dias Efetivamente 

Trabalhados. O bônus será concedido de acordo com os seguintes critérios: 

I - Critério Coletivo: obtido pelo Índice de Merecimento da Unidade (IMU), que 
considera os resultados do Programa de Avaliação da Educação Básica do 
Espírito Santo (PAEBES) consolidados no Indicador de Desenvolvimento das 
Escolas Estaduais do Espírito Santo (IDE). 

[...]  

II - Critério Individual: obtido pelo Indicador de Contribuição ao Desempenho 
(ICD) e pelo Fator de Valorização da Assiduidade (FVA) (ESPÍRITO SANTO, 
2011). 

 

Os critérios do Bônus Desempenho no Espírito Santo envolvem tanto metas 

anualmente estabelecidas pela Secretaria Estadual de Educação32 e alcançadas pelas escolas 

estaduais no Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes). Os 

Indicadores de Desenvolvimento das Escolas Estaduais do Espírito Santo (IDE) e o Índice de 

Merecimento da Unidade (IMU) são baseados nas notas do PAEBES. Há também critérios 

individuais obtidos pelo Indicador de Contribuição ao Desempenho (ICD) e pelo Fator de 

Valorização da Assiduidade (FVA). Tais indicadores, além da avaliação em larga escala, 

                                                 
32 A SEDUC/ES libera, anualmente, uma lista com os nomes das escolas e a meta de cada uma delas. 
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levam em conte níveis socioeconômicos da escolas e assiduidade dos profissionais de 

educação.  

O Prêmio por Produtividade em Minas Gerais faz parte do Acordo de Resultados33 

(Choque de Gestão) do governo estadual, considerado um contrato de resultados celebrado 

entre dirigentes de órgãos e entidades do poder Executivo e suas autoridades. Os objetivos 

gerais do “Choque de Gestão”, que se trata de um conjunto de propostas para reformulação da 

gestão estadual, mediante novos valores e princípios, com vistas a uma nova “cultura 

comportamental” no setor público mineiro. A política de incentivo visa a melhoria da 

qualidade e eficiência dos serviços públicos, o controle da atividade administrativa estadual, a 

transparência das ações das instituições e auxilio na implantação da cultura voltada para 

resultados, estimulando, valorizando e destacando servidores (MINAS GERAIS, 2008). 

O Prêmio é um bônus pago aos servidores em efetivo exercício no órgão ou entidade 

no qual está lotado e baseia-se, além de efetivo exercício no período mínimo (25% de dias 

efetivamente trabalhados), na avaliação de produtividade por equipe com resultado igual ou 

superior a 70%. A legislação que institui essa política, assim define o prêmio: 

Art. 23. O Prêmio por Produtividade é um bônus a ser pago aos servidores em 
efetivo exercício em órgão ou entidade que: I - seja signatário de Acordo de 
Resultados com previsão expressa de pagamento de Prêmio por Produtividade; 
II - obtenha resultado satisfatório na Avaliação de Desempenho Institucional, a 
que se refere o inciso IV do art. 11, realizada no período de referência, nos 
termos definidos em decreto; e III - realize a Avaliação de Desempenho 
Individual permanente de seus servidores, nos termos da legislação vigente 
(MINAS GERAIS, 2008). 

 

 O Prêmio por Produtividade também exemplifica uma forma de incentivo baseado 

não somente nas avaliações em larga escala, mas também em outros critérios que avaliam o 

desempenho docente. Os instrumentos para avaliação de desempenho, por exemplo, englobam 

o cumprimento de metas específicas para cada equipe de trabalho. Na primeira etapa do 

Prêmio (2008-2010), as metas foram estabelecidas entre o governador e as secretarias 

estaduais de educação. Na segunda etapa (iniciada em 2011), as secretarias estabeleceram 

metas por equipes. Os indicadores são baseados em metas a serem alcançadas nos resultados 

do Ideb, Prova Brasil/Saeb, Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica 

(Proeb), Programa de Avaliação da Alfabetização (Proalfa), Educacenso/MEC, Pnad/IBGE 

(taxa de frequência líquida), Sistema Mineiro de Administração Escolar (Simade) (taxas de 

                                                 
33 O Acordo de Resultados referente à área educacional está disponível para consulta no sítio eletrônico da 
Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais: <www.educacao.mg.gov.br>. Acesso em: 10 jun. 2013. 
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abandono). Há também as metas para “produtos estratégicos” dos seguintes programas: 

Programa Educação para Crescer, Programa Pró-escola e Programa Travessia (MINAS 

GERAIS, 2012). 

A SEE/SP formulou a Bonificação por Resultados (BR) e tem sido uma das políticas 

mais estudadas quando se trata dessa temática na área educacional, como já foi demonstrado 

no primeiro capítulo desta dissertação. Metas, índices, indicadores são utilizados por essa 

política, à semelhança das SEE de Espírito Santo e Rio de Janeiro. A BR é concedida aos 

servidores em efetivo exercício na Secretaria de Educação e é desvinculada dos vencimentos 

deles, ou seja, assim como nas outras políticas de recompensa identificadas nesta pesquisa, o 

bônus caracteriza-se como um valor pecuniário eventual que não será incorporado ao 

vencimento ou salário do trabalhador. 

A bonificação na rede estadual de São Paulo decorre do cumprimento de metas, sendo 

estas definidas pela Secretaria de Educação e por sua comissão, composta por titulares da 

Secretaria da Casa Civil, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Economia e Planejamento e 

Secretaria de Gestão Pública. Ressalta-se que essa política também foi implantada em outras 

secretarias de São Paulo, respeitando as particularidades de cada uma delas. 

As metas são definidas por resoluções da SEE/SP. A referente ao exercício de 2012, 

traz em seu bojo metas para o Idesp. Este indicador é constituído por dois elementos: o 

desempenho dos alunos em língua portuguesa e matemática, mensurados pelo Sistema de 

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

(aprovação, reprovação e abandono). 

O valor do bônus será proporcional ao cumprimento de metas, que devem evoluir 

positivamente em relação ao período imediatamente anterior. Além do cumprimento de metas 

pela unidade escolar ou administrativa, depende também do Índice de Dias de Efetivo 

Exercício34. Esses dois elementos serão multiplicados com 20% do somatório da retribuição 

mensal do servidor relativo ao período de avaliação. Acerca desse período, o bônus será pago 

ao servidor se ele tiver participado do processo de cumprimento de metas em pelo menos 2/3 

do período de avaliação. 

                                                 
34 Relação percentual entre os dias de efetivo exercício e o total de dias do período avaliado em que o servidor 
deveria ter exercido regularmente suas funções (SÃO PAULO, 2008, p. 1). 
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As unidades escolares ou administrativas que apresentarem o maior índice de 

cumprimento de metas poderá receber recursos orçamentários adicionais como estímulo a 

melhoria do desempenho institucional. 

Na SEE do Rio de Janeiro, a proposta de bonificação visa aumentar o grau de 

comprometimento dos servidores com o processo de ensino e aprendizagem, recompensar os 

servidores pelos resultados, estimular a parceria e o trabalho em equipe dos servidores a partir 

da busca do alcance de melhores resultados (foco em resultados), contribuir para uma maior 

profissionalização quando o bom desempenho é medido, reconhecido e recompensado e 

estimular a produtividade (RIO DE JANEIRO, 2011). Além disso considera-se ainda 

a necessidade de adoção de medidas que propiciem o alcance, pelas escolas 
públicas estaduais do Rio de Janeiro, das metas propostas pelo MEC – 
Ministério de Educação; a necessidade de que sejam definidas diretrizes 
levando-se em conta a realidade das escolas e suas demandas, para que a 
educação pública estadual atinja novos patamares; o indispensável 
gerenciamento de tais diretrizes, com vistas à sua efetiva implementação, à 
medição de resultados e à tomada de ações corretivas (RIO DE JANEIRO, 2011, 
p. 3). 

 

No documento são demonstrados quais elementos são utilizados para “aferição da 

qualidade escolar”, termo presente no documento. Para isso, são definidos índices e 

indicadores de monitoramento e diagnóstico da qualidade da rede pública de ensino e que 

servem para criar metas nas instituições escolares. Para compor o cálculo da bonificação para 

os profissionais da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, são considerados três 

indicadores:  

1) Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado do Rio de Janeiro (Iderj); 

2) Indicador de Desempenho no SAERJ (ID); 

3) Indicador de Fluxo Escolar (IF). 

O Iderj é um índice de qualidade escolar criado para fornecer um diagnóstico da 

escola, em uma escala de 0,00 (zero) a 10,0 (dez), baseando-se em dois critérios: Indicador de 

Fluxo Escolar (IF) e Indicador de Desempenho (ID). O ID é medido a partir do agrupamento 

das notas obtidas pelos alunos nos exames do  Saerj em quatro níveis de proficiência: Baixo, 

Intermediário, Adequado e Avançado. O IF, por sua vez, é uma medida sintética da promoção 

dos alunos em cada nível de ensino e varia entre 0,00 (zero) e 1,00 (um). Ele leva em conta a 

taxa de aprovação nas séries iniciais (1º ao 5º ano) e finais do Ensino Fundamental - EF (6º ao 
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9º ano) e do Ensino Médio - EM (1º ao 3º ano) para cada escola, coletadas pelo Censo Escolar 

do ano em questão. 

No Rio de Janeiro, por meio da Bonificação por Resultados (RIO DE JANEIRO, 

2011), as metas envolvem o cumprimento de 100% do currículo mínimo; a participação em 

todas as avaliações internas e externas; o lançamento de notas dos alunos na forma e prazos 

estabelecidos nos termos de resolução; alcance de, no mínimo, 95% de cada meta do Iderj ; 

alcance de, no mínimo, 80% do resultado do IDda Educação de Jovens e Adultos; e 70% de 

frequência dos servidores das escolas. Como observado, além de metas para as avaliações 

externas, há outros critérios que definem a premiação. A bonificação é condicionada ao 

percentual de cumprimento de metas previamente estabelecidas e proporcional a carga horária 

do servidor, que deve ser efetivo e estar em exercício no período avaliado. 

 

2.6 Pilares que estruturam as políticas de recompensa nas regiões brasileiras 

 

Esta investigação identificou características das políticas de recompensa no Brasil 

propostas pelas secretarias estaduais de educação. Dentre as revelações desse estudo, 

destacam-se nesse subitem elementos convergentes das políticas estaduais analisadas.  

Em relação aos sujeitos recompensados, o levantamento dos dados demonstrou que o 

professor não é, individualmente, o principal beneficiado, exceto nas propostas das SEEs do 

Acre (2010), Pernambuco (2008, 2012) e em umas das propostas do estado da Paraíba (2012), 

nos quais a bonificação é somente para os professores. Nas demais experiências são incluídos 

outros sujeitos das instituições escolares e das unidades administrativas das secretarias. O 

quadro a seguir apresenta a distribuição da premiação. 

Quadro 5 

Sujeitos beneficiados com recompensas 

UF Nome Quantidade de beneficiados 

 

TO 

 

Prêmio de Valorização da 
Educação Pública do 
Tocantins 

30 (trinta) membros das Diretorias Regionais de Ensino; 100 
(cem) melhores escolas públicas estaduais; 50 (cinquenta) 
melhores escolas na avaliação do SALTO; Todas as escolas 
estaduais que atingirem IDEB igual ou superior a 6,0 (seis); 6000 
(seis mil) tablets para os alunos que obtiverem as melhores notas 
do SALTO; um notebook aos professores de Língua Portuguesa e 
Matemática das escolas municipais que atingirem IDEB igual ou 
superior a 6,0 (seis), no limite de 100 (cem) escolas; viagem de 
estudos para até 30 (trinta) servidores da categoria técnico da 
SEDUC. 
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AC 

Prêmio Anual de Valorização 

e Desenvolvimento 

Profissional - PAVDP 

Todos os professores em efetiva regência.  

PB 

Prêmio Escola de Valor 
Todas as escolas públicas estaduais de educação básica que 

atenderem aos critérios de avaliação. 

Mestres da Educação 
Todos os professores cujos trabalhos desenvolvidos atendam a, no 
mínimo, 60% (sessenta por cento) dos critérios.  

PE 
Bônus de Desempenho 

Educacional - BDE 

Servidores das escolas que alcançarem 50% (cinquenta por cento) 

ou mais das metas. 

 

CE 

 

Premiação para os alunos do 

Ensino Médio 
Todos os alunos que alcançarem a pontuação mínima. 

Prêmio Aprender pra Valer 
Quadro funcional da escola que alcançar as metas (incluindo 
comissionados e terceirizados). 

Prêmio Escola Nota Dez 
150 (cento e cinquenta) melhores escolas do 2º ano; 150 (cento e 
cinquenta) melhores escolas do 5º ano; 150 (cento e cinquenta) 
escolas com os menores resultados no SPAECE. 

MS 
Programa Escola para o 

Sucesso 

1 (um) aluno por ano escolar de cada escola estadual.  

Excepcionalmente quando o somatório dos alunos do 

ano escolar for superior a 110, poderá ser premiado um maior 

quantitativo de alunos. 

GO 
Prêmio Poupança Aluno 

Poderão ser oferecidos anualmente 10000 (dez mil) prêmios para 

os alunos que apresentarem melhores resultados no SAEGO. 

Bônus de Incentivo 
Educacional 

Todos do quadro de pessoal da instituição que alcançar as metas. 

MG  Prêmio por Produtividade Todos os servidores efetivos.  

ES Bônus Desempenho 
Profissionais que atuam na Secretaria de Educação do estado do 

Espírito Santo. 

RJ Bonificação por Resultados 

Professores, diretores, coordenador pedagógico e demais 

servidores da escola que alcançar as metas estipuladas pela 

resolução. 

SP Bonificação por Resultados 
Todos os servidores da secretaria de educação que atingirem os 

índices estabelecidos pela SEE. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

A bonificação pode ser concedida analisando-se aspectos individuais, tais como 

frequência, participação em cursos, dentre outros, mas também toma por base os resultados 

das escolas (ou das unidades administrativas das secretarias). Assim, serão bonificados os 

servidores das instituições que alcançarem as metas estabelecidas pelas secretarias. 

A definição das recompensas é baseada, especialmente, em resultados de avaliações 

padronizadas realizadas pelos estudantes. Articulam-se, assim, três características bastante 
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presentes nas políticas pesquisadas: testes, desempenho e recompensa.Tais características 

estão alinhadas ao que Freitas (2011, 2012, 2013) denomina de sistema de responsabilização35 

ou accountability que engloba os testes para estudantes, a divulgação pública do desempenho 

e recompensas e sansões. Argumenta que esse tipo de lógica na educação escolar gera 

consequências, tais como (1) a penalização dos melhores professores, por restringir a 

motivação deles ao desejo de ganhar bônus salarial e não de desenvolvimento da 

aprendizagem dos estudantes; (2) expõem os professores a sanções ou aprovações públicas, 

desmoralizando a categoria; (3) revelam a inconsistência dos cálculos que identificam os 

melhores e piores professores; e (4) não têm maiores impactos na melhoria do desempenho 

dos alunos. 

A ênfase na avaliação, nesse contexto, não está na formulação e na materialização das 

políticas educacionais, avaliando-se todas as instâncias do sistema. A utilização da avaliação 

acaba por servir como controle do desempenho e como responsabilização da escola ou dos 

profissionais da educação pelos resultados escolares. Ao invés de buscar a efetiva qualidade 

da educação pública, tais resultados têm servido para instrumentalizar a ação política e, no 

caso em estudo, formular políticas de premiação por desempenho. 

Sobre as políticas de avaliação no Brasil, Freitas (2012) analisa sua relação com os 

processos de privatização da educação, com base em experiências já vivenciadas pelos 

Estados Unidos e por outros países a partir da década de 1980. Em uma lógica de 

responsabilização e meritocracia, apoiada pela racionalidade técnica gerencialista, há um 

monitoramento dos resultados do trabalho pedagógico por meio da avaliação do desempenho 

dos estudantes e das escolas em exames e testes padronizados. Esse monitoramento serve de 

parâmetro para concessão de bônus ou para punições.  

Nas políticas analisadas também há esse aspecto, porém não há punições em nenhum 

dos casos, apesar que ao deixar de receber um bônus ser considerada uma forma de punição, 

ainda que indireta ou subentendida. Ressalta-se que a utilização dos resultados da avaliação 

para fins de responsabilização parece ser uma tendência no âmbito educacional, mas é preciso 

considerar que não é algo que se constrói de forma linear, mas que reflete uma coalizão de 

forças no debate acerca da melhoria da qualidade da educação pública.  

Acerca da concessão de bônus ou para punição, Brooke e Cunha (2011) analisam que 

há uma diferença das políticas que utilizam os resultados dos alunos no Brasil e nos Estados 

                                                 
35 Com base nos estudos de Kane e Staiger (2002). 
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Unidos. Ao passo que no Brasil os resultados são utilizados para gerar incentivos aos 

profissionais das escolas premiadas, nos Estados Unidos as consequências atingem 

primeiramente os alunos. Há políticas nesse país que estipulam metas necessárias para receber 

o diploma de conclusão do Ensino Médio, por exemplo. Segundo o estudo, as consequências 

dos resultados no Brasil são diferentes, porque não são utilizados para certificar alunos ou 

influenciar a inserção no mercado de trabalho. No caso brasileiro, os indicadores gerados a 

partir dos resultados das avaliações, dentre outros critérios, servem para apontar se a escola 

vai ser premiada ou não, ou qual a proporção do valor da premiação. 

Apesar desse aspecto ser evidenciado nesta pesquisa, não significa que os sistemas de 

responsabilização são diferentes e que as consequências para os alunos não seja algo que 

também se fortalecerá no Brasil. Como questiona Freitas (2013), há evidências que as 

políticas de responsabilização são baseadas naquelas formuladas pelos Estados Unidos. Cita 

como exemplo um dos efeitos colaterais das políticas de responsabilização que afetam os 

alunos:  

a função de atender os piores alunos de um conglomerado de escolas é 
deslocada para uma delas especificamente, que passa a cumprir, no conjunto 
daquele território, a função de acolher aqueles alunos que atrapalham o 
desempenho médio das outras escolas. Isso é São Miguel Paulista. Isso é Brasil. 
Não é Nova York (p. 353). 

 

Braun (2013, tradução nossa) analisa a política de responsabilização baseada em testes 

nos Estados Unidos. Frente às limitações dos indicadores introduzidos pelo NCLB, há um 

entusiasmo de alguns setores pela modelagem de valor agregado como um instrumento para 

determinar a eficácia do professor com base nos resultados de testes dos estudantes. Ou seja, 

transformar resultados de testes dos alunos como indicadores que podem ser utilizados para 

responsabilizar professores. 

Segundo o autor, o valor agregado é a média das contribuições de valor acrescentado. 

Este refere-se à métodos estatísticos sofisticados e dados extensivos que estimam as 

contribuições específicas dos atuais professores, escolas ou programas para o desempenho dos 

alunos, levando em conta resultados de testes anteriores e características demográficas. A 

ideia é saber a contribuição do professor/escola/programa na trajetória de pontuação dos 

alunos. O cálculo do valor agregado também leva em consideração uma pontuação “ideal” 

para os estudantes ensinado por um professor “típico” (BRAUN, 2013, tradução nossa).  
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Apesar desse entusiasmo, pesquisadores acadêmicos têm apontando problemas em 

relação ao valor agregado, que são desconsiderados pelos formuladores de políticas, tanto que 

tem sido materializada em vários estados nos Estados Unidos. Alguns deles são questionados 

pelo autor, como por exemplo fatores exógenos que não são capturados por esse modelos  e 

que interferem no desempenho dos estudantes. Além disso, há dados que não são levados em 

conta que podem interferir na valor final, tais como a mobilidade de professores e alunos e a 

ausência desses na realização das avaliações. Apesar de Braun (2013, tradução nossa) 

problematizar a utilização desse instrumento de medida que afeta e responsabiliza professores 

e escolas, sinaliza que é preciso melhorá-lo, na busca de superar suas limitações.   

Maroy e Voisin (2013) também elucidam aspectos das políticas de responsabilização, 

especialmente em relação aos procedimentos para avaliar os resultados dos estabelecimentos 

escolares e, indiretamente, o desempenho dos professores. Segundo os autores, tais 

instrumentos são elaborados pelo governo para gerir todo o sistema educativo, orientar para 

certas prioridades e controlar a qualidade, em que predomina uma gestão por resultados. Os 

autores discutem algumas dimensões comuns que caracterizam e reforçam a manutenção de 

uma responsabilização em que há a primazia dos resultados. Ao nosso ver, as políticas 

estaduais de recompensa analisadas estão envoltas por essas dimensões.   

Uma primeira dimensão diz respeito à escola e ao seu sentido na sociedade. Segundo 

os autores, ela deixa de ser concebida como instituição social e passa a ser considerada um 

sistema de produção. As discussões acerca da relação entre educação e sociedade são 

marginalizadas frente à busca pela melhoria dos resultados. Assim, como afirmam os autores 

Trata-se de melhorar a qualidade, a organização, a coordenação, as 
“competências” dos agentes, todos eles termos que podem ser utilizados em 
qualquer tipo de organização de produção, o que está conduzindo, de forma 
crescente, já há mais de  30 anos, a múltiplas pesquisas inspiradas nas matrizes 
cognitivas da economia ou da teoria das organizações. Além disso, o desejável, 
ou seja, os objetivos da política, é, então, definido por referência aos indivíduos 
que compõem a sociedade, muito mais do que às comunidades nas quais eles se 
inscrevem (MAROY; VOISIN, 2013, p. 884). 

 

Uma vez que prevalece a busca por melhoria dos resultados, os objetivos passam a ser 

expressos, em geral, por dados quantitativos e indicadores “padrões”. Estes acabam por 

induzir a criação de uma diversidade de instrumentos de avaliação dos resultados e do 

desempenho dos alunos, tais como a definição da periodicidade da avaliação, quais disciplinas 

serão avaliadas, como serão analisados os dados. Um último componente de uma gestão por 

resultados relacionado aos demais seria a criação, no âmbito escolar, de mecanismos que 
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reforcem a ideia de que os professores ou a equipe escolar são responsáveis pelos resultados 

da instituição.  

 A premiação dos alunos é outro elemento presente nas políticas estaduais de 

recompensa. Apesar de não estar presente em todas as regiões brasileiras, é um aspecto que 

merece ser ressaltado, pois reforça a “focalização do básico” na formação discente, tal como 

problematizado por Freitas (2011). Considerando que a premiação dos estudantes é baseada 

no desempenho em avaliações padronizadas focadas em duas disciplinas (leitura/matemática), 

a sua formação pode ficar limitada às habilidades consideradas básicas, em vez de ampliá-la 

para uma análise crítica da realidade. 

As políticas de recompensa também expressam um conceito de qualidade. De acordo 

com os documentos analisados, a qualidade da educação escolar perpassa pela eficiência do 

processo de ensino e aprendizagem, expressa por indicadores. Dourado (2007) questiona a 

redução do sentido da qualidade ao desempenho cognitivo demonstrado pelos alunos em 

avaliações em larga escala. A qualidade, nessa perspectiva, é reduzida a um indicador que não 

expressa a quantidade de variáveis envolvidas no processo educativo. Em outras palavras, o 

norte passa a ser a competitividade e a boa colocação no ranking das avaliações externas, 

especialmente em relação às comparações internacionais.  

Em estudo realizado por Dourado, Santos e Oliveira (2007) é discutido o conceito de 

qualidade de educação de organismos internacionais, tais como Unesco, OCDE e Banco 

Mundial. O que se observa é a aproximação do conceito de qualidade de educação 

subentendido nos documentos que embasam as políticas de recompensa e daquele 

preconizado por organismos internacionais. De acordo com a análise documental realizada 

por Oliveira, Dourado e Santos (2007), 

Para definir a qualidade da educação, tanto a UNESCO como a OCDE utilizam 
o paradigma de insumo-processo-resultados. Nesse sentido a qualidade da 
educação é definida com relação aos recursos, materiais e humanos, que nela se 
investe, assim como em relação ao que ocorre no âmbito da instituição escolar e 
da sala de aula, seja nos processos de ensino e aprendizagem, nos currículos, e 
nas expectativas com relação a aprendizagem dos alunos. Destaca, ainda, que a 
qualidade da educação articula-se a avaliação, na medida em que afirma que, em 
que pese a complexidade do termo, ela pode ser definida a partir dos resultados 
educativos expressos no desempenho dos estudantes. No entanto, ressalta que 
determinar os níveis de desempenho alcançados pelos estudantes, não é 
suficiente se não for acompanhado de análises mais exaustivas que ajudem a 
explicar estes resultados a luz das distintas variáveis que gravitam em torno do 
fenômeno educativo [...] Outro organismo fundamental nesse processo é o 
Banco Mundial. A concepção de qualidade presente nos documentos do Banco 
volta-se, em geral, para a mensuração da eficiência e eficácia dos sistemas 
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educativos, por meio, sobretudo, da medição dos processos de ensino e 
aprendizagem (p. 10-11). 
 

Outro elemento estruturante das políticas de recompensa é a presença de ferramentas 

de gestão formuladas fora da comunidade educacional e que incidem sobremaneira na gestão 

da escola e na organização do trabalho pedagógico. Fixação de metas, alinhamento à objetivos 

previamente formulados, avaliação de desempenho, controle da assiduidade, produção de 

relatórios, indicadores e índices, apuração dos resultados, centralidade da produtividade nas 

relações de trabalho são mecanismos envolvidos na busca pela remuneração diferenciada. São 

um conjunto de ações que delineiam uma determinada gestão educacional, cuja lógica e sua 

relação com as políticas de recompensa, será discutida no próximo capítulo.  
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Capítulo 3 

O PAPEL DA GESTÃO NAS POLÍTICAS DE RECOMPENSA 

 
 

A presença de ferramentas de gestão que devem ser executadas e acompanhadas para 

que haja a premiação é outro elemento estruturante das políticas de recompensa. Esse capítulo 

pretende discutir como essas ferramentas possibilitam o controle da gestão e do trabalho 

pedagógico das instituições pelas secretarias estaduais de educação. Para tanto, serão 

abordadas a relação entre gestão e formulação de políticas de recompensa, as mudanças na 

administração pública brasileira, as características descritas nos documentos analisados que 

vão ao encontro de uma nova gestão pública e, por fim, como esse contexto possibilita o 

controle do trabalho na escola. 

Nessa reflexão, é preciso considerar que as políticas públicas explicitam os objetivos 

de determinados grupos sociais, no intuito de que façam valer seus interesses no âmbito das 

políticas governamentais. O estudo de uma política pública pressupõe considerar os diferentes 

interesses de classe presentes na sociedade e os recursos de poder que operam na sua 

definição. A definição, a implementação e a reformulação/desativação de políticas estão em 

estreita relação com os tipos de regulação que cada sociedade colocou em prática a partir de 

determinado estágio de desenvolvimento, configurando, assim, os modos de articulação entre 

Estado e sociedade.  

No campo da educação, as políticas públicas expressam disputas decorrentes de 

confronto de diferentes concepções sobre o sentido da educação e sua relação com a 

sociedade. Sobre a relação entre políticas e gestão da educação, Dourado (2007) analisa que   

é fundamental destacar a ação política, orgânica ou não, de diferentes atores e 
contextos institucionais marcadamente influenciados por marcos regulatórios 
fruto de orientações, compromissos e perspectivas – em escala nacional e 
mundial –, preconizados, entre outros, por agências e/ou organismos 
multilaterais e fortemente assimilados e/ou naturalizados pelos gestores de 
políticas públicas (p. 922). 

 

Atualmente, novos modelos de gestão educacional são implementados na instituição 

escolar seguindo a lógica das teorias administrativas, diante do discurso ideológico de que a 

educação escolar não alcançou a universalidade e a qualidade, devido a uma gestão ineficiente 

e burocrática. As mudanças no trabalho e na reestruturação produtiva do capitalismo, bem 

como a transnacionalização do poder – em que as grandes empresas passam a disputar os 
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rumos da educação escolar, contribuem para essas mudanças, com o intuito de suprir 

exigências e necessidades geradas pela organização capitalista.  

Como essas organizações transnacionais interessam-se pela produtividade e 

manutenção do sistema capitalista, suas ações são voltadas para a potencialização do capital. 

A partir do momento em que a escola é considerada uma esfera de produção de capacidade de 

trabalho para o sistema econômico, a gestão do sistema de ensino passa a incorporar teorias 

administrativas para garantir a produção de mercadoria (raciocínio do trabalhador). Bruno 

(2005) entende que esse processo de redimensionamento da gestão causa uma crise 

educacional. Por ser uma instituição social, a escola não deixa de cumprir os objetivos do 

projeto atualmente hegemônico.  

 Assim como as políticas públicas, a gestão, no âmbito educacional, é um espaço de 

embate de projetos antagônicos. Sander (2009) a define como uma “arena de disputas em que 

diferentes atores tratam de impor suas concepções político-pedagógicas e suas categorias de 

percepção e interpretação” (p. 76). Na visão do referido autor, portanto, a gestão é uma ação 

política. O estudo desta dissertação compreende que as políticas de recompensa são parte 

desse processo de disputas e, como toda política, evidencia uma determinada concepções 

sobre como gerir a instituição escolar.  

De acordo com os dados das políticas de recompensa das secretarias estaduais de 

educação apresentados no capítulo anterior, ressalta-se a presença de critérios utilizados para 

concessão da recompensa que incidem sobremaneira na gestão escolar, como a fixação de 

metas, alinhamento a objetivos previamente definidos, avaliação de desempenho, controle da 

assiduidade, produção de relatórios, indicadores, índices, apuração dos resultados, 

centralidade da produtividade nas relações de trabalho. Além de influenciarem como deve ser 

realizada a gestão escolar, tais mecanismo são formulados fora da comunidade educacional, 

de forma vertical e unilateral36.  

Esse estudo entende que a análise sobre a relação entre gestão da educação básica e 

políticas de recompensa tem como ponto de partida a leitura de documentos oficiais (no caso, 

foram leis, medidas provisórias, resoluções, decretos e editais) e, portanto, no plano da 

proposição e não de sua materialização37 na instituição escolar. Porém, a análise desses 

                                                 
36 Conforme produção da área educacional sobre a temática, discutida no primeiro capítulo. 
37 Estudos como o de Vasconcelos (2006), Oshiro e Scorzafave (2011), Silva (2011), Marques (2012), Rocha Jr. 
(2012) analisaram a materialização de políticas de recompensa nas escolas. 
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documentos evidenciam determinadas concepções educacionais que, ao nosso entender, 

devem ser evidenciadas e problematizadas. 

 

3.1 Gestão e formulação das políticas públicas de recompensa 

 

Enquanto no âmbito do sistema educacional, a gestão é considerada uma “arena de 

disputas” entre projetos antagônicos, ela também é definida de acordo com as relações que 

acontecem no âmbito escolar. Para Libâneo, Oliveira e Toschi (2007, p. 318), a gestão escolar 

é a “atividade pela qual são mobilizados meios e procedimentos, envolvendo, basicamente, os 

aspectos gerenciais e técnico-administrativos.” Diferenciam de organização escolar, que se 

refere “aos princípios e procedimentos relacionados à ação de planejar o trabalho da escola, 

racionalizar o uso de recursos (materiais, financeiros, intelectuais) e coordenar e avaliar o 

trabalho das pessoas, tendo em vista a consecução de objetivos.” (p. 316). Essa concepção de 

organização do trabalho escolar pode ser considerada paralela à visão de administração de 

Paro (2005), ao refletir que  

a administração pode ser vista, assim, tanto na teoria quanto na prática, como 
dois amplos campos que se interpenetram: a “racionalização do trabalho” e a 
“coordenação” [...] levando em conta respectivamente, os elementos materiais e 
conceptuais, de um lado, e o esforço humano coletivo, de outro (p. 24). 

 

 Com base nessa diferenciação, entende-se que as dimensões da gestão, da 

administração escolar e da organização do trabalho estão, para esses autores, intrinsecamente 

relacionadas, pois é necessário lançar mão de meios e procedimentos para que o 

planejamento, a racionalização dos recursos, a coordenação e avaliação do trabalho possam 

alcançar os objetivos pretendidos. A gestão entendida neste trabalho, vai ao encontro das 

concepções desenvolvidas por Alves (2014) e por Dourado (2007). Do primeiro, o que é 

entendido sobre gestão de modo geral e, do segundo, acerca da especificidade da gestão 

educacional que não pode ser desconsiderada. 

A gestão pode ser compreendida, em sentido lato, como incumbências de 
coordenação de tomada de decisões organizacionais – estratégicas ou 
operacionais – e uso da atividade do trabalho de coletivos de homens e 
mulheres, tendo em vista determinado fim (ALVES, 2014, p. 38). 

a gestão educacional tem natureza e características próprias, ou seja, tem escopo 
mais amplo do que a mera aplicação dos métodos, técnicas e princípios da 
administração empresarial, devido à sua especificidade e aos fins a serem 
alcançados. Ou seja, a escola, entendida como instituição social, tem sua lógica 
organizativa e suas finalidades demarcadas pelos fins político-pedagógicos que 
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extrapolam o horizonte custo-benefício stricto sensu. Isto tem impacto direto no 
que se entende por planejamento e desenvolvimento da educação e da escola e, 
nessa perspectiva, implica aprofundamento sobre a natureza das instituições 
educativas e suas finalidades, bem como as prioridades institucionais, os 
processos de participação e decisão, em âmbito nacional, nos sistemas de ensino 
e nas escolas (DOURADO, 2007, p. 924). 

 

Assim, mesmo que a análise empreendida nessa seção tenha como ponto de partida os 

dados específicos das secretarias estaduais de educação para compreender a gestão 

educacional dessa esfera de governo e, em um plano maior, da educação básica, é necessário 

ressaltar que há processos no âmbito escolar que não são totalmente submetidos à lógica 

hegemônica do mercado, devido à especificidade do produto escolar38 ou do trabalho 

humano39. 

É no âmbito dessa gestão que se formulam as políticas de recompensa. Na leitura de 

Mainardes (2009), é necessário considerar a dimensão processual na formulação de políticas, 

uma vez que uma decisão de implementar uma política é antecedida por ações e disputas entre 

diferentes atores políticos. Uma política é produzida mediante a identificação de um problema 

e posterior construção de uma agenda para superá-lo. O autor defende, nessa linha de 

pensamento, que a tomada de decisão não é o ponto de partida de uma política. 

em virtude disso, a análise de políticas demanda levar em consideração uma 
multiplicidade de aspectos, tais como: a estrutura social; o contexto econômico, 
político e social no qual as políticas são formuladas; as forças políticas; e a rede 
de influências que atuam no processo de formulação de políticas e de tomada de 
decisões nas diferentes esferas (MAINARDES, 2009, p. 10). 

 

Mainardes (2009) lança mão da dimensão das “redes de políticas” para a compreensão 

da formulação das políticas. Tais redes são formações institucionais que agregam variados 

atores políticos em torno de determinados problemas e programas específicos e que têm o 

poder de influenciar nas decisões educacionais. Ou seja, na configuração de uma política, é 

necessário levar em conta um conjunto de influências de variadas agendas.  

Nessa linha de pensamento e traçando um paralelo com a discussão de Freitas (2012) 

sobre os reformadores empresariais na educação, problematiza-se a influência desse grupo na 

definição da educação contemporânea, sendo esta estruturada com base em três categorias, a 

partir das quais se constroem, também ao nosso ver, as políticas de recompensa: 

                                                 
38 Paro (2003) reflete sobre a natureza do trabalho pedagógico e defende ele não é totalmente gerenciado pelo 
mercado. 
39 Sobre o assunto, ver Alves (2014). 
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responsabilização, meritocracia e privatização. Essas categorias são constituintes, segundo o 

referido autor, da retomada do tecnicismo na educação. 

Freitas (2011) discute como a agenda educacional é alterada pelas necessidades da 

economia, evidenciando a forte presença dos reformadores empresariais na decisão das 

políticas educacionais. A demanda por mão de obra frente a atual situação econômica do 

Brasil seria um dos motivos, na visão do autor, para a retomada do neotecnicismo pelos 

empresários. A queda na taxa de natalidade brasileira seria um fator de agravamento dessa 

situação, porque há uma consequente queda na quantidade de trabalhadores; uma alternativa 

para o capital e exigir maior qualificação da mão de obra que já está no mercado. Porém, a 

maior qualificação implicaria em maior remuneração, caso a oferta de mão de obra 

qualificada fosse escassa. Para que não haja esse aumento da remuneração, umas das vias é 

aumentar o número de trabalhadores formados nas faculdades (aumentar qualificação) e o 

número de desocupados com baixa qualificação (por meio da evasão escolar). 

As avaliações em larga escala, tão presentes na definição do desempenho das escolas e 

dos profissionais da educação, servem, nas palavras de Freitas (2011) como “fluxos 

autorizados” no interior da escola. Depreendemos dessa análise que uma vez definidos 

padrões de desempenho nos testes, haverá um redirecionamento da força de trabalho, uma vez 

que notas de corte podem significar um grande obstáculo a ser alcançado por estudantes de 

determinados níveis socioeconômicos. Esse movimento é parte estratégica das corporações 

diante da necessidade de mão de obra abundante e barata.  

A par dos graves problemas envolvidos na hegemonia dos testes educacionais, 

ressalta-se como redes de políticas interferem na formulação das políticas educacionais e, 

como, no bojo de uma intervenção mercadológica na educação escolar, se criam políticas de 

recompensa. Os estudos de tais políticas indicam que elas não tiveram impacto na melhoria 

dos índices educacionais, em especial no que se refere aos dados educacionais dos Estados 

Unidos, considerado modelo para o Brasil (FREITAS, 2011; MINHOTO, PENNA, 2011).  

No entanto, as secretarias estaduais de educação, conforme desenvolvido no segundo 

capítulo desta dissertação, formulam políticas como essas com o objetivo “explícito” de 

melhorar a qualidade da educação escolar (por meio da melhoria nos resultados de 

aprendizagem) e de valorizar os profissionais da escola. Exemplos disso podem ser 

encontrados nas propostas do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Espírito Santo: 

Fica instituída, nos termos desta lei complementar, Bonificação por Resultados - 
BR, a ser paga aos servidores em efetivo exercício na Secretaria da Educação, 
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decorrente do cumprimento de metas previamente estabelecidas, visando à 
melhoria e ao aprimoramento da qualidade do ensino público (SÃO PAULO, 
2008). 
[...] 
I - valorizar o magistério; II - proporcionar a melhoria e o aprimoramento 
permanente da qualidade da educação básica pública estadual; e III - estimular a 
busca pela melhoria contínua do desempenho dos alunos e da gestão das 
unidades escolares e administrativas (ESPIRITO SANTO, 2009) 
[...] 
Fica instituída, nos termos deste Decreto, Bonificação por Resultados a ser paga 
aos servidores públicos efetivos da Secretaria de Estado de Educação - 
SEEDUC em exercício nas Regionais Pedagógicas, Regionais Administrativas e 
Unidades de Ensino de Educação Básica de Ensino Fundamental e Médio, 
Ensino Médio Integrado à Educação Técnica de Nível Médio e Educação de 
Jovens e Adultos, decorrente do cumprimento de metas previamente 
estabelecidas, visando à melhoria e ao aprimoramento da qualidade do ensino 
público (RIO DE JANEIRO, 2011). 
 

Outra característica evidenciada pelos dados da pesquisa é que políticas que visam 

recompensar, monetariamente ou não, pelo “bom” desempenho da escola ou dos profissionais 

são recentes no Brasil40. A política estadual mais antiga é da década de 200041. Uma 

motivação para a propagação de políticas como essa é indicada por Neubauer e Silveira 

(2009) e pela discussão anterior realizada à luz de Freitas (2011, 2012). Aqueles autores 

argumentam que a partir de 1995 a discussão sobre as estratégias educacionais com base nos 

resultados de avaliações foi direcionada para o uso destas como instrumento de prestação de 

contas e responsabilização, para premiar ou punir. Assim, a aplicação de incentivos ou 

sansões tem sido uma característica de um sistema de responsabilização das unidades 

escolares pela eficiência e pela eficácia dos resultados das avaliações, o que estimula 

experiências de bônus no Brasil, sendo considerado mais um elemento estruturante das 

políticas educacionais desse país (SOUSA, 2009). 

Considera-se, ainda, a agenda política traçada a partir da década de 1990 que visava a 

modernização da gestão pública e que, atualmente, aviva ferramentas para tornar a gestão da 

                                                 
40 A que se considerar a Cadeira-Prêmio citada por Furtado (2008), concedida às normalistas até meados do 
século XX. Com esse prêmio, era possível o ingresso imediato como professor primário efetivo no sistema de 
ensino estadual. O prêmio era anual e concedido ao(à) aluno(a) que tivesse as maiores médias ao longo do Curso 
Normal ou de Aperfeiçoamento. Tratava-se de uma disputa e competição durante o curso e um meio de inserção 
no mercado de trabalho. Essa cadeira era considerada uma forma de avaliação que classificava os alunos de 
acordo com as melhores notas.  
41 Em um relato de experiência, a secretária de educação da rede estadual do Rio Grande do Sul entre os anos de 
2007 e 2010, refere-se a uma política chamada remuneração variável por desempenho. Segundo a ex-secretária, 
a primeira experiência com esse tipo de política aconteceu no estado do Rio de Janeiro no ano de 2000. O 
“Programa Estadual de Reestruturação da Educação Pública - Programa Nova Escola” foi instituído por meio do 
decreto n.º 25.959/2000 e seu objetivo era melhorar a qualidade da educação com a racionalização de recursos 
financeiros, materiais e humanos, universalizar o atendimento e criar mecanismos de valorização do magistério 
público. Fixava, ainda, um sistema de incentivos para professores mediante dois fatores: cumprimento da carga 
horária e não ter excedido licenças superiores a 15 dias (ABREU, 2011). 
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escola mais eficiente na busca pela concretização da melhoria da qualidade educacional. Essas 

dimensões da nova gestão pública serão discutidas no item a seguir. 

 

3.2 Gestão eficiente: as políticas de recompensa e o gerencialismo do trabalho escolar 

 

Quanto aos objetivos das políticas de recompensa, expressões como índices, 

desempenho, resultados, eficiência, metas, tão presentes na administração de empresas, são 

utilizadas nos documentos como finalidade das políticas de recompensa estaduais no interior 

da escola pública. No estado de São Paulo, por exemplo, há o índice de cumprimento de 

metas, que se trata da relação percentual entre a meta fixada pela SEE/SP e o valor 

efetivamente alcançado no processo de avaliação. Há também uma definição para meta: 

“valor a ser alcançado em cada um dos indicadores, globais ou específicos, em determinado 

período de tempo” (SÃO PAULO, 2008, p. 1). Na proposta de recompensa de São Paulo, a 

meta e o índice referente ao seu cumprimento são alguns dos elementos considerados para o 

pagamento do bônus. 

Desempenho e produtividade também são termos que aparecem nas propostas 

analisadas. No caso da SEE/MS, por exemplo, a premiação dos “melhores desempenhos” é o 

objetivo do Programa Escola para o Sucesso (MATO GROSSO DO SUL, 2010). Em Minas 

Gerais, fará jus ao Prêmio por Produtividade, dentre outros fatores, o servidor que “obteve, na 

avaliação de produtividade por equipe, realizada nos termos definidos em decreto, resultado 

igual ou superior a 70% (setenta por cento)” (MINAS GERAIS, 2008). Já o termo eficiência 

pode ser encontrado em um dos objetivos da proposta da SEE/PE, que é o de “subsidiar as 

decisões sobre implementação de políticas educacionais voltadas para elevação da qualidade, 

equidade e eficiência do ensino e da aprendizagem” (PERNAMBUCO, 2008). 

Ao comparar os objetivos dessas políticas, evidencia-se que a melhoria do 

desempenho dos alunos em relação à aprendizagem é um dos que mais aparece nos 

documentos analisados, citado em seis propostas estaduais. Outro aspecto também ressaltado 

pelos documentos é a motivação dos profissionais de educação, seja por meio da valorização 

ou como incentivo para que o profissional busque melhorar o ensino, aspecto presente em sete 

propostas. Além destes, são citados pelos documentos o reconhecimento e fomento de 

práticas educativas exitosas, valorização da equipe gestora e dos alunos, o incentivo à cultura 

da autoavaliação e o subsídio para elaboração de políticas educacionais. Nesses termos, há 
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uma crença de que a relação desempenho/recompensa gera melhorias no trabalho das 

instituições escolares. 

Diante desses objetivos, as secretarias estaduais definem metas necessárias para 

alcançá-los, que estão relacionadas às ferramentas de gestão das instituições escolares, 

descritas nos documentos analisados, tais como: indicadores de assiduidade, auditorias para 

averiguação da frequência dos profissionais e dos resultados da escola, indicadores de 

desempenho em avaliações em larga escala, índices de aprovação dos estudantes, lançamento 

de informações pela equipe gestora em sistemas informatizados das secretarias estaduais, 

porcentagem de participação em cursos de formação, prestação de contas dos recursos 

financeiros mediante apresentação de relatório, cumprimento do currículo mínimo, do 

planejamento anual e do calendário escolar. Há uma vigilância de diferentes partes do 

trabalho escolar visando a maior eficácia dos objetivos, que resultará em recompensas, caso 

tais instrumentos sejam realizados com eficiência. 

O que cada ferramenta dessa evidencia, a nosso ver, é que o estabelecimento de 

premiações se constitui como uma estratégia eficiente para introduzir uma lógica gerencial 

nas instituições. As escolas e os professores são premiados ao introduzirem de forma 

exemplar tais estratégias. Cada ferramenta descrita no parágrafo anterior se converte em um 

dado numérico, que é comparado ao um padrão de resultado não construído pela escola e que 

será analisado para fins de premiação. Além disso, o que os documentos analisados 

evidenciam é a padronização de metas e resultados para todas as instituições da rede estadual 

como forma de apontar a produtividade de cada uma delas.  

Regulamentação (por meio de um documento oficial que fixa diretrizes), controle e 

validação dos resultados passam a ser uma preocupação da gestão da escola. A concessão de 

recompensas está relacionada a uma forte ênfase nos resultados das instituições, porque a 

premiação se baseia neles. Além disso, é transferida para as unidades escolares e para seus 

trabalhadores a responsabilidade pelos resultados obtidos, como se as políticas 

governamentais também não fossem parte constituinte da melhoria da qualidade da escola. 

A eficiência é uma dimensão importante para a administração pública, porque envolve 

a racionalização de recursos e a melhor execução dos objetivos. Apesar de haver outros 

aspectos envolvidos na gestão, chama a atenção essa dimensão por estar relacionada à 

melhoria dos serviços públicos. Em sentido restrito, estes são considerados serviços prestados 

pela administração pública e que objetivam satisfazer as necessidades essenciais da 
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coletividade42. A eficiência dos serviços prestados possibilita a concretização de sua 

finalidade. Essa dimensão aparece com mais força na administração pública quando à 

ausência dela se justificaram a inserção de mecanismos de gestão considerados 

mercadológicos. No âmbito educacional, a eficiência da gestão está relacionada ao 

movimento de modernização da administração pública brasileira. 

Sobre essa modernização, autores como Torres (2004) consideram que desde meados 

da década de 1970 aconteciam redefinições do Estado. A diferença é que na década de 1990 a 

reforma do aparelho estatal brasileiro tornou-se parte da agenda política brasileira, procurando 

discutir e implantar os fundamentos de uma nova gestão pública.  

Nascida nos Estados Unidos, a Nova Gestão Pública, ou New Public Management, 

serviu de parâmetro no contexto de Reforma do Estado e da gestão da educação brasileira, 

frente à questionada ineficiência da administração pública. Há, nessa proposta, a discussão 

sobre como gerir o serviço público e a constatação de que ferramentas de gestão do setor 

privado seriam um modelos exitosos a serem seguidos. A perspectiva de uma racionalidade 

gestionária na esfera pública fortaleceu-se nesse momento e partiu da crença de que as 

técnicas de gestão eram capazes de controlar o trabalho, alinhando-o aos objetivos das 

empresas. 

Gomes (2009) sintetiza a perspectiva da racionalidade gestionária e sua relação com a 

eficiência da seguinte forma  

as políticas públicas de gestão são iniciativas que buscam o compartilhamento 
dos objetivos, traduzidos aqui em produtos e resultados, principalmente por 
meio de técnicas de planejamento; uma maior produtividade do fator “recursos”, 
como é o caso de políticas específicas de recursos humanos, de informatização e 
de compras governamentais; e a adequação racional entre tais recursos e 
objetivos, atuando, por exemplo, sobre arquiteturas e processos organizacionais 
destinados a controlar a implementação das políticas públicas (p. 47). 

 

A recompensa no âmbito das escolas estaduais é considerada uma técnica gerencialista 

do setor privado. Na visão de Chiavenato (2007), os programas de incentivo (que incluem 

bônus, participação nos lucros da empresa, dentre outros) objetivam fazer com que o 

trabalhador ultrapasse o seu atual desempenho e alcance as metas e os resultados formulados 

                                                 
42 Para Di Pietro (2006), serviço público pode ser considerado “toda atividade material que a lei atribui ao Estado 
para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente as 
necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente público” (p. 90). Ou seja, para um serviço ser 
considerado público, precisa ser determinado por lei pelo Estado, pois este pode assumir uma atividade privada 
como serviço público ou alguns serviços considerados públicos serem exercidos como atividade econômica. Seu 
conceito, portanto, pode abranger atividades comerciais, industriais, comerciais, pois depende da legislação de 
cada país. 
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pelas organizações. Nesse ponto, a nosso ver, é possível estabelecer uma estreita relação com 

as políticas de recompensa das secretarias estaduais. A lógica pretendida é que no âmbito 

local, os trabalhadores da educação esforcem-se para melhorar os indicadores escolares, que 

produzirá um aumento dos indicadores estaduais nas avaliações em larga escala.  

A SEE/RJ é um exemplo dessa lógica. No texto da Resolução n.º 4.768, de 07 de 

fevereiro de 2012, são apontados os aspectos valorizados da gestão e do trabalho escolar. 

Com os incentivos, espera-se que os trabalhadores sintam-se motivados a alcançar os 

objetivos estipulados pelo documento. 

Art. 3º - Farão jus à Bonificação por Resultado o Diretor Geral, Diretor Adjunto, 
Coordenador Pedagógico, Orientador Educacional, Professor Regente e demais 
servidores efetivos do quadro da Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC 
lotados em unidade escolar a qual: I - cumprir o currículo mínimo; II - participar 
de todas as avaliações internas e externas; III - efetuar o lançamento das notas 
do alunado no Sistema Conexão Educação de acordo com o calendário 
estipulado pela SEEDUC; IV - alcançar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por 
cento) de resultado de cada meta de IDERJ do ensino regular da unidade 
escolar; e V - alcançar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de resultado de cada 
meta de ID da Educação de Jovens e Adultos presencial da unidade escolar. 
§ 1º - Não farão jus à bonificação por resultado os professores regentes que não 
cumprirem o determinado no inciso III do presente artigo. 
§ 2º - Além dos requisitos estabelecidos no caput, somente perceberão a 
Bonificação os servidores que tiverem, pelo menos, 70% (setenta por cento) de 
frequência presencial no período de avaliação, que corresponde ao ano letivo 
(RIO DE JANEIRO, 2012). 

 

Vale ressaltar que, segundo Torres (2004), a União tem adotado, no Brasil, posturas 

mais modernas de administração e impulsionado as mudanças nas outras esferas. Inclusive a 

proposição de um modelo gerencial foi realizada pelo governo federal. O pesquisador defende 

essa ideia ao analisar as imensas desigualdades regionais, mesmo entre os ministérios, 

secretarias municipais e estaduais quanto ao estágio de desenvolvimento institucional, 

cultural, legal no que se refere à modernização da administração. 

A Nova Gestão Pública (ou gerencialismo, como denomina Newman e Clarke, 2012) 

tornou-se um elemento que embasou muitas das reformas nacionais administrativas de vários 

países, promulgada por órgãos transnacionais, como Fundo Monetário Internacional (FMI), 

Banco Mundial e outras agencias de desenvolvimento. É preciso considerar, no entanto, que 

nesse processo 

Não há dúvida de que o gerencialismo tornou-se algo como um modelo global 
para reforma, em relação ao qual, noções de desenvolvimento ou 
subdesenvolvimento de estados eram avaliadas, alimentando um extenso 
mercado para importação de habilidades e modelos do Reino Unido, EUA e 
Nova Zelândia e para expansão de consultorias em gestão que embrulhavam 
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modelos de negócios e modelos de reforma e os comercializavam através de 
fronteiras nacionais. De fato, neste sentido, a dinâmica de globalização e 
gerencialização parece intimamente conectada, mas não pode ser compreendida 
como processos universais nem uniformes (NEWMAN; CLARKE, 2012, p. 
355-356). 

 

Torres (2004), que realiza um estudo sobre a inserção do gerencialismo na 

administração pública brasileira, também defende essa perspectiva. Segundo o pesquisador, a 

nova gestão se deu de forma heterogênea no âmbito internacional, assim como no Brasil. 

Questiona, inclusive, que apesar de nascida nos Estados Unidos, essa reforma gerencial não 

atingiu a estrutura da administração central desse país. Essa heterogeneidade se deu pelas 

características políticas nacionais e são estas que possibilitaram a permanência de aspectos 

“antigos” da administração e a inserção de “novas” ferramentas no caso brasileiro. 

Apesar dessas diferenças na implementação do gerencialismo nos países, Newman e 

Clarke (2012) o consideram uma ideologia global que legitimou o direito de poder e de gerir 

uma empresa ou um sistema. Esses aspectos ideológicos foram reforçados pelo gerencialismo 

e legitimados por ele como necessários para maior eficiência da administração pública. Por 

outro lado, o gerencialismo é considerado uma “estrutura calculista” (p. 359), pois baseia-se 

em mensurações de desempenho, cria metas organizacionais e meios para alcançá-las. Em 

outra palavras, Gaulejac (2007) define a gestão gerencialista como “uma ideologia que traduz 

as atividades humanas em indicadores de desempenhos, e esses desempenhos em custos e 

benefícios” (p. 36). 

As políticas estaduais de recompensa evidenciam essa lógica calculista, porque em 

todos os casos o desempenho é baseado em alcance de metas e resultados. Até mesmo no caso 

das premiações para estudantes da rede estadual, o desempenho é baseado em alcance de 

resultados acadêmicos. No caso da SEE/CE, os estudantes serão premiados se alcançarem a 

meta de 325 pontos em Língua Portuguesa e 350 pontos em Matemática na avaliação do 

Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE).  

Em relação às proposições do gerencialismo sobre como gerir e o que deve ser gerido, 

Torres (2004) explica que a ideia de uniformidade e também o de inovação são dois 

equívocos no entendimento da nova gestão pública. Ao realizar uma análise histórica acerca 

dos modelos de administração pública brasileira, o pesquisador defende que o 

patrimonialismo, a burocracia e a perspectiva gerencial43 acontecem simultaneamente nos dias 

                                                 
43 Torres (2004) identifica três grandes modelos na história da administração pública brasileira: patrimonialista, 
burocrático weberiano e gerencial. 
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atuais, apesar dos esforços para implementar um modelo gerencial. No âmbito educacional, 

como veremos a seguir, há também o embate de diferentes concepções de gestão educacional, 

sendo que as políticas de recompensa se configuram como uma estratégia gerencialista na 

escola. 

Torres (2004, p. 147) não considera o gerencialismo uma novidade, mas ao longo das 

reformas administrativas, evidencia-se que somente na década de 1990 a problemática da 

ineficiência foi discutida. A reforma de 1936 procurou introduzir um modelo burocrático de 

administração, cujos princípios pairavam pelo mérito, centralização, separação entre público e 

privado, hierarquia, impessoalidade, regras rígidas e universalmente válidas, atuação 

especializada e fundamentada, entre outros, em contraposição ao forte patrimonialismo que 

antecedia esse debate.  

Na reforma de 1967, por sua vez, houve a discussão acerca de instrumentos gerenciais 

de gestão, tais como planejamento; coordenação entre níveis e áreas de atuação; 

desconcentração e descentralização; delegação de competências; controle mais direcionado 

para resultados e menos para processos. Nesse caso, a pretensão era de fortalecer e 

aperfeiçoar os mecanismos de controle, coordenação, gerenciamento e planejamento 

estratégico da administração pública (TORRES, 2004, p. 154-157). 

No Brasil, com base no mesmo autor, o que se tornou novo na reforma de 1990 foi a 

força na retomada da discussão da gestão e a reunião de processos e técnicas sob uma única 

denominação teórica, aparentando algo inovador e recente. Instrumentos de flexibilização, 

desconcentração e descentralização administrativa já eram buscados desde a década de 1960. 

Importante lembrar que houve, porém, uma especificidade da nova gestão pública no Brasil 

na década de 1990. O governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) elaborou uma reforma em 

pleno regime democrático, o que na visão do pesquisador, exigiu maior negociação para sua 

efetivação. 

Cabral Neto e Castro (2011) explicam que a nova gestão é um “depósito” de 

orientações, métodos e técnicas, em vez de um conjunto de propostas com vistas a resolução 

de problemas específicos. Uma das características ressaltadas pelos autores é que essa gestão 

se apresenta como politicamente neutra. Ela abrange, ainda, iniciativas com foco em 

resultados, flexibilidade, contratualização de desempenho e meritocracia, dentre outros, com 

vistas a uma gestão eficiente. Tais técnicas estão relacionadas às funções clássicas da 

administração, tal como discutido por Chiavenato (2007), Sander (2009) e Lima (2011), em 

relação ao retorno renovado dessas teorias.  
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Nesse caso, a gestão das empresas privadas passa a ser utilizada para pensar a gestão 

pública. Lima (2011) ilustra como o setor público é tomado por esses ideais: 

Assentes na ideologia do mercado, as tendências neoliberais especialmente 
presentes a partir da década de oitenta, colocaram o setor público no banco dos 
réus. Os programas de reforma, tomando a iniciativa privada como modelo, 
forçarão a administração pública a uma gestão racional, perspectivando-a como 
um serviço dirigido aos cidadãos enquanto clientes e consumidores [...] políticas 
educativas de modernização e de reforma integram frequentemente 
pressupostos, adotam orientações e consagram soluções de tipo neotayloriano44 
(LIMA, 2011, p. 135-136). 

 

A adoção de propostas da racionalidade econômica no âmbito educacional sob o 

manto de modernização do sistema educativo, toma por referência a busca pela otimização, 

eficácia e eficiência desse sistema. Na visão de Lima (2011, p. 133), essa modernização está 

estreitamente relacionada a termos como concorrência, competitividade, sucesso, 

racionalismo econômico, controle de qualidade, organização, resultados e meritocracia. Sobre 

as políticas públicas de gestão com foco na eficiência, Cabral Neto e Castro (2011) defendem 

que 

O ponto de apoio da reforma gerencial é a busca da eficiência, pela redução e 
controle dos gastos públicos, pela demanda de melhor qualidade dos serviços 
públicos, pela descentralização administrativa, concedendo maior autonomia às 
agências e departamentos. Há preocupação, portanto, com o produto em 
detrimento dos processos (p. 748). 

 

Em termos legais, essa dimensão foi incorporada como um dos princípios 

constitucionais da administração pública, por meio da emenda constitucional n.º 19, de 04 de 

junho de 1998, sendo um êxito da reforma administrativa no âmbito da revisão legal que 

acontecia no Brasil à época. A emenda preconiza que a administração pública deverá 

obedecer ao princípio da eficiência, além da legalidade, impessoalidade, moralidade e 

publicidade (BRASIL, 1998). 

Sobre a eficiência, Chiavenato (2007) argumenta que não é uma lógica recente. 

Frederick Taylor (1856-1915) e seus seguidores preocuparam-se com a organização racional 

do trabalho, com o intuito de estabelecer padrões de desempenho para a realização das tarefas. 

Uma vez estabelecidos quais os padrões de desempenho desejáveis, era possível estabelecer a 

eficiência do trabalhador ao analisar a relação entre o desempenho real e o padrão definido 

pela empresa. 

                                                 
44 Lima (2011, p. 129-150) defende que, atualmente, a ideologia tayloriana é revisitada e serve de matriz para 
novos movimentos das teorias organizacionais e administrativas.   
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A eficiência, nesse sentido, está ligada à melhor maneira de serem executadas as 

tarefas, em que os recursos são utilizados da melhor forma e racionalmente para o alcance dos 

resultados desejados. Assim, esse termo está relacionado à maneira mais competente de se 

alcançar os objetivos preestabelecidos. Essa dimensão tem como foco, portanto, os meios, os 

métodos e os procedimentos mais indicados para otimizar os recursos disponíveis. Aqui, 

considera-se a eficiência uma dimensão importante para a realização dos objetivos 

educacionais, porém ela tem sido utilizada como justificativa para a formulação de 

instrumentos da gestão privada na esfera pública.  

Para Chiavenato (2007), existe uma inter-relação entre eficiência e eficácia, apesar de 

independentes. Eficiência relaciona-se a busca pelos melhores métodos e procedimentos, de 

maneira a otimizar os recursos disponíveis. Eficácia busca resultados e permite verificar se as 

ações estão sendo realizadas da melhor maneira. Outro autor que distingue as dimensões da 

eficiência e eficácia é Torres (2004). Segundo o referido autor 

Eficácia: basicamente, a preocupação maior que o conceito revela se relaciona 
simplesmente com o atingimento dos objetivos desejados por determinada ação 
estatal, pouco se importando com os meios e mecanismos utilizados para atingir 
tais objetivos. Eficiência: aqui, mais importante que o simples alcance dos 
objetivos estabelecidos é deixar explícito como esses foram conseguidos. Existe 
claramente a preocupação com os mecanismos utilizados para obtenção do êxito 
da ação estatal, ou seja, é preciso buscar os meios mais econômicos e viáveis, 
utilizando a racionalidade econômica que busca maximizar os resultados e 
minimizar os custos, ou seja, fazer o melhor com menores custos, gastando com 
inteligência os recursos pagos pelo contribuinte (TORRES, 2004, p. 175). 

 

Lima (2011, p. 131), por outro lado, considera a eficácia (e não a eficiência) como 

adjetivo de modernização e objetivo em “escala universal” (p. 131). A pergunta do estudioso 

que coloca em cheque esse ideal é: eficácia para quê, segundo quem e em benefício de quem?  

ignora-se que a eficácia constitui uma obsessão moderna de tipo tayloriano – ser 
moderno é ser eficaz, como recorda Stewart Clegg; esquece-se que a 
cooperação, o consenso, a criação de “climas” favoráveis ou de “culturas” 
organizacionais, não são soluções do “desenvolvimento organizacional”, nem 
apenas propostas da escola das relações humanas a partir da década de trinta, 
mas constituem, no essencial, princípios taylorianos fundamentais [...] E mesmo 
relativamente a muitas propostas de simplificação e de desburocratização, de 
incentivos, de aumento da produtividade e do consumo, da uniformidade 
fordiana etc (LIMA, 2011, p. 132). 

 

Outro dado evidenciado pelos documentos estaduais são os resultados 

preestabelecidos, ou seja, os objetivos que as secretarias desejam alcançar, que são utilizados 

como parâmetro de produtividade de um trabalhador. Apesar do processo de descentralização 

das últimas décadas que conferiram maior autonomia às escolas, ainda persistem processos 
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que são formulados, definidos e avaliados por instâncias superiores da educação. Na visão de 

Gaulejac (2007), definir os resultados consiste em um dos instrumentos de poder da gerência. 

O exercício do poder, nesse sentido 

consiste em definir princípios que servem como referenciais e concorrem para 
modelar a realidade. Ela consiste igualmente em tomar decisões, fixar 
orientações e objetivos. Mas consiste, principalmente, e aí se encontra sua 
dimensão menos visível, em delimitar o campo e em estruturar o espaço no qual 
as decisões e essas orientações serão tomadas. O poder é, de fato, detido por 
aquele que estabelece a regra do jogo, porque ele coloca de uma só vez o 
conjunto das condições às quais são submetidos os participantes, da mesma 
forma que suas relações mútuas. Com o poder gerencialista, as ordens e as 
proibições são substituídas por princípios interiorizados e conformes à lógica da 
organização (GAULEJAC, 2007, p. 99). 

 

O poder das secretarias estaduais de educação na definição das “regras do jogo”, 

conforme expressão de Gaulejac, é claramente expressa nos documentos das secretarias 

estaduais. Evidenciam como os profissionais e as escolas estão submetidos a análises e 

critérios não esclarecidos pelos documentos. Em alguns casos, como da SEE/PB, não podem 

ao menos serem questionados. Em outros casos, a recompensa pode ser cancelada a qualquer 

momento por falta de orçamento ou por auditorias. Nos fragmentos a seguir demonstram 

exemplos disso.    

Art. 8 A Secretaria da Educação do Estado do Ceará poderá realizar 
procedimentos de checagem e revisão dos resultados das avaliações do 
SPAECE, através da instituição avaliadora, a qualquer tempo, podendo o seu 
resultado implicar no cancelamento do pagamento da premiação ou da 
contribuição financeira às escolas. 
Art. 9 Caberá a SEDUC emitir regulamentações específicas e complementares 
para a perfeita execução dos procedimentos de que trata este decreto (CEARÁ, 
2011, p. 16). 
[...] 
Art. 12 Independente da periodicidade da avaliação relativa à Bonificação por 
Desempenho, a SEDU poderá determinar outras avaliações, de natureza 
diagnóstica ou de resultados (ESPÍRITO SANTO, 2009, p. 2). 
[...] 
Art. 18 A bonificação de que trata este Decreto será paga anualmente no mês de 
julho, de acordo com a disponibilidade orçamentária (ESPÍRITO SANTO, 2011, 
p. 13). 
[...] 
Art. 15 Ato do Secretário de Estado de Educação estabelecerá as demais normas, 
procedimentos e mecanismos de avaliação e controle necessários à 
implementação do VDP no âmbito da SEE (ACRE, 2010, p. 1). 
[...] 
[Item 7.3] Caberá à Comissão Estadual do Prêmio Escola de Valor a decisão em 
relação aos casos omissos e variações das pontuações atribuídas aos documentos 
apresentados, conforme tópico 3 deste Edital45, não cabendo recursos quanto aos 

                                                 
45 Refere-se aos documentos comprobatórios para concorrer ao Prêmio Escola de Valor, apresentados na Quadro 
2, no segundo capítulo desta dissertação. 
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atos da Comissão, em especial, no que diz respeito às seleções feitas 
(PARAÍBA, 2012, p. 4). 
[...] 
Art. 3 A Secretaria de Estado da Educação, por ato de seu titular, adotará as 
medidas necessárias para implementação da premiação tratada nesta Lei, 
cabendo-lhe disciplinar os critérios de seleção e de desempate dos alunos com 
melhor desempenho, bem como disponibilizar anualmente o cronograma de 
entrega dos prêmios e divulgação dos alunos contemplados (GOIÁS, 2012). 
[...] 
[Art. 12] § 2º Caberá à Comissão reunir-se anualmente para certificar o 
cumprimento das regras de bonificação quando do pagamento dos servidores, 
bem como avaliar e aprovar ajustes que se fizerem necessários em decorrência 
de causas supervenientes (RIO DE JANEIRO, 2012, p. 11). 
[...] 
[Art. 8] § 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 (SÃO PAULO, 2008, p. 1).  
 

Se no contexto político e socioeconômico brasileiro houve uma retomada de princípios 

neotaylorianos e de um modelo gerencial a partir da década de 1990, no âmbito da educação, 

Sander (2009) realiza uma análise histórica da gestão que se relaciona a esse contexto. O 

pesquisador analisa a trajetória do conhecimento da gestão da educação e entende que 

perpassou por três momentos: momento da construção, o momento da desconstrução e o 

momento da reconstrução. No bojo desses momentos, duas tradições filosóficas dominaram a 

discussão sobre gestão: a tradição do consenso, com raízes nas teorias positivistas e 

evolucionistas; e a tradição do conflito, das teorias críticas e libertárias do marxismo, da 

fenomenologia, do existencialismo e do anarquismo. A explicação de Sander (2009) acerca da 

história da gestão ajuda a compreender como as políticas de recompensa encontraram um 

terreno fértil para serem implementadas pela administração pública.  

As teorias clássicas da administração elaboradas por Frederick Taylor, Jules Henri 

Fayol, Max Weber, Luther Gulick e Lyndall Urwick são a base para a perspectiva gerencial 

na administração, na qual prevalece a eficiência econômica, a produtividade e a tecnocracia 

(SANDER, 2009). A renovada transposição de conceitos e práticas neotayloristas e 

neofayloristas, de gerencialismo empresarial e comercial, para o setor público e para a 

educação, foi construída historicamente e houve momentos em que foi questionada. 

Por volta de 1950, internacionalmente e no Brasil, a ausência da dimensão humana 

dessas teorias foi questionada e desenvolveram uma administração baseada nos estudos da 

psicologia e sociologia funcionalista. Dessa base teórica emanaram duas concepções de 

gestão educacional, a comportamental e a burocrática. Segundo Sander (2009), foi a 

perspectiva burocrática que mais repercutiu na gestão educacional durante o período militar. 
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Nesse contexto, o sistema de organização e gestão da educação caracterizou-se pela busca da 

“ordem, disciplina, controle centralizado, uniformização de princípios e práticas eram 

requisitos formais das escolas e dos sistemas de ensino e da própria administração pública do 

país” (p. 71). 

Em um momento de fortalecimento da sociedade civil organizada e dos movimentos 

sociais, nas décadas de 1980 e 1990, as concepções que embasam essa lógica foram 

enfraquecidas, dando lugar a uma concepção de gestão mais democrática. Com a abertura 

democrática na década de 1980, a educação foi alvo de pressões conjunturais, lutas sindicais, 

movimentos sociais e influxos neoliberais46.  

Esse movimento sociopolítico introduziu no cenário educacional outras concepções de 

gestão educacional, diante da preocupação com a definição de uma nova identidade de gestão 

e a reconstrução de seu perfil político. Essa mudança de paradigma de gestão coincidiu com a 

produção teórica da época, que introduziu nos debates sobre gestão conceitos de totalidade, 

contradição e construção social, categorias que se opuseram aos princípios da dimensão 

positivista e funcionalista da administração tradicional (SANDER, 2009, p. 74). 

No entanto, como uma em constante disputa de concepções, as teorias de 

administração clássicas acabam se renovando em um contexto de transnacionalização do 

capitalismo47 e modernização da administração pública brasileira, o que Sander (2009, p. 75) 

denomina de “reencarnação do paradigma liberal”. No âmbito educacional, Bruno (2008) 

defende que  

o que está sendo pensado e implementado na rede pública são adequações às 
tendências gerais do capitalismo contemporâneo, com especial ênfase na 
reorganização das funções administrativas e de gestão da escola, assim como do 
processo de trabalho dos educadores, envolvidos com a formação das futuras 
gerações da classe trabalhadora, tendo em vista redução de custos e de tempo (p. 
41). 

                                                 
46 Apesar de não esclarecer o que são os “influxos neoliberais”, podemos inferir que se trata do período de crise 
do capitalismo, ocorrida a partir do final da década de 1970. Segundo estudo de Carvalho (2009), aconteceu uma 
crise econômica em várias partes do mundo, o que resultou em um novo estágio do capitalismo mundial, em que 
foram formuladas novas ideias para superá-la.  
47 Sobre esse contexto, Bruno (2005) defende que concomitante a reestruturação do poder na sociedade, na qual 
as empresas assumem as decisões políticas, há mudanças nas teorias administrativas, acompanhando as 
transformações das estruturas econômicas. Da administração pensada enquanto sistema fechado, em que as 
decisões são tomadas por pessoas singulares, passa-se a ser concebida como inter-relações entre organizações 
transnacionais, com uma estrutura abstrata de regras de funcionamento e pluralidade de chefias articuladas. 
Nesse contexto, não são mais burgueses que tomam conta do capital, mas gestores; essa reestruturação só é 
possível diante do nível do capital na sociedade atual. O sistema educacional entrou em crise em função dos 
objetivos educacionais propostos pelo capital. A partir de tal crise foi possível realizar uma reestruturação de 
forma que a educação se tornasse produtora de mercadoria e produtividade.  
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A renovação do taylorismo e faylorismo enfatizou princípios de eficiência, 

produtividade, racionalização administrativa, avaliação estandartizada de desempenho, 

descentralização, privatização e adoção de tecnologia da informação. Essa linha de 

pensamento acerca da gestão é denominada por Lima (2011) de racionalidade econômica: 

A obsessão pela eficácia, pela eficiência e pela qualidade, ainda que recente no 
universo educativo, é uma obsessão tipicamente tayloriana, presente por 
diversas formas de burocracia, na escola das relações humanas, nas perspectivas 
sistêmicas e contingenciais etc. A novidade residirá, apensas, na insistência com 
que é referida no setor educativo, ganhando foros de inovação. A reedição de 
programas, de métodos e de técnicas, que têm feito carreira na administração de 
empresas, sobretudo a partir das década de 1970, agora no contexto educativo, é 
mais uma sinal a confirmar a adoção de um modo de racionalidade econômica 
(p. 142). 

 

Mesmo Sander (2009) defendendo a presença de uma “reencarnação neoliberal”, em 

se tratando de gestão, pode-se inferir que, no contexto brasileiro, ainda há dois projetos 

políticos em disputa e é nesse tensionamento que as políticas são formuladas. Ao nosso ver, 

um dos projetos está relacionado à reforma do Estado e à busca de eficiência na perspectiva 

economicista  e de renovação das teorias clássicas da administração e outro baseado nas 

experiências alternativas de gestão pública, pensados pós-ditadura militar, com os 

movimentos de redemocratização do país. 

A primeira vertente foi influenciada no Brasil especialmente na década de 1990 com a 

reforma estrutural do Estado, diante das críticas à falta de eficiência e à característica 

patrimonialista do Estado. A administração pública gerencial foi proposta pelo ex-ministro 

Luiz Carlos Bresser-Pereira, adaptando esse modelo, desenvolvido especialmente no contexto 

cultural da Inglaterra e Estados Unidos, ao contexto nacional, de acordo, também, com 

indicações político-econômicos do Consenso de Washington (Fundo Monetário Internacional, 

Banco Mundial, BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), Organização Mundial do 

Comércio, dentre outros) para a América Latina. Essa reforma visava à transformação do 

modelo de administração pública vigente, modificando a estrutura burocrática para uma 

cultura gerencial e colocando em prática ferramentas e ideias de gestão do setor privado, 

alinhados a ideologia do gerencialismo (PAULA, 2005; CARVAHO, 2009). 

Por outro lado, havia uma demanda por maior participação da sociedade civil na 

política e pela reivindicação da cidadania. Uma concepção diferente reivindicava a 

participação dos atores sociais na definição das políticas públicas, problematizando a 

ocorrência de desafios para além de questões administrativas e gerenciais. A vertente social 

não trouxe uma proposta de organização do aparelho estatal, o que contribuiu para que as 
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alternativas de gestão democráticas se tornassem mais focalizadas e para que na gestão 

pública, de modo geral, prevalecesse a forma gerencial (PAULA, 2005).  

A gestão na educação faz parte desse embate entre as concepções gerencial e 

democrática, evidenciando que não é algo a margem destes processos e que, por isso, pode se 

identificado linhas de continuidade e/ou aprofundamento das reformas da década de 1990, 

mas também medidas que buscam o exercício democrático da educação escolar. Nas políticas 

educacionais, esse embate de concepções reflete na falta de organicidade das políticas de 

gestão e organização das escolas, em que há um conjunto de programas e projetos sem nexos 

constitutivos, ora conferindo centralidade à democratização da gestão, ora à concepção 

gerencial (AGUIAR, 2009; FONSECA, OLIVEIRA, 2009; DOURADO, 2007).  

Aguiar (2009), por exemplo, analisa o Programa Nacional de Fortalecimento dos 

Conselhos Escolares e a interferência das Unidades Executoras (UEx) do Programa Dinheiro 

Direto na Escola (PDDE) na execução dos seus objetivos. Na visão da autora, ao mesmo 

tempo que um programa reforça a criação de conselhos escolares (em uma visão democrática 

de gestão), o outro reforça a ideia de eficácia e eficiência dos processos pedagógicos e 

administrativos (gerencialismo). 

Tal cenário evidencia que, pelo menos, duas concepções de gestão que 
explicitam referenciais teórico-epistemológicos diferenciados convivem nas 
instâncias internas do MEC influenciando decisões e programas direcionados 
aos sistemas de ensino e as escolas, o que certamente dificulta a confluência de 
esforços e recursos para uma única finalidade (AGUIAR, 2009, p. 178). 

 

No âmbito da reestruturação das formas de organização do poder, vêm sendo 

formuladas as propostas do sistema educacional sob a influência de organismos 

transnacionais. Segundo os idealizadores da reforma educacional, é necessária a mudança nas 

funções administrativas e de gestão da escola, tendo em vista a qualidade total. Assiste-se, 

então, um campo educacional pensado de acordo com as teorias da administração, integrando 

termos, como metas, eficiência, lucratividade, custo-benefício, qualidade, índices, 

desempenho (BRUNO, 2005), que precisam ser operacionalizados de forma a criar padrões e 

indicadores que permitam realizar uma avaliação dessas dimensões. Logo, a inserção desses 

conceitos está em estreita relação com a gestão por resultados. 

Partindo do pressuposto da busca pela eficiência, as políticas de recompensa 

formuladas pelas secretarias estaduais de educação no Brasil, consideradas políticas públicas 

de gestão, contribuem para o alinhamento de objetivos e de meios (recursos e processos) pelos 

profissionais de educação com vistas a melhoria da “qualidade da educação” ou do processo 

de “ensino aprendizagem”, expressões muito utilizadas para justificar a implementação de 
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políticas como essas, de forma a controlar o trabalho realizado nas instituições escolares com 

vistas à eficiência e à eficácia. 

O que esse tipo de pensamento dissemina é a naturalização da ideia de que não há 

problemas em recompensar os profissionais de educação ou uma gestão escolar mais 

eficiente. Legitima também a ideia de que os resultados dos alunos em avaliações em larga 

escala são de responsabilidade dos professores e da gestão, desconsiderando outros aspectos 

envolvidos no contexto escolar.   

 

3.3 Gestão e controle nas políticas de recompensa 

 

Avaliação e controle são elementos inter-relacionados na gestão escolar, pois, como 

explica Libâneo, Oliveira e Toschi (2007), permitem verificar o trabalho real desenvolvido 

pela escola. “Ela [avaliação] supõe acompanhamento e controle das ações decididas 

coletivamente, sendo este último [o controle] a observação e a comprovação dos objetivos e 

das tarefas” (p. 350). Por outro lado, como observado nas políticas estaduais de recompensa, a 

avaliação e o controle tomam outras proporções que, ao nosso ver, têm sido prejudiciais ao 

trabalho pedagógico da escola.  

Enquanto os resultados da avaliação são utilizados para medir a produtividade dos 

profissionais, o controle se dá por meio de auditorias e indução do trabalho pedagógico para 

os fins determinados nos documentos oficiais das secretarias estaduais. Nesse último aspecto, 

isso é possível, na visão da gestão de pessoas, porque os sistemas de recompensa levam as 

pessoas a agirem de acordo com padrões de operação das empresas e as induzem a trabalhar 

em benefício dela (CHIAVENATO, 2010).  

Um exemplo é o da autonomia docente que se torna uma dimensão limitada pelas 

exigências a se cumprirem para receber a recompensa. Tendo em vista que o desempenho 

docente é definido por resultados de avaliações em larga escala realizadas pelos estudantes, os 

conhecimentos cobrados nessas avaliações direcionam o trabalho realizado pelos 

profissionais. Uma vez que a gestão e os professores são responsabilizados pelos resultados 

escolares, uma das consequências é o estreitamento curricular focado nas disciplinas testadas, 

conforme alertado por Freitas (2012). Nas palavras do autor “avaliações geram tradições. 

Dirigem o olhar de professores, administradores e estudantes” (p. 389). A observação e a 
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comprovação de que os objetivos e as tarefas foram realizadas tal como estabelecem os 

documentos oficiais das secretarias estaduais garantirão uma remuneração extra. 

Outro aspecto que chama atenção é a condição de efetiva e ininterrupta regência, com 

o objetivo de estimular os professores a permanecerem em sala de aula, demonstrando que 

esse também é um problema recorrente da gestão. Há ainda o controle da assiduidade e 

cumprimento dos dias letivos pelos profissionais da educação, procurando resolver os 

problemas de ausência, e o cumprimento de carga horária em cursos de formação ofertados 

pelas secretarias, interferindo na formação continuada dos docentes. A seguir, são 

apresentados exemplos desses aspectos. 

Art. 8 Ficam estabelecidas as seguintes metas anuais para os fatores de 
mensuração da parte variável do VDP: I – cumprimento de cem por cento da 
jornada escolar dentro do calendário letivo aprovado pela unidade de ensino; II – 
participação em noventa e cinco por cento dos programas de formação 
continuada oferecidos pela SEE; III – cumprimento de cem por cento das horas 
de atividades previstas no planejamento da unidade de ensino (ACRE, 2010, p. 
1). 
[...] 
[Art. 4] Parágrafo único – Além dos requisitos estabelecidos no caput deste 
artigo, somente perceberão a Bonificação os servidores que tiverem, pelo 
menos, 70% (setenta por cento) de frequência presencial no período de 
avaliação, que corresponde ao ano letivo (RIO DE JANEIRO, 2012, p. 11). 
[...] 
Art. 9 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 [considerado] 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 (SÃO PAULO, 2008, p. 1). 
[...] 
Art. 4 Será beneficiário da Bonificação por Desempenho o profissional que 
tenha efetivamente trabalhado em, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos dias do 
período avaliação [maio a outubro] numa mesma unidade administrativa ou 
escolar pertencente à estrutura organizacional da SEDU. [...] Art. 7 O valor da 
Bonificação por Desempenho corresponderá ao produto obtido pela 
multiplicação da Retribuição Mensal do profissional, pelo Índice de 
Merecimento da Unidade (IMU), pelo Indicador de Contribuição de 
Desempenho (ICD) e pelo Fator de Valorização da Assiduidade (FVA). 
(ESPÍRITO SANTO, 2011, p. 1-2).   

 

Observa-se, ainda, que o controle é realizado pelas instâncias mais altas do sistema 

educacional, sem discussão dos objetivos das políticas de recompensa com aqueles que 

diretamente sofrerão as consequências dessa ação: estudantes, professores e demais 

trabalhadores das instituições educacionais. Além disso, a gestão é orientada pelo alcance das 



99 
 

metas, pelos indicadores de desempenho e pelo mérito, que influenciam no poder de decisão 

dos professores e da própria direção escolar em relação às ações pedagógicas. Por meio do 

alcance das metas e, portanto, da eficácia dessas políticas, é definida a produtividade dos 

professores, do quadro de pessoal e da escola como um todo. A produtividade também parte 

do pressuposto de que os trabalhadores da escola estão cumprindo com as responsabilidades, 

aproximando-se aqui da dimensão da responsabilização pelos resultados educacionais. 

Freitas (2012) atenta para as possíveis consequências de políticas de recompensa, 

especialmente aquelas associadas aos resultados dos alunos em avaliações externas. Segundo 

o autor 

As políticas de responsabilização pressionam os professores a obter desempenho 
sempre crescente de seus alunos (Congresso dos Estados Unidos, 2002) Para tal, 
associam o desempenho do aluno ao próprio pagamento dos professores. 
Premidos pela necessidade de assegurar um salário variável na forma de bônus, 
os professores pressionam seus alunos, aumentando a tensão entre estes. 
Premidos pela necessidade de apresentar sua escola como uma boa instituição à 
comunidade, reproduzirão práticas que tenderão a afastar de suas salas e de suas 
escolas alunos com dificuldades para a aprendizagem (Nichols & Berliner, 
2007) [...] Por esta mesma linha de pressão, chega-se a fraude (p. 391). 

 

Lima (2011) defende que esse processo provoca, ainda, o controle da subjetividade do 

trabalhador, mediante o tipo de avaliação fortalecido nas instituições escolares e que ele 

caracteriza como uma perspectiva gestionária-utilitária (neotayloriana). Isso porque a 

avaliação é considerada um processo certo, objetivo, consensual e focada nos resultados, em 

que há uma decomposição do processo avaliativo, quantificando, mensurando e formalizando. 

Em busca da eficácia e eficiência, esse processo é transformado em uma técnica. Em nome da 

qualidade, há a legitimação dessa forma de avaliação. 

Na visão de Chiavenato (2007, p. 338), o controle consiste em um 
processo que guia a atividade para um fim previamente determinado. 
Assim, sua essência consiste em verificar se a atividade controlada 
está ou não alcançando os resultados desejados. Então, os controles 
servem para padronizar o desempenho, padronizar a qualidade de 
produtos e serviços, proteger os bens organizacionais, limitar a 
autoridade exercida, avaliar o desempenho das pessoas, prevenir erros. 
Para se manter os parâmetros ou desempenhos desejados, as empresas 
elaboram ações de controle para atender a duas finalidades: a 
prevenção de falhas ou erros existentes e prevenção de novas falhas 
ou erros. Na área educacional, entende-se que há uma perspectiva de 
que a escola, a gestão e os professores são os principais responsáveis 
pela melhoria da educação escolar, assim são eles que devem 
encontrar soluções para se chegar a esse objetivo.Controle é a função 
administrativa que faz parte do processo administrativo, mede e avalia o 
desempenho em função dos padrões e critérios esperados e toma a ação corretiva 
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quando necessária [...] é um processo essencialmente regulador que serve para 
manter as coisas nos devidos lugares [...] assegura a adequação do desempenho 
aos padrões desejados por intermédio de ações corretivas e de medidas 
preventivas para evitar futuros desvios. (CHIAVENATO, 2007, p. 337). 

 

Nessa linha de pensamento, o controle  é constituído por quatro fases: 1º) 

estabelecimento de padrões ou critérios de desempenho organizacional, que serão os objetivos 

a serem alcançados; 2º) Avaliação do desempenho organizacional; 3º) Comparação do 

desempenho ou resultado com o padrão (para avaliar ou mensurar o desempenho em função 

dos padrões desejados); 4º) Ação corretiva para correção dos desvios entre o desempenho 

atual e o esperado (p. 339).  

Chiavenato (2007) expõe uma função administrativa própria de uma empresa privada. 

Porém, considerando tais fases e a concepção de controle explicada pelo autor, os documentos 

analisados reafirmam que as políticas de recompensa são mecanismos de controle dos 

processos educativos e, portanto, mecanismos de gestão privada incorporados ao setor público 

educacional com o objetivo de motivar os profissionais das instituições escolares e obter 

melhorias na educação escolar.  

Em relação à quarta fase, é preciso considerar que mesmo não constando nos dados da 

pesquisa ações corretivas para aquelas escolas que não alcançaram as metas, o próprio 

processo de avaliação é punitivo, ao excluir aquelas que, pela lógica das políticas de 

recompensa, deveriam receber mais recursos para ser tornarem eficientes e alcançarem os 

resultados determinados pelas secretarias estaduais.  

Um exemplo de como acontecem as fases do controle explicadas por Chiavenato 

(2007) é a política da SEE/CE, Prêmio Aprender Pra Valer. Primeiro, é definido que deverá 

haver no mínimo 7% (sete por cento) de aumento nos resultados do Spaece em relação ao ano 

anterior. Segundo, a avaliação do desempenho da escola será com base nos resultados do 

sistema de avaliação estadual. Terceiro, comparação com os resultados do ano anterior e 

verificação da mínima evolução nos resultados. Por último, a premiação pecuniária para cada 

servidor das escolas que alcançaram as metas de evolução na pontuação do Spaece. 

Em relação à quarta fase do controle explicada por Chiavenato (2007), a política da 

SEE/CE, Prêmio Escola Nota Dez, é a única das políticas analisadas que exige prestação de 

contas dos recursos financeiros entregues para as escolas e um plano de ações técnico-

pedagógico que tenha o objetivo de manter ou melhorar os resultados de aprendizagem (no 

caso, refere-se aos resultados do Spaece (CEARÁ, 2011, p. 3). Apesar de ser a única proposta 
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que enfatiza essa tarefa da gestão nos documentos analisados, subtendem-se que para alcançar 

as metas estipuladas pelas secretarias (definidas anualmente e tomando por base o ano 

anterior), é necessário que a gestão reveja os “desvios” que impedem o alcance das metas. 

Esse mesmo ato normativo, por outro lado, possibilita que a secretaria defina o que e como 

serão avaliados esses planos de ações das escolas, conforme expresso em seu artigo 11. 

Os Índices de Desempenho Escolar – Alfabetização (IDE-Alfa) e de 
Desempenho Escolar – 5º ano (IDE-5), bem como as diretrizes, critérios e 
procedimentos para acompanhamento das ações que visam à manutenção ou 
melhoria dos resultados de aprendizagem dos alunos das escolas premiadas e 
contempladas com contribuição financeira serão definidos e regulamentados por 
meio de Decreto do Chefe do poder Executivo (CEARÁ, 2011, p. 3). 

 

O decreto mencionado na citação anterior foi promulgado em 29 de dezembro de 2011 

e define que o recebimento da premiação se dará em duas parcelas e mediante entrega do 

plano de aplicação dos recursos e de ações da gestão para melhoria dos resultados. A primeira 

parcela será entregue a partir das listas classificatórias com os resultados das escolas no IDE-

Alfa e IDE-5, além daquela que obteve menor índice. A segunda parte da premiação está 

condicionada  

I – A comprovação da execução da ação de cooperação técnica pedagógica entre 
a escola premiada e apoiada; II – A manutenção ou elevação dos bons 
resultados, obtidos pelas escolas premiadas, na melhoria da aprendizagem dos 
alunos, comprovados através do IDE-Alfa e IDE-5, ao final do segundo ano de 
execução do Plano de Aplicação de Recursos da 1ª parcela; III – A melhoria dos 
resultados da escola apoiada, que deverá obter [...] nota mínima de 7,0 no IDE-
Alfa e 5,0 no IDE-5 (CEARÁ, 2011, p. 16). 

 

Esse fragmento reforça as dimensões da eficiência e eficácia da gestão, discutidos na 

seção anterior, em que o alcance dos objetivos deve ser buscado com a mínima utilização de 

recursos e o máximo de produção, no caso, elevação dos resultados do IDE-Alfa e IDE-5. 

Evidencia ainda a concepção limitada de aprendizagem presente nos documentos, ao reduzi-la 

a pontuações de avaliações que diagnosticam duas áreas de conhecimento (Matemática e 

Língua Portuguesa) e induzindo a desqualificação do ensino.   

Outro pesquisador que elucida como acontece o controle na administração capitalista é 

Paro (2005), para o qual a gerência é responsável pelo controle do trabalho alheio, em outras 

palavras, justifica-se como meio para o controle do trabalhador. Essa análise toma por base o 

modo de produção capitalista, em que a racionalização do trabalho visa a maximização do 

lucro; a gerência deve ser eficiente e produtiva para alcançar esse objetivo. No processo de 

produção, o capitalista lida com duas dificuldades: o desinteresse dos trabalhadores e a reação 
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às condições humanas de trabalho. Para superar esses problemas, foi criada a dimensão da 

gerência.  

Sobre a gerência, Paro (2005) complementa que  

enquanto controle do trabalhador, se deve ao fato de ser o processo de produção 
capitalista, ao mesmo tempo, inevitavelmente, processo de valorização do 
capital e processo de exploração da força do trabalhador [...] A administração 
capitalista precisa lançar mão de recursos, ao mesmo tempo eficientes e 
dissimuladores, que lhe permitam exercer, com  legitimidade, ao menos 
aparente, o controle exigido para a expansão do capital (p. 61). 

 

Para o controle do trabalhador, Paro (2005) argumenta que um aspecto essencial para 

que isso ocorra é a separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Essa separação 

causa a desqualificação do trabalhador, uma vez que a atividade intelectual foi realizada por 

outros, sendo a execução do que foi planejado a este. Assim, além da desqualificação do 

trabalho, há a desumanização dele, uma vez que o trabalho humano agora se apresenta como 

parte e não como todo. Essa separação é fundamental, segundo a lógica da gerência, porque 

dessa forma é possível definir o método e o ritmo do trabalho de forma mais eficiente, com 

vistas a alcançar os objetivos da empresa.  

Em tal processo, a atividade diária do trabalhador fica reduzida a tarefas 
parcelares e repetitivas, concebidas por outras pessoas para atender aos 
interesses da “racionalidade” capitalista. Com a divisão pormenorizada – e a 
consequente dissociação entre a concepção e execução – que instaura, assim, a 
desqualificação do trabalhador, neutralizando-lhe, ao mesmo tempo, seu poder 
de opção, o processo de produção evolui, pois, no sentido de prover o capital de 
todas as ferramentas necessárias a seu controle sobre o trabalho alheio (PARO, 
2005, p. 65). 

 

Tal gerência, segundo o autor, é uma realidade concreta das atividades que se realizam 

na instituição escolar, apesar de suas peculiaridades. Enquanto na administração capitalista, a 

desqualificação foi um aspecto que possibilitou a controle do trabalho com vista à eficiência 

da produção, na escola a desqualificação se deu pela desatenção com a qualidade do seu 

produto que, no caso, é o ensino. Ao degradar seu principal produto, a escola passa a ser uma 

instituição a serviço da exploração de uma minoria sobre os demais, ao assumir o papel de 

enfraquecer os antagonismos do capital, ao despolitizar a classe trabalhadora, ao negar a 

apropriação do saber e o desenvolvimento da consciência crítica.  

Do ponto de vista do trabalho, Alves (2014, p. 40) defende que o mecanismo de 

premiação, especificamente de professores, pode ser considerado uma forma de governo do 
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trabalho, no sentido da gestão lidar com o trabalho como se fosse um objeto manipulável e 

mensurável. O trabalho, nesse caso, é considerado 

especificado: por meio da prescrição da tarefa via guias curriculares, projetos 
que chegam prontos às escolas etc.; dimensionado: por meio de ferramentas que 
objetivam quantificar o trabalho do professor e o trabalho realizado pelo 
conjunto da escola, tornando-os mensuráveis [...]; conduzido: por meio de 
incitação pecuniária, classificação das escolas, exposição dos resultados de 
avaliações etc (ALVES, 2014, p. 40). 

 

Outro aspecto das políticas de recompensa que vão ao encontro do controle na escola é 

a gestão orientada por resultados, que está relacionada ao trabalho especificado, dimensionado 

e conduzido. A maioria das políticas analisadas se baseiam nas avaliações externas, que 

exigem conhecimentos matemáticos e de português definidos por guias curriculares. No texto 

normativo da política da SEE/TO, por exemplo, há um passagem que explica as referências 

para construção das avaliações. 

9.1 - O PRÊMIO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO 
TOCANTINS terá como referência a aplicação das avaliações do SALTO, o 
qual consistirá na aplicação de exames padronizados de Língua Portuguesa (20 
questões), com foco na leitura e interpretação de texto, e Matemática (20 
questões), com foco na resolução de problemas, tendo como referência os 
descritores da Prova Brasil e Saeb (TOCANTINS, 2011, p. 99). 

 

O caso da SEE/TO exemplifica ainda como o desempenho dos estudantes em 

avaliações externas dimensionam o trabalho do professor, dos demais trabalhadores e da 

escola; aqui portanto o trabalho mensurado. A quantificação dos resultados das avaliações 

torna-se parâmetro para a concessão da recompensa, além da classificação das escolas, 

exposição de resultados, caracterizando o trabalho dos profissionais como algo que pode ser 

conduzido pela gestão. Além de premiações, a classificação e a exposição de resultados estão 

envolvidos nesse processo. 

Art. 1 Fica instituído o Prêmio Escola Nota Dez, destinado às [cento e 
cinquenta] escolas públicas que tenham obtido os melhores resultados de 
alfabetização, expressos pelo Índice de Desempenho Escolar – Alfabetização 
(IDE-Alfa), e às [cento e cinquenta] escolas públicas que tenham obtido os 
melhores resultados do 5º ano, expressos pelo Índice de Desempenho Escolar – 
5º ano (IDE 5) (CEARÁ, 2011, p. 2).  
[...] 
Art. 6 Para fins do disposto no art. 4º, a Secretaria de Estado da Educação 
definirá instrumentos de controle social da frequência do pessoal ali previsto, 
que deverão ser afixados em locais de acesso ao público, sendo que a ausência 
de tais instrumentos implicará o não pagamento do bônus (GOIÁS, 2012, p. 1). 
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A renovação do tecnicismo como ideal pedagógico, conforme aludido por Freitas 

(2012), converge com as propostas de premiação. A base dessa proposta, conforme Saviani 

(2011) são os princípios da racionalidade, eficiência, produtividade. Para tanto, é necessário 

tornar o processo educativo objetivo e operacional. Além disso, é necessário minimizar as 

interferências subjetivas que possam interferir na eficiência. Enquanto o controle no 

tecnicismo era realizado pelo preenchimento de formulários pelos professores, uniformização 

e rígido controle dos processos, a perspectiva no neotecnicismo desloca-se do processo para 

os resultados. A lógica da premiação vai ao encontro da perspectiva do neotecnicismo, uma 

vez que 

O tecnicismo se apresenta, hoje, sob a forma de uma “teoria da 
responsabilização”, meritocrática e gerencialista, onde se propõe a mesma 
racionalidade técnica de antes na forma de “standards”, ou expectativas de 
aprendizagens medidas em testes padronizados, com ênfase nos processos de 
gerenciamento da forca de trabalho da escola (controle pelo processo, bônus e 
punições), ancorada nas mesmas concepções oriundas da psicologia 
behaviorista, fortalecida pela econometria, ciências da informação e de sistemas, 
elevadas a condição de pilares da educação contemporânea. Denominamos esta 
formulação “neotecnicismo” (FREITAS, 2012, p. 383). 

 

Assim, há um processo em que é elaborado um planejamento, os objetivos, os 

indicadores de desempenho e a avaliação desses indicadores. Trata-se, portanto, de uma forma 

de gestão que, ao ser eficiente, alcança os resultados esperados. Estes resultados são o foco 

das políticas de recompensa. Mais do que motivar os profissionais, o que os atos normativos 

evidenciam é que as secretarias estaduais buscam de fato é melhorar os resultados 

educacionais das escolas. Gomes (2009), ao analisar as medidas do Choque de Gestão no 

estado de Minas Gerais, desenvolve um conceito sobre gestão por resultados. Trata-se de um   

ciclo que começa com o estabelecimento dos resultados desejados, a partir da 
tradução dos objetivos de governo; prescreve o monitoramento e a avaliação do 
desempenho da organização ou da política pública a partir do alcance desses 
resultados; e retro-alimenta o sistema de gestão, propiciando ações corretivas 
decorrentes dessa avaliação (GOMES, 2009, p. 69). 

 

A avaliação seria, nesse sentido, um instrumento da gestão para controle dos 

resultados. Além disso, serve como mecanismo para informar a comunidade escolar sobre a 

eficiência e a produtividade dos professores e demais trabalhadores ou da escola como um 

todo. Porém, é preciso questionar a própria eficácia da racionalidade gestionária no controle 

do trabalho pedagógico. O que tem se evidenciado é que recompensas baseadas em avaliações 

têm gerado consequências que prejudicam a própria eficácia dos objetivos propostos. Isso 

pode ser observado pela presença na mídia das fraudes nas avaliações dos alunos para a 
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obtenção de incentivos (RIBEIRO, 2013; TOMAZELA, 2012; FREITAS, 2012c, 2013b, 

2013c ,2013d , 2013e). 

Na perspectiva gerencial, conforme Carvalho (2009), incentivos seriam mais 

estratégicos para o alcance dos resultados do que a imposição de regulamentos, pois 

induziriam a um mecanismo de responsabilização e prestação de contas. Há uma indução do 

coletivo da escola para se responsabilizar pelos resultados escolares, ao mesmo tempo que o 

governo regulamenta, avalia, monitora e controla as unidades escolares. 

Nas escolas estaduais de Goiás, conforme citado anteriormente, a frequência dos 

profissionais devem ser fixadas em murais para ser acompanhada pelo público (GOIÁS, 2012, 

p. 1), porque esse aspecto da gestão é um dos principais elementos para a bonificação e cria o 

consenso de que presença eleva os resultados das escolas, sem questionar os reais fatores do 

trabalho escolar que têm levado os profissionais a se ausentarem. A política da SEE/SP 

também define que deve haver ampla publicidade das informações. Segundo o documento 

Art. 7 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. 
[...] 
§ 2º - Dar-se-á ampla publicidade às informações utilizadas para a definição e 
apuração das metas referentes ao “caput” deste artigo (SÃO PAULO, 2008, p. 
1). 
 

A institucionalização da Nova Gestão Pública está relacionada ao controle dos sujeitos 

educativos submetidos à lógica do desempenho. A gestão, nessa perspectiva, desconsidera a 

complexidade do trabalho dos professores e da escola, ao impor uma série de instrumentos de 

gestão como condição de análise da produtividade do professor e da escola, o que acaba 

interferindo no processo educativo, considerado aqui como uma forma de controle do trabalho 

pedagógico. Ao refletir a partir de Alves (2014), recompensar pelo desempenho também parte 

de uma lógica simplista da natureza complexa do trabalho, ao difundir uma ideia de que 

modificações salariais alteram o comportamento do grupo escolar e os induz a realizar as 

prescrições necessárias para concessão da recompensa.  

Minhoto e Penna (2011) tecem uma crítica à pretensão da gestão, que se considera 

capaz de alterar o comportamento dos professores por meio de ganhos extras. Não há uma 

relação imediata entre estímulo e resposta nesse caso, porque a gestão não compreende a 

natureza do trabalho do professor (e da escola) para definir o que realmente irá motivá-lo. 

Apesar da intenção ser o controle do comportamento por meio de diferenças salariais, o que 
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os estudos demonstram, segundo as autoras, é que as políticas de recompensa não tem gerado 

os resultados esperados. Argumentam ainda que  

Essa tese tem por base a crença de que o incentivo financeiro é a mola mestra e 
determina o comportamento dos professores, desconsiderando fatores como o 
reconhecimento pessoal e profissional, o reconhecimento das ações e iniciativas 
individuais e coletivas; o aumento da responsabilidade dos profissionais pela 
confiança atribuída ao seu trabalho; a ascensão na carreira; os estímulos 
cotidianos advindos do próprio trabalho. [...] recompensas monetárias não 
influenciam necessária e diretamente o nível de engajamento profissional 
(MINHOTO, PENNA, 2011, p. 161). 

 

Por outro lado, é preciso considerar que as políticas de recompensa relacionam-se com 

uma lógica gerencial de gestão, porque prescrevem o que deve ser realizado pelos 

profissionais e pela escola para que estes possam ganhar o incentivo, induzindo ao controle 

dos processos educativos, já que também monitora e mede a produtividade dos sujeitos com 

base nas ações prescritas. A nosso ver, parte-se de um consenso que recompensar pelo “bom 

trabalho” realizado produz a melhoria dos índices educacionais, sendo a qualidade da escola 

reduzida a esses índices. Sobre isso, Lima (2011) define como alcançar a qualidade 

educacional, um dos objetivos relacionado ao incentivo.  

Tudo é, afinal, uma questão essencialmente técnica e gestionária; a política é-lhe 
anterior e, em todo caso, apresenta-se como uma construção tendencialmente 
harmônica, porque assente uma racionalidade técnica que ditará os cursos mais 
favoráveis, se não únicos, da ação. É, nesse sentido, a política do não-político, 
ou a política das soluções e dos imperativos técnicos, assim naturalizada, 
esbatida, sem alternativa possível porque determinada pela escolha mais 
racional, isto é, uma política sem escolha, uma vez identificada a solução ótima 
(p. 134). 

 

Recompensar pela produtividade visa aumentar a racionalidade do sistema e repousa 

na ideia de que controlar a ação do trabalho pedagógico e da gestão promove a convergência 

da ação dos indivíduos com os interesses governamentais. Em passagens dos textos 

normativos analisados, é perceptível o convite às escolas, aos gestores e aos professores a 

preocuparem-se com a busca pela melhoria dos processos de gestão, mediante metas, 

objetivos, ações e avaliações, de modo a atender ao interesse das secretarias de educação de 

melhorar os resultados da escola.  

Assim, o tipo de recompensa que se configura não é o que motiva e valoriza o trabalho 

dos profissionais e da escola, mas aquele que focaliza o alcance dos objetivos e a prestação de 

contas dos resultados para instâncias organizacionais maiores, no caso, as secretarias 

estaduais de educação. Situação que leva ao seguinte questionamento, na expressão de 

Minhoto e Penna (2011): as políticas de recompensa servem para a valorização do magistério 
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ou darwinismo profissional? Meritocracia, responsabilização, gerenciamento, controle, 

eficiência, eficácia, racionalidade e resultados são aspectos que norteiam as políticas de 

recompensa, vistos como mecanismos eficazes do setor privado a serem trilhados pela 

administração pública como solução para a melhoria dos índices educacionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O propósito desta pesquisa foi analisar as experiências de políticas de recompensa 

propostas pelas secretarias estaduais de educação brasileiras e problematizar as políticas 

pautadas pelo sistema de avaliação brasileiro, com destaque para a gestão educacional. A 

partir da análise de documentos oficiais que criam e regulamentam políticas dessa natureza na 

esfera estadual, o estudo evidenciou elementos que a estruturam e que podem ser fonte de 

debate acerca das especificidades dessas políticas no contexto brasileiro. 

A pesquisa revelou que umas das características centrais das políticas de recompensa é 

a mensuração da produtividade no contexto escolar, que abre precedente para manipulá-la por 

meio de recompensa. Mensurar a produtividade é uma das características do gerencialismo. 

Essa prática busca modernizar a administração pública justificando ser necessário gerir os 

recursos da escola de maneira mais eficiente. O que o estudo evidenciou é que as políticas de 

recompensa não seriam possíveis se não fossem pautadas pela ideia de eficiência, eficácia, 

produtividade, sob a lente de que a gestão e os profissionais da escola são os principais 

responsáveis pela melhoraria dos índices educacionais. 

A lógica que orientou as iniciativas articula-se a uma visão empresarial, com políticas 

públicas que se estruturam na cultura do desempenho com ênfase na eficiência da 

administração pública e no controle de resultados. Iniciativas dessa natureza fazem parte de 

um movimento observado em outros países, tanto americanos quanto europeus, e parecem ser 

uma tendência das redes de ensino estaduais. Sob o manto discursivo da valorização dos 

profissionais e da educação escolar, tais iniciativas trazem em seu bojo a perspectiva da 

responsabilização dos profissionais e da gestão, em especial os docentes, pelos resultados 

educacionais. 

No contexto internacional, conforme demonstrado no primeiro capítulo, o desempenho 

dos professores ou profissionais da escola é medido tomando por base o desempenho dos 

alunos em exames nacionais, taxas de aprovação, taxas de presença, indicadores 

socioeconômicos dos alunos, conhecimentos e habilidades dos professores. Tais critérios 

assemelham-se com as propostas brasileiras de educação, pois estes são também os principais 

critérios para a premiação. Os dados da pesquisa e as características das políticas 

internacionais presentes na literatura, demonstram que as políticas brasileiras de recompensa 
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são semelhantes à maioria daquelas implementadas em outros países, não só nos Estados 

Unidos. 

Como um campo constituído de embates e negociações, a gestão educacional suscita 

questões e desafios. Vigiar, monitorar e inspecionar tornam-se realidade no contexto escolar 

com a inserção das políticas de recompensa. Trata-se de pressionar o trabalho pedagógico e 

especificamente aquele realizado pelos professores a  responsabilizarem-se pela permanência 

e pelo sucesso da aprendizagem do alunado, objetivo defendido sobremaneira pelos 

documentos analisados. Além disso, difunde a ideia de que uma remuneração extra aos 

profissionais, especialmente para os professores, é fundamental para a melhoria dos resultados 

educacionais.  

Interessante observar, por outro lado, que se a intenção das políticas estaduais de 

recompensa é melhorar a qualidade de ensino, porém seus resultados ainda são controversos. 

Apesar disso, são propostas consideradas modernas e benéficas pela administração pública, 

frente a uma remuneração baseada pelo tempo de carreira e escolarização.  

A intensificação das avaliações em larga escala, tanto aquelas realizadas 

nacionalmente, quanto no nível estadual, cria uma nova demanda por produção de resultados. 

A concentração de demandas e de responsabilidades exige melhores desempenhos e 

performances de todos. A escola, nesse contexto, é transformada em uma unidade de 

produção e de prestação de serviços As propostas de racionalidade econômica na área 

educacional sob o manto da modernização têm possibilitado a inserção de instrumentos de 

gestão nas instituições escolares que vão ao encontro daqueles utilizados nas empresas 

privadas. Esse contexto de mudanças na administração pública e, portanto, do sistema 

educacional tem fortalecido a implementação de políticas de recompensa, laureadas por 

dimensões como eficiência e eficácia. 

Dentre os modelos que prevalecem no contexto brasileiro, evidenciou-se que se trata 

da bonificação com base nos resultados da escola. Ou seja, na maioria dos casos, não se 

premia o professor individualmente pelo seu desempenho com seus alunos. Naqueles casos, 

há uma meta global para a escola e a recompensa é dada à instituição. Isso é questionável, 

porque as escolas que já estão bem instaladas e melhor situadas terão maiores chances de 

ganhar o benefício, em detrimentos das outras instituições. O professor ou todos os 

profissionais da escola acabam por depender das condições da instituição para se 

sobressaírem. O objetivo de premiar a coletividade acaba não sendo eficaz. Evidenciou-se 

também que a maioria das políticas agregam, na análise do desempenho, fatores como a taxa 
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de aprovação, o nível socioeconômico. No entanto, a tendência de utilizar os resultados das 

avaliações em larga escala para definir o desempenho da escola e dos profissionais está 

presente em quase todas as políticas de recompensa estaduais. 

O que as pesquisas e  dados acessados demonstram é que o movimento de estabelecer 

padrões educacionais não considerou as críticas acadêmicas sobre o assunto. Ademais, a 

hegemonia dos testes baseia-se na pseudo objetividade e neutralidade científica dos dados, e 

no planejamento educacional houve a influência da modernização da administração pública. 

Assim, os testes tornaram-se instrumentos de controle do desempenho das instituições 

escolares e dos profissionais, mais do que fonte de análise das políticas. 

As políticas de premiação estão sendo desenvolvidas em vários contextos de ensino, 

inseridas no âmbito escolar expressões como metas, resultados, eficiência, eficácia, indicadores. 

Cada vez mais, o sistema educacional é contemplado com fluxos de expectativas, de avaliações, 

de comparações e de exposições, mobilizando a criação de índices e de indicadores de 

desempenho tantos dos alunos, como dos profissionais. A recompensa e o reconhecimento público 

pelos desempenhos na obtenção de resultados naturaliza a ideia de que o “sucesso” da escola 

centra-se na sua própria capacidade de superação e de avanço, enfatizando a responsabilidade dos 

profissionais da educação e da gestão escolar pela geração das melhorias. 

Políticas de recompensa são constituídas por esses elementos, mas também os 

constituem na medida que sustentam tais ideias e são naturalizadas como uma forma de 

valorizar a educação escolar. O estudo delineado indica a necessidade de aprofundamento de 

questões sugeridas pela pesquisa, que poderão ser abordadas em estudos posteriores, haja 

vista que o tema hora investigado é, certamente, fundamental para a compreensão da 

educação pública brasileira. Dentre essas questões, destaca-se primeiramente a relação entre 

Estado e sociedade civil na formulação de políticas educacionais no âmbito legal. Aqui, 

coloca-se a necessidade de realizar uma discussão sobre os espaços de debate e promulgação 

de políticas, tendo em vista que aquelas sugeridas por empresários da educação influenciam 

sobremaneira na gestão da escola e organização do trabalho pedagógico, além de interferir no 

sentido da escola pública. Ou seja, apesar de iniciativas consideradas pontuais frente a 

grandes projetos, elas têm força para impedir que mecanismos democráticos aconteçam no 

interior da escola. Outro aspecto que merece rigorosas investigações diz respeito à 

materialização dessas políticas no cotidiano escolar e em que medida essas políticas alteram 

ou não a organização do trabalho pedagógico e das práticas docentes.  
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É importante que o estudo sobre o tema das políticas de recompensa e sobre a sua 

materialidade nas escolas públicas brasileiras tenha continuidade, porque a reflexão constante 

sobre a constituição da avaliação na educação básica, a gestão, o desempenho, as políticas de 

recompensa é que possibilita criar instrumentos para uma educação escolar ampla, crítica, não 

reducionista. 
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ANEXO A 

Regulamento do Prêmio Escola Nota Dez 
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