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O professor é uma pessoa. E uma parte 

importante da pessoa é o professor. 

Urge por isso (re)encontrar espaços de 

interação entre as dimensões pessoais e 

profissionais, permitindo aos professores 

apropriar-se dos seus processos de formação e 

dar-lhes um sentido no quadro de suas 

histórias de vida. 

(NÓVOA, 1995, p. 25) 
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RESUMO 

 

 

SILVA, CRISTINA RIBEIRO. O Programa “Bolsa Mestrado/Doutorado” como uma 

política pública de formação continuada de educadores do Estado de São Paulo: ato e 

potência. 157 f. 2011. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Estudos Pós-

Graduados em Educação: Currículo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 

Paulo, 2011. 

 

Esta pesquisa tem por objeto de estudo o Programa “Bolsa Mestrado/Doutorado”. 

Trata-se de uma política pública de formação continuada de educadores do Estado de São 

Paulo, criada em 2003, que disponibiliza, semestralmente, bolsas de estudos para cursos de 

Pós-Graduação stricto sensu na área da Educação. Os contemplados são educadores da rede 

de ensino estadual, discentes de universidades públicas ou privadas reconhecidas pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (Capes). A política de 

formação continuada em foco tem por finalidade promover a melhoria da atuação profissional 

desses educadores mediante seu desenvolvimento como professores pesquisadores. Esta 

pesquisa, de caráter qualitativo, apoia-se, sobretudo, nos estudos de Nóvoa (1995), Pimenta e 

Guedin (2005) no tocante à formação de professores, tendo sido empregadas as proposições 

de André (2004) e Lüdke (2001), referentes ao professor pesquisador. Como fontes de 

pesquisa, foram utilizados livros, legislação, documentos oficiais e pesquisa de campo, feita 

mediante a coleta de dados sobre os bolsistas da Diretoria de Ensino de Caieiras (SP), e em 

seus currículos lattes. O trabalho contou também com o levantamento de informações na rede 

social Orkut por meio da comunidade “Bolsa Mestrado” e com a aplicação de questionários e 

entrevistas. Os depoimentos dos mestres e doutores bolsistas, e do diretor de escola com 

maior número de bolsistas da Diretoria de Ensino pesquisada, constituem-se na principal fonte 

empírica deste trabalho.  

 

Palavras-chave: Currículo de formação de educadores; Política pública de formação 

continuada; Programa “Bolsa Mestrado/Doutorado” (SP); Formação continuada de 

educadores.  



ABSTRACT 

 

SILVA, CRISTINA RIBEIRO. The “Masters/PhD Scholarship” Program as a continuing 

education public policy for educators in the State of São Paulo: action and potency. 157 f. 

2011. Dissertation (MA in Education) – Graduate Program in Education: Curriculum, 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP, São Paulo, 2011. 

 

This study is based on the Programa “Masters/PhD Scholarship” Program, as a 

continuing education public policy for educators in the State of São Paulo, created in 2003, 

which grants semiannual scholarships to stricto sensu graduate programs in Education. The 

scholarships are awarded to public schools teachers and to students in state and private 

universities accredited by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino 

Superior – Capes (Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel). The 

continuing education policy in which this study is grounded on aims at improving educators’ 

practices by developing their profiles and skills as teachers researchers. This qualitative 

research is based mainly on studies by Nóvoa (1995), Pimenta and Ghedin (2005) in regards 

to educators training, having employed André (2004) and Lüdke’s (2001) propositions 

regarding Research Professors. Books, the legislation, official documents and field research, 

held by data collection of the Caieiras Board of Education (SP) scholarship grantees and their 

Lattes Curriculums, were used as research sources. The dissertation also includes data and 

information collected from a community in a social network, Orkut (“Masters Scholarship” 

Community), polls and interviews. Statements from Masters and PhDs scholarship grantees 

and the principal of the school with the largest number os scholarship grantees in the 

researched Board of Education are the main empirical source of this study.  

 

Keywords: Educators training curriculum; Continuing education public policy; “Masters/PhD 

Scholarship” Program (SP); Continuing education for educators. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nestas últimas décadas, temos presenciado uma crescente preocupação no que se 

refere a implantar políticas públicas que garantam a formação e a capacitação de educadores. 

Essa pesquisa se situa nesse contexto. Seu objetivo é captar as percepções dos educadores que 

foram bolsistas do Programa “Bolsa Mestrado/Doutorado” no tocante a essa política pública 

de formação continuada promovida pelo Estado de São Paulo e, por meio dessas percepções, 

refletir sobre a política em foco.  

As recentes iniciativas públicas na área de formação dos profissionais da educação 

estão relacionadas ao cumprimento de leis e de metas previstas na educação brasileira, como a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), e no Plano Nacional de Educação 

(PNE)1, conforme disposto no artigo 214 da Constituição Federal brasileira de 1988: 

A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração plurianual, 
visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos 
níveis e à integração das ações do Poder Público que conduzam à:  

I – erradicação do analfabetismo;  

II – universalização do atendimento escolar;  

III – melhoria da qualidade de ensino; 

IV – formação para o trabalho; 

V – promoção humanística, científica e tecnológica do País (BRASIL, 2006, 
p. 109). 

 

É importante ressaltar que o PNE iniciou-se no decênio de 2001-2010, tendo como 

principal objetivo a melhoria da qualidade de ensino no Brasil, com prioridade para ações de 

valorização dos profissionais da educação, como elaboração de plano de carreira e formação 

inicial e continuada devendo esta ser oferecida pelos sistemas de ensino. Atualmente, um 

novo documento foi votado pelo Congresso Nacional, com o propósito de dar continuidade às 

ações. Trata-se do PNE para o decênio de 2011-2020, um documento composto por metas e 

estratégias que servirão como diretrizes para a melhoria da educação brasileira. Esse projeto 

contém 20 metas com importante foco na educação básica e com estratégias bem definidas 

para se alcançar cada uma delas. E, como o grande desafio é prover uma educação pública de 

qualidade para todos os brasileiros, permanece nesse novo PNE a preocupação com a 

                                                           
1 O PNE traçou diretrizes e metas para a Educação no Brasil, nos decênios de 2001-2010 e 2011-2020. 
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valorização do magistério, conforme retrata a Meta 16 do documento: “formar 50% dos 

professores da educação básica em nível de Pós-Graduação lato e stricto sensu, garantir a 

todos formação continuada em sua área de atuação” (BRASIL, 2011, p. 17). 

Em face desse contexto, a elaboração de Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) 

representa um marco na história da política educacional brasileira. Essas Diretrizes passaram 

a orientar os estados desde sua elaboração no ano de 2001, contribuindo para 

empreendimentos em prol da melhoria da qualidade da educação. Para atender a esse 

propósito, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP) concebeu e 

implementou ações direcionadas à formação de seus educadores. 

A Lei no 11.498/2003, instituidora do Programa de Formação Continuada direcionado 

aos integrantes do Quadro do Magistério (QM) da SEE-SP, criou o Programa Teia do Saber2. 

Essa iniciativa promovia ações descentralizadoras que visavam à formação dos educadores. 

Foram oferecidas oportunidades na graduação e na Pós-Graduação lato sensu e stricto sensu, 

mediante projetos diferenciados na rede de ensino, como o Programa Especial de Formação 

Universitária (PEC)3 e o Projeto “Bolsa Mestrado, atual Programa ‘Bolsa Mestrado/ 

Doutorado’”4. 

É importante ressaltar que meu interesse pela Pós-Graduação stricto sensu decorre da 

oportunidade que o Programa “Bolsa Mestrado/Doutorado” (Programa “Bolsa M/D”) oferece 

aos educadores da rede pública de ensino do Estado de São Paulo. Ao possibilitar a inserção 

de educadores no universo da pesquisa por meio da continuação dos estudos, o referido 

Programa viabiliza a concretização de um sonho muitas vezes desacreditado pelos educadores 

em face das dificuldades decorrentes da desvalorização profissional.  

O convívio com colegas de escola que usufruíam do benefício da bolsa-auxílio da 

SEE-SP possibilitou-me obter informações mais precisas sobre as leis pertinentes ao 

Programa “Bolsa M/D”, o que, por sua vez, permitiu-me o início, no primeiro semestre de 

2008, da pesquisa particular sobre a Pós-Graduação stricto sensu e a referida bolsa-auxílio. 

As informações pertinentes ao Programa “Bolsa M/D” também foram obtidas por 

meio da rede social Orkut5 – “Comunidade Bolsa Mestrado”, bem como mediante a 

                                                           
2 Informações sobre o Teia do Saber podem ser obtidas no antigo site do Programa. (Disponível em: 
<www.cenp.edunet.sp.gov.br/teia_saber>. Acesso em: 13 set. 2010.) 
3 O PEC era oferecido pela SEE-SP, com a finalidade de que os professores efetivos não portadores de diploma 
de nível Superior realizassem graduação em Universidades conveniadas. 
4 Em julho de 2008, o termo Projeto – Projeto Bolsa Mestrado – foi substituído por Programa – Programa Bolsa 
Mestrado/Doutorado. O presente estudo emprega a nova terminologia adotada. 
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apreciação da legislação do Programa disponibilizada no site do próprio Programa. No que 

tange à Pós-Graduação stricto sensu, também era necessário procurar saber sobre ela, o que 

foi viabilizado pela coleta de informações sobre processos seletivos dos programas, valores, 

linhas de pesquisa, professores e horários. Tentar o “novo” era arriscado, mas o sonho da 

continuidade dos estudos em face dessa oportunidade da SEE-SP exigia conhecimento mais 

aprofundado do contexto, planejamento, cautela. 

A seleção do Mestrado na PUC-SP deu-se no Programa Educação: Currículo em 

outubro do ano de 2008, oportunidade em que consegui a aprovação. O curso estava previsto 

para o primeiro semestre de 2009. Ainda antes que pudesse pleitear burocraticamente a bolsa 

da SEE-SP, fui beneficiada pela bolsa Capes, solicitada logo após o ingresso no Programa de 

Mestrado.  

O interesse pela escolha do Programa “Bolsa M/D” como objeto de estudo desta 

pesquisa de Mestrado originou-se do convívio com colegas bolsistas dessa modalidade de 

bolsa, das discussões no Grupo de Políticas Públicas do Programa Educação: Currículo da 

PUC-SP, e da participação nas aulas sobre Políticas Públicas e Reformas Educacionais, 

ministradas pelas professoras doutoras Branca Jurema Ponce e Maria Malta Campos. As 

contribuições de ambas, as valiosas leituras, discussões e reflexões, possibilitaram melhor 

sistematização das informações e compreensão do contexto. 

Minha história na Educação iniciou-se no ano de 1994, justamente por meio de uma 

política pública de formação inicial de professores criada pelo então Ministério da Educação e 

Cultura (MEC)5 e consolidada em 1982 sob o título de Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento do Magistério (Cefam), em seis estados: Alagoas, Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Piauí6. Em 1987, o Centro passou a atuar em outros 

nove estados (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, 

Santa Catarina, São Paulo e Sergipe), com 120 unidades e 72.914 matrículas. Eram ofertadas 

bolsas de estudos no valor de um salário mínimo7 aos ingressantes do Ensino Médio, 

submetidos a um processo seletivo para então frequentar o curso em tempo integral, com 

quatro anos de duração.  

                                                           
5 Em 15 de março de 1985 foi criada uma nova pasta ministerial, e o Ministério da Educação e Cultura (MEC) 
subdividiu-se em Ministério da Educação, que continuou a usar a sigla MEC, e Ministério da Cultura (MinC). 
6 Para saber mais sobre o Cefam, ver: Moreira (2008). 
7 Valor do salário mínimo em 1987, no Brasil, CZ$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos cruzados). 
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O Cefam surgiu no contexto em que, em nome da profissionalização do magistério, 

acabou-se com o curso normal e, no âmbito do ensino profissionalizante de Segundo Grau 

(atual Ensino Médio), criou-se a habilitação específica para o magistério nas séries iniciais do 

Primeiro Grau (atual Ensino Fundamental). 

De acordo com Moreira (2008), o surgimento do Cefam não aconteceu como uma 

nova escola de magistério, mas, sim, como mais uma alternativa para contemplar a 

necessidade de um novo formato para habilitação ao magistério com qualidade. 

Compartilhamos do mesmo entendimento da educadora Cavalcante (1994) ao respeito 

do Projeto Cefam, que apresentava como diferencial sua prática por meio do diálogo e da 

participação dos envolvidos, num processo de ação-reflexão-ação sobre a vivência escolar do 

professor brasileiro. Nesse contexto, os futuros professores eram parceiros na construção do 

conhecimento e na organização de atividades, em que a teoria se aliava à realidade 

educacional na busca de novas estratégias de ensino. 

Essa política de formação inicial oferecida pelo Cefam, porém, foi alvo de muitas 

discussões no cenário educacional. Em 1996, com a criação da nova LDBEN, o Projeto foi 

extinto. A educação profissional de nível técnico voltou a ter organização curricular 

independente do Ensino Médio na base nacional comum, sendo direcionada para o 

desenvolvimento de competências e habilidades básicas. De acordo com o artigo 62 da 

LDBEN: 

[...] a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 
ensino fundamental a oferecida em nível médio na modalidade Normal. 
(BRASIL, 1996, p. 22)  

 

A rica vivência propiciada no Cefam e a afinidade com o componente curricular de 

Ciências e Biologia me estimularam a ingressar no curso de licenciatura plena em Ciências 

Biológicas oferecido pelas Faculdades Integradas de Guarulhos (FIG) em 1998. Nesse mesmo 

ano, iniciei-me na carreira docente ministrando aulas na rede pública de ensino paulista como 

professora eventual, em substituição a professores ausentes. Segundo Oliveira (2010), 

professores eventuais são admitidos sem critérios objetivos, sem garantias trabalhistas e leis 

que regulem sua contratação e atividade profissional, recebendo de acordo com as aulas que 

consigam ministrar e acentuando a desvalorização profissional desse professorado. 
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Em 2003, após processo de concurso público, ingressei finalmente na rede pública de 

ensino paulista, como professora efetiva. Na rede, minha função foi denominada Professora 

de Educação Básica II (PEBII). Ministrava o componente curricular de Ciências Físicas e 

Biológicas, perfazendo uma carga semanal de 28 aulas no Ensino Fundamental II. Em 2004, 

matriculei-me no curso de Pedagogia em Administração Escolar pela Universidade Nove de 

Julho (Uninove), com o objetivo de, após formada, realizar concursos direcionados à gestão 

escolar. Nesse mesmo ano, após passar por um novo processo seletivo de provas e títulos, 

ingressei como professora concursada na rede municipal de ensino de Francisco Morato, onde 

passei a ministrar aulas no Ensino Fundamental I e na Educação Infantil. Com isso, ampliei a 

jornada de trabalho na busca de melhores condições financeiras. No período da manhã, como 

professora da antiga 1a série, hoje 2o ano; à tarde, realizando o Horário de Trabalho 

Pedagógico Coletivo (HTPC) de ambas as instituições, e, à noite, lecionando para a educação 

de jovens e adultos numa escola estadual do município de Franco da Rocha, onde moro. Os 

sábados eram reservados para a Formação Continuada. 

Em 2007, tive a oportunidade de conhecer colegas de profissão que cursavam 

mestrado e doutorado por meio do Programa “Bolsa M/D”, que, conforme salientado, 

contempla professores efetivos da rede pública de ensino paulista, admitidos por meio de 

processo seletivo, da análise da vida funcional do servidor e, atualmente, perante a entrega de 

um projeto de pesquisa, elaborado de acordo com as exigências das normas do Programa.  

O Programa em fomento foi instituído pelo Decreto no 48.298 que, entre outras 

providências, informa: 

O Projeto Bolsa Mestrado, criado pelo Decreto no 48.298, de 3 de dezembro 
de 2003, constitui ação formativa, de especialização profissional, e, como 
tal, insere-se no Programa de Formação Continuada – Teia do Saber – que 
hoje assume relevância entre as ações da Secretaria de Estado da Educação 
do Estado de São Paulo na medida em que dá concretude a uma política 
educacional que tem como foco de atuação e investimento a formação 
continuada de seus profissionais. (BRASIL, 2008c, p. 1) 

 

Nos primeiros anos do Programa, os alunos recebiam uma bolsa no valor de R$ 

720,00, tendo prioridade os candidatos que se encontrassem nas seguintes condições:  

• professores em sala de aula; 

• professores coordenadores atuando em Unidade Escolar; 

• diretores de escola atuando em Unidades Escolares; 
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• professores coordenadores membros da Oficina Pedagógica; 

• professores do Núcleo de Informática; 

• supervisores de ensino;  

• integrantes do QM designados perante os órgãos da Secretaria da Educação do Estado 

de São Paulo. 

 

As instituições que participavam como ofertantes de cursos de licenciatura poderiam 

ser públicas ou privadas; delas exigia-se o reconhecimento pela Capes. Também era 

necessário que o educador estivesse matriculado em um curso de Pós-Graduação stricto sensu 

para que pudesse inscrever-se e pleitear a bolsa. Como essa política visa ao investimento no 

educador, um dos critérios do Programa exige que o bolsista permaneça em exercício na rede 

após sua titulação, por um período estipulado em resoluções. Caso se exonere ou queira se 

afastar, o bolsista deverá ressarcir os cofres públicos. 

Segundo a SEE-SP, o objetivo dessa política pública de formação continuada é 

promover melhorias na atuação dos educadores do QM, propiciando a elevação da qualidade 

do ensino na rede estadual.  

No tocante ao conceito expresso pela SEE-SP sobre a “Educação Continuada”, é 

importante resgatar uma crítica relativa a alguns termos utilizados, como, por exemplo, 

aperfeiçoamento, treinamento, reciclagem e capacitação, que não privilegiavam a 

construção da autonomia intelectual do professor, por se basearem em propostas previamente 

elaboradas para serem apresentadas aos professores com o propósito de que eles as 

implementassem em sala de aula. 

Marin (1995) pertence ao grupo de críticos desses termos empregados na educação 

para tratar da formação profissional e acrescenta aos mencionados no parágrafo anterior.  

O termo reciclagem, por exemplo, está presente sobretudo nos anos 80 e traz a visão 

do senso comum de atualização pedagógica. Nessa concepção, os professores são “tábulas 

rasas” de seus saberes. Ao comentá-lo, Marin (1995, p. 14) adverte:  

[...] a adoção desse termo e sua concepção em nosso meio educacional 
levaram à proposição e a implementação de cursos rápidos e 
descontextualizados, somados a palestras e encontros esporádicos que 
tomam parcelas muito reduzidas do amplo universo que envolve o ensino, 
abordando-o de forma superficial.  
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A terminologia treinamento, por sua vez, pode ser constatada, por exemplo, na 

LDBEN 9.394/1996, no artigo 87, parágrafo 4o, que diz: “até o fim da Década da Educação 

somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por 

treinamento em serviço”. A esse respeito, Marin (1995) observa que, ao tomar o significado 

de treinamento como tornar apto, capaz de realizar tarefas, ter habilidades, não podemos 

rejeitar esses professores integralmente, pois há profissionais, por exemplo, os da Educação 

Física, em que o processo de formação envolve muitos desses elementos. O termo é, no 

entanto, totalmente inadequado ao tratar os processos de educação com finalidades 

mecânicas; afinal, os profissionais da educação são seres pensantes e atuantes. 

Ao se referir à terminologia aperfeiçoamento, a autora salienta que “não é mais 

possível, hoje, pensar no processo educativo como aquele conjunto de ações capaz de 

completar alguém, de torná-lo perfeito, de concluí-lo, sob pena de negar a raiz da própria 

educação, ou seja, a idéia da educabilidade do ser humano” (MARIN, 1995, p. 16). Sobre a 

capacitação, destacamos que essa ideia apresenta uma relação com a perspectiva da educação 

continuada, pois para sermos educadores é preciso que nos tornemos capazes, ou seja, 

precisamos adquirir as condições para o desempenho da profissão. A esse propósito, a 

educadora faz a seguinte crítica: “a adoção dessa concepção desencadeou, entre nós, inúmeras 

ações de ‘capacitação’ visando à ‘venda’ de pacotes educacionais ou propostas fechadas 

aceitas acriticamente em nome da inovação e da suposta melhoria” (MARIN, 1995, p. 17). 

Segundo a autora, a educação continuada possui uma abordagem mais ampla, em 

razão do sentido que traz embutido, ou seja, que incorpora o pessoal, o institucional e o social. 

Para ela: “o uso do termo educação continuada tem a significação fundamental do conceito de 

que a educação consiste em auxiliar profissionais a participar ativamente do mundo que os 

cerca, incorporando tal vivência no conjunto dos saberes de sua profissão”  (MARIN,  1995,  

p. 19).  

A explicação dos termos apontados, que, reitera-se, estão presentes nos discursos dos 

profissionais da educação e nos projetos oficiais que visam à formação destes, permite-nos 

captar o espírito, o sentido desses discursos e projetos, uma vez que são reveladores de 

determinada visão de educação, de professores, e expressam, por conseguinte, determinada 

visão de formação. 
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Hoje, já podemos contar com diversas reflexões publicadas a respeito de formação de 

professores que criticam esses termos e sugerem novos encaminhamentos. A Educação 

Continuada é necessária pela própria natureza do saber e do fazer humanos como práticas que 

se transformam constantemente. A realidade muda, e o saber que construímos sobre ela 

precisa ser revisto e ampliado de forma contínua. Desse modo, é necessário um programa de 

educação continuada que possibilite a construção dos conhecimentos, em especial para que os 

professores possam analisar as mudanças que ocorrem na prática docente, bem como para que 

possam atribuir direções esperadas a essas mudanças. 

As duas expressões aristotélicas – ato e potência – utilizadas no título deste trabalho 

justificam-se pela “potencialidade” dos conceitos para os nossos propósitos. Aristóteles de 

Estagira (384 a.C. – 322 a.C.), Macedônia, faz uma distinção fundamental ao afirmar que “ser 

não é apenas o que já existe, em ato; ser é também o que pode ser, a virtualidade, a potência” 

(Col. Os Pensadores, 1999, p. 23, grifos nossos). Aristóteles constrói, com esse pensamento, a 

possibilidade da consideração do movimento; para ele ato e potência estão vinculados a 

determinada concepção de causalidade. Utilizamos os conceitos mencionados para direcionar 

nosso olhar à concepção de programas políticos destinados à formação continuada de 

professores, mais especificamente ao Programa “Bolsa Mestrado/Doutorado” da Secretaria da 

Educação paulista, no sentido de analisar seu movimento, sua potencialidade de ser não 

apenas o que se apresenta em ato, mas de ser também o futuro a partir de seu aprimoramento 

na busca da qualificação de professores e de uma escola mais democrática, de qualidade 

social.  

Châtelet (1973 apud RODRIGUES, 2006, p. 10) afirma que é: 

[...] incontestável que a concepção grega do homem e do mundo se 
secularizou ou laicizou progressivamente e que o universo dos deuses 
desapareceu pouco a pouco face às ações dos homens [...] Subministra-se aí 
um pensamento novo, que rejeita nos horizontes distantes do arcaísmo o 
excessivo interesse pelos deuses e, em conseqüência o exclusivo interesse 
pelos homens. Nesta óptica, a regulamentação da continuidade já é 
significação de ruptura [...] Um estilo novo de discurso nela se impõe, 
define-se uma ordem que será logo designada como lógica; determina-se 
nele uma política original. A novidade é evidente, não é mais a força dos 
hábitos ou do poder pseudo-real dos mantenedores da ordem que se impõe, 
mas a ordem da palavra controlada.  

 
Conforme assinala Orlandi8:  

                                                           
8 Disponível em: <www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/Textos/orlandi/combater_na_imanencia.pdf>. Acesso 
em: 15 mar. 2011. 
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Para o “aristotelismo” de Châtelet, esse infindável combate deve, a 
cada vez e em cada caso, poder atualizar a “potência” em processos 
plurais de “racionalização”. Isto quer dizer instaurar “relações 
humanas” em uma ‘multiplicidade qualquer”, seja esta grande ou 
pequena, multidão ou indivíduo. Trata-se, a cada vez e em cada caso, 
de desobstruir “devires democráticos”. Mesmo sujeito a fracassos 
constantes, pois que a irracionalidade, a relação não humana é interior 
ou inerente à própria relação humana, o combate por esses devires é 
sempre retomado para pelo menos contornar “demolições” que 
ameaçam e destroem coletividades e indivíduos. O combate há de ser 
cuidadoso com seu próprio estilo, pois, ele nega a si próprio quando 
vai a reboque de uma “doutrina da razão universal”, de um apelo 
utópico a uma “cidade ideal” ou a um ‘Estado universal de direito”’. 
Com efeito, esse combate privilegia a “singularidade”, que não é 
precisamente o individual, mas o caso, o acontecimento, uma 
“configuração de acontecimentos”, um “devir ativo”, uma “decisão”.  

 
Para caminhar do ato à potência, cumprindo os fins para os quais foi criado, o 

Programa “Bolsa Mestrado/Doutorado” em ato necessita de aprimoramento.  

 

Apresentamos, a seguir, um gráfico que mostra o interesse dos educadores da SEE-SP 

nos anos de 2004 a 2007 por essa política de formação continuada, responsável pelo ingresso 

de muitos professores em programas de Mestrado e de Doutorado. Foi beneficiado, de 2004 a 

2007, um total de 3.213 bolsistas, conforme dados disponíveis no site do Programa (Figura 

I.1)9. 

 

 
Figura I.1 – Número de bolsistas da SEE-SP no período de 2003 a 2007. 

 

Com a implementação do Programa “Bolsa M/D” na rede pública paulista, 

constatamos um grande interesse dos profissionais pertencentes ao QM, alcançando 

aproximadamente 800 bolsistas em um ano de funcionamento do Programa, benefício 

                                                           
9 Disponível em: <www.bolsamestrado.edunet.sp.gov.br>. Acesso em: 5 ago. 2010.  
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financeiro esse que propicia a continuidade dos estudos. Foi-nos, assim, possível observar no 

gráfico da Figura I.1 o aumento da procura desse Programa pelos professores, em razão do 

número de bolsas concedidas semestralmente. A limitação do número de bolsas é decorrência 

da Resolução SE no 131/2003, conforme estabelecido pelo artigo 7o reproduzido a seguir: “No 

início de cada ano será definido o número de bolsas Mestrado e Doutorado a ser oferecido aos 

integrantes do QM.”. 

O gráfico da Figura I.1 também evidencia a queda no número de bolsas no ano de 

2007, fase em que surgiam informações extraoficiais na rede pública sobre o fim do Programa 

no Estado, causando certa insegurança no planejamento da vida dos professores. No primeiro 

semestre de 2008, as informações foram oficializadas com a Resolução SE no 3, de 17 de 

janeiro de 2008, que cessa o Programa até julho de 2008 com a justificativa de que o objetivo 

seria realizar sua avaliação. 

Alcançar a titulação de mestre ou doutor costuma ser uma meta árdua, diante da falta 

de tempo para os estudos; das baixas condições financeiras, que levam o profissional ao 

acúmulo de cargos; e da falta de informações sobre o funcionamento dos cursos de Pós-

Graduação stricto sensu em decorrência de seu distanciamento do universo acadêmico.  

Segundo Martins e Groppo (2007)10, o aumento da procura pelos Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu por professores da Educação Básica paulista não se explica por um 

fator isolado, pois se trata de um fenômeno resultante de diversos elementos e eventos 

presentes na vida pessoal e profissional do “professor do Estado”. Os autores destacam alguns 

fatores determinantes nessa escolha, como: 

• a banalização da graduação, sobretudo em razão do aumento desenfreado e pouco 

qualitativo dos cursos superiores no último período, fazendo que os docentes 

procurem um diferencial profissional na Pós-Graduação; 

• a política de carreira do magistério estadual, que estabelece algumas vantagens aos 

que investem na Pós-Graduação, em particular no stricto sensu; 

• a possibilidade de, com a titulação de Mestre, tornar-se professor do Ensino Superior, 

nível mais bem remunerado e mais distante da difícil realidade vivida nas classes do 

Ensino Fundamental e Médio públicos;  

                                                           
10 Os professores Marcos Francisco Martins e Luis Antonio Groppo tiveram uma experiência de trabalho na pré-
formação de professores do Estado de São Paulo para o ingresso na pós-graduação stricto sensu. 
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• existência do Programa “Bolsa M/D”, mais especificamente no caso do Estado de São 

Paulo. 

 

O Programa “Bolsa M/D”, portanto, vem oferecer possibilidades de novos caminhos e 

conquistas para muitos educadores da rede. 

Para realizar o mapeamento dos trabalhos relacionados a essa política pública de 

formação continuada da SEE-SP, a pesquisa sobre o Programa “Bolsa M/D” foi iniciada no 

ano de 2009 até janeiro de 2011, nas bibliotecas da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP), no Portal do Domínio Público e no Banco de Dissertações e Teses da Capes. 

Por tratar-se de uma ação governamental com apenas sete anos de vigência, não foram 

encontradas teses ou dissertações sobre o referido Programa. 

Uma nova busca foi direcionada para artigos presentes em anais de congressos e em 

revistas da área educacional como: Educação e Sociedade, Revista Brasileira de Educação e 

Educação e Pesquisa, além da busca simples no Google e Google Acadêmico, com a 

finalidade de encontrar possíveis discussões sobre o Programa “Bolsa M/D”. Foram 

encontrados apenas dois artigos acadêmicos que tratam do objeto de estudo desta pesquisa, o 

Programa “Bolsa M/D”.  

O primeiro artigo foi elaborado no segundo semestre de 2008 pelo Grupo de Pesquisa 

da Universidade Metodista e divulgado no Portal de Publicações Científicas da própria 

Universidade. Intitulado Formação de Professores: o Projeto “Bolsa Mestrado” em 

Discussão, o trabalho contou com a coautoria de 13 mestrandos11 orientados pela Profa. Dra. 

Marília Claret Geraes Duran. 

O texto mencionado questiona a ação de formação de educadores objetivada pelos 

documentos oficiais do Programa “Bolsa M/D” para os integrantes do QM da SEE-SP. Os 

resultados das entrevistas realizadas com profissionais da rede pública estadual de ensino 

demonstram que o Programa “Bolsa M/D”, de fato, representou uma conquista importante em 

termos de formação pessoal/profissional; contudo, o acompanhamento desses profissionais no 

seu cotidiano, seja na sala de aula, seja na gestão de políticas, não vem se caracterizando 

como uma ação consistente no que tange a valorizar o trabalho deles após a titulação. 

                                                           
11 Mestrandos: Ana Célia Araújo Silva, Ana Luíza Franciscone, Carpçoma Yamamoto, Cláudia Galante, Cláudia 
Pasquali, Fátima R. M. Ribeiro e Gerson Ap. Cordeiro da Silva. 
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O segundo artigo, produzido por Rocha (2009)12 , sob a orientação da Profa. Dra. M. 

G. Feldmann, foi apresentado em 2009, no IX Encontro de Pesquisa em Educação da Região 

Sudeste. Intitulado O mapeamento dos professores M/D: o Projeto “Bolsa M/D” do Estado 

de São Paulo, o texto tem por objetivo descrever alguns resultados parciais de pesquisa de 

Doutorado ainda em curso, que visa mapear os professores de Mestrado e de Doutorado da 

rede pública de ensino no que se refere à sua formação continuada mediante a Pós-Graduação 

stricto sensu. Utiliza-se, para tanto, do estudo da documentação apresentada pelos bolsistas ao 

supervisor responsável pelo Programa da Diretoria de Ensino Norte 1, por meio do 

levantamento de seus currículos lattes e da realização de um grupo focal. 

Entre os artigos não acadêmicos, encontramos notícias divulgadas em jornais e 

revistas eletrônicas destinadas a informar sobre o funcionamento do Programa “Bolsa M/D”, 

além da divulgação do discurso do Governo do Estado de São Paulo nas gestões de Geraldo 

Alckmin (2003-2006) e José Serra (2007-2010) em face dessa política. 

O Programa Bolsa-Mestrado é um sucesso! Seiscentos e cinqüenta educadores da 
rede pública de ensino já se inscreveram para receber uma das 1.780 bolsas de 
estudo que o Governo do Estado de São Paulo está disponibilizando para cursos de 
mestrado e doutorado reconhecidos pela CAPES13. 

Com a iniciativa, o governo do estado busca permitir o aprofundamento de 
conhecimentos de natureza teórica e prática, que irão ampliar sua atuação no ensino 
e sua competência como professor-pesquisador. A expectativa da Secretaria de 
Educação é levar esse benefício, de forma gradativa, a aproximadamente 80.000 
profissionais14.  

Educadores selecionados receberão R$ 790 mensais. A Secretaria de Estado da 
Educação está com as inscrições abertas para 500 vagas de bolsa mestrado e 
doutorado. Até 15 de julho os 130 mil professores efetivos, 5.500 diretores e 1.200 
supervisores da rede podem participar do processo de seleção [...]15. 

 

Neste estudo, pretendemos dar voz aos bolsistas da SEE-SP, com o propósito de 

registrar a sua vivência nos Programas como mestres ou doutores na rede pública de ensino no 

que tange a trazê-los à reflexão sobre as contribuições dessa qualificação na vida profissional 

e pessoal de cada um deles.  

                                                           
12 Francisco Rocha, aluno de doutorado do Programa Educação: Currículo da PUC-SP, desenvolve pesquisa na 
área da formação de professores tendo como objeto de trabalho o Programa “Bolsa M/D”. 
13 CRE Mario Covas. Publicado em: 03/02/04. Disponível em: <http://www.crmariocovas.sp.gov.br/ 
noticia.php?it=4703>. Acesso em: 20 set. 2010. 
14 UNIVERSIA BRASIL. Publicado em: 03/03/05. Disponível em <http://ww1.universia.com.br/materia/ 
materia.jsp?id=2708>. Acesso em: 20 set. 2010. 
15 PELO CORREDOR DA ESCOLA. Publicada em 21 de junho de 2009. Disponível em: 
<http://pelocorredordaescola.blogspot.com/2009/06/secretaria-abre-500-vagas-para-bolsa.html>. Acesso em: 20 
set. 2010. 
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Diante da magnitude territorial e populacional do Estado de São Paulo, que apresenta 

Diretorias de Ensino distribuídas por toda a sua extensão, fizemos um recorte na região da 

Grande São Paulo, que conta hoje com 15 Diretorias de Ensino. A Diretoria de Ensino de 

Caieiras foi eleita como campo empírico para empreender a presente pesquisa e abrange os 

municípios de Cajamar, Caieiras, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã. 

O Programa de Formação Continuada do Estado de São Paulo tem como objetivo 

central promover a melhoria na qualidade de ensino da educação básica, consoante previsto 

na Lei no 11.498/2003.  

A promoção dessa melhoria na qualidade depende de diversas ações da SEE-SP. A 

implementação do Programa “Bolsa M/D” no ano de 2003 surgiu com o objetivo de oferecer 

condições para o aprofundamento e o desenvolvimento do educador pesquisador, conforme 

preleciona a Resolução que o instituiu: 

[...] o compromisso da Secretaria de Estado da Educação com a formação e 
valorização do Quadro do Magistério e a importância em oferecer as condições para 
o aprofundamento do conhecimento e o desenvolvimento de competências do 
educador pesquisador, visando à melhoria de sua atuação. (BRASIL, 2008, p. 1) 

 

No decorrer do Mestrado, fui desenvolvendo um novo olhar atinente à educação; a 

observação fazia cada vez mais parte de minha vida, porém, agora aliada à reflexão. Era como 

se aos poucos meus “olhos fossem sendo desembaçados” e, então, pudesse pensar por mim 

mesma, deixando de reproduzir discursos do senso comum escolar. Foi assim que me percebi 

como educadora pesquisadora e pude notar a importância da Pós-Graduação stricto sensu na 

vida profissional e pessoal de um(a) educador(a).  

Os autores Pimenta e Guedin (2005) advertem que o saber docente não é formado 

apenas da prática, sendo também nutrido pelas teorias da educação. A teoria tem importância 

fundamental na formação dos docentes; ela dota os sujeitos de variados pontos de vista para 

uma ação contextualizada, oferecendo perspectivas de análise para que os professores 

compreendam os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais e de si próprios 

como profissionais. 

A convivência com colegas mestrandos e doutorandos que pleiteavam a bolsa-auxílio 

do Programa “Bolsa M/D” me possibilitou a percepção das dificuldades enfrentadas por eles 

para consegui-la e logo após para cumpri-la com o rigor exigido por uma Pós-Graduação 

stricto sensu, juntamente com as responsabilidades do trabalho, a luta para pagar o curso, bem 

como para sobreviver nesse emaranhado de desafios, com o objetivo de melhorar 
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profissionalmente a partir de novas oportunidades de emprego, ou na sua prática como 

professor ou gestor educacional. 

Diante desse contexto, emergiram alguns questionamentos: o Programa “Bolsa M/D” 

tem cumprido com os objetivos a que se propõe? Essa formação tem contribuído para elevar a 

qualidade do ensino público? Quais as expectativas desses bolsistas em face dessa formação 

continuada? A Pós-Graduação stricto sensu é adequada para a formação de educadores 

pesquisadores atuantes na educação básica? Todas essas foram reflexões realizadas no 

decorrer minhas observações como mestranda e também durante o estudo dos documentos do 

Programa. 

As indagações que me causaram inquietação fizeram emergir a questão central desta 

pesquisa: Em que medida o Programa “Bolsa Mestrado/Doutorado” tem contribuído para o 

seu propósito de qualificar educadores para a rede pública do Estado de São Paulo?  

O problema desta pesquisa é, assim, aferir a partir dos documentos e da voz dos 

bolsistas em que medida essa política pública implementada tem contribuído para o seu 

propósito de qualificar educadores para a rede pública. 

Para responder , escolhemos como caminho da pesquisa ouvir os educadores bolsistas 

já formados pelo Programa, mestres e doutores atuantes na rede pública de ensino paulista. 

Por meio dessa escuta, buscamos compreender de que forma os Programas de Pós-Graduação 

têm propiciado o desenvolvimento da prática pedagógica e desencadeado mudanças no 

ambiente escolar. 

No caminho, outras indagações surgiram possibilitando nortear a investigação: 

• Como a realização de uma Pós-Graduação stricto sensu contribui (ou não) para 

melhoria na atuação do educador da educação básica?  

• O que mudou na vida desses educadores após o Mestrado e/ou Doutorado? 

 

Antecipamos aqui algumas reflexões que serão desenvolvidas ao longo do trabalho. Os 

educadores consideram o Programa importante para a rede pública, porém, apontam a 

necessidade de adequações no tocante ao tempo disponível para o estudo e à atualização do 

valor da bolsa. As contribuições da formação vão além da seara profissional, alcançando 

também satisfação pessoal. A formação stricto sensu traz transformações significativas na 

vida desses profissionais, associadas não apenas ao desenvolvimento de habilidades e 
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competências, mas também à sua autoestima, propiciando a formação de um profissional mais 

autônomo, crítico, e reflexivo. Entendemos que o motivo da busca pela Pós-Graduação stricto 

sensu esteja associada à valorização profissional e à melhoria na atuação como educador.  

Esta pesquisa, situada em políticas públicas de formação de educadores, apoia-se, 

sobretudo, nos estudos de Nóvoa (1997), Pimenta e Ghedin (2005), tendo sido empregadas as 

proposições de André (2004) e Lüdke (2001), atinentes ao professor pesquisador. O critério 

adotado para o seu desenvolvimento foi a pesquisa qualitativa, cujo caminho permite uma 

aproximação maior com a realidade analisada. Nela o observador é parte do processo de 

conhecimento. “O objeto não é um dado inerente e neutro; está possuído de significado e 

relações que sujeitos concretos criam em suas ações” (CHIZZOTTI, 2003, p. 78/79). 

Em termos metodológicos, foram realizados: 

• levantamento bibliográfico e documental: estudo bibliográfico e documental acerca 

do Programa “Bolsa M/D”, com o objetivo de conhecer sua funcionalidade e 

compreender seus objetivos em relação aos educadores e à rede pública de ensino. Foi 

também necessário realizar o levantamento bibliográfico referente ao currículo de 

formação de educadores, às políticas públicas de formação continuada do Estado de 

São Paulo e à temática do educador pesquisador; 

• pesquisa exploratória da comunidade do Orkut “Bolsa Mestrado” (Orkut) : 

levantamento de informações sobre o funcionamento do Programa por meio de coleta 

e análise das perguntas e respostas apresentadas no fórum por membros da 

“Comunidade Bolsa Mestrado” da rede social Orkut. Com isso, a pesquisa pôde obter 

dados sobre a vivência de educadores distribuídos por toda a rede pública de ensino, 

interessados no esclarecimento de dúvidas e/ou em apenas fazer desabafos acerca do 

Programa “Bolsa M/D”; 

• levantamento de dados na Diretoria de Ensino: coleta de dados referentes aos 

bolsistas e candidatos ao Programa desde sua origem, com o objetivo de mapear a 

trajetória dos educadores pesquisados, favorecendo assim a continuidade do estudo. A 

atividade contou com permissão concedida pelo dirigente regional de ensino, bem 

como pela supervisora responsável pelo Programa “Bolsa M/D”; 

• questionário: aplicação do instrumento aos 42 bolsistas já formados da SEE-SP 

pertencentes à Diretoria de Ensino de Caieiras, com o objetivo de enriquecer a 
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pesquisa. Ao dar voz a esses educadores, ouvimos o relato das contribuições que o 

Programa “Bolsa M/D” deu a sua formação profissional e pessoal; 

• levantamento de dados – Currículo Lattes: com o objetivo de enriquecer a 

caracterização do campo empírico, procurando dar ênfase à vida profissional, 

consultamos os currículos desses educadores na plataforma lattes; 

• entrevistas: realizadas com a finalidade de analisar as contribuições dessa política de 

formação de educadores no âmbito escolar. A escola da Diretoria de Ensino de 

Caieiras foi selecionada por ter o maior número de educadores bolsistas da SEE-SP. A 

entrevista foi semiestruturada com o diretor da escola. Foram ouvidos também o 

Coordenador Geral do Programa “Bolsa Mestrado/Doutorado” e a diretora da subsede 

de Franco da Rocha, do Sindicado do Professores Oficiais do Estado de São Paulo 

(Apeoesp) sobre o posicionamento do Sindicato acerca do Programa “Bolsa M/D”. 

 

Para possibilitar a melhor organização da pesquisa, este trabalho está estruturado em 

três capítulos, relacionados à construção do objeto de estudo: apresentação do Programa 

“Bolsa M/D”, metodologia da pesquisa aliada à apresentação de dados por meio de 

questionário e entrevistas e análise crítica dos dados coletados. 

O Capítulo 1 examina o Programa “Bolsa M/D”; trata não apenas da sua 

funcionalidade, mas, também, possibilita a compreensão de seus objetivos em consonância 

com os documentos oficiais. O capítulo apresenta, ainda, a pesquisa exploratória da 

Comunidade “Bolsa Mestrado” do Orkut, a fim de propiciar melhor compreensão da trajetória 

dos bolsistas da rede de ensino pública no tocante ao Programa. 

O Capítulo 2 traz a caracterização dos sujeitos da pesquisa – os bolsistas formados da 

Diretoria de Ensino de Caieiras –, mediante a obtenção de dados coletados em contato com a 

supervisora responsável, aplicação de questionários e análise do currículo lattes desses 

sujeitos. As informações estão organizadas em quadros e figuras (gráficos) com o objetivo de 

melhor contextualizar os sujeitos pesquisados ao procedermos à análise. 

O Capítulo 3 apresenta e analisa os dados obtidos por meio das entrevistas com o 

Diretor de Escola, o Coordenador Geral do Programa “Bolsa M/D” e a Diretora da Apeoesp, 

subsede de Franco da Rocha.  
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O item Conclusão associa os resultados obtidos com as questões iniciais e suas 

hipóteses, os problemas e objetivos da pesquisa com a finalidade de promover a 

reaproximação dos dados colhidos com os referenciais teóricos que nortearam o estudo. 
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CAPÍTULO 1 

 

PROGRAMA “BOLSA MESTRADO/DOUTORADO” 

 

 

Este capítulo tem como propósito a compreensão do objeto de estudo de nossa 

pesquisa, qual seja, a política pública de formação continuada do governo do Estado de São 

Paulo, expressa pelo Programa “Bolsa M/D”. Para tanto, procederemos a uma breve 

contextualização do seu surgimento, aliada à descrição dos documentos oficiais, retratando a 

funcionalidade do Programa no período de 2003 a 2011. O relato de parcela da vivência dos 

educadores bolsistas do Programa é apresentado no decorrer do capítulo mediante a análise de 

uma pesquisa de caráter exploratório realizada em uma Comunidade do Orkut direcionada ao 

Programa “Bolsa M/D”. 

 

 

1.1. Contextualizando a Educação no Estado de São Paulo – 1990 a 2010 

 

 

Para a compreensão dos motivos que conduziram ao surgimento do Programa “Bolsa 

M/D”, faz-se necessário um pequeno resgate histórico da Educação no Estado de São Paulo, 

contextualizando sua origem e analisando seus objetivos. 

O Programa “Bolsa M/D” faz parte de ações políticas educacionais que deram 

sequência ao programa de um partido político, o Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB), 

que cumpre seu quinto mandato consecutivo no governo do Estado de São Paulo. O Programa 

“Bolsa M/D” foi criado na gestão do governador Geraldo Alckmin (2003-2006), que retornou 

ao poder nas eleições para 2011.  

É necessário que esse Programa seja compreendido a partir da reforma da educação 

pública estadual paulista iniciada na década de 1990. Essa reforma ocorreu pari passu à 

reforma da educação nacional em face da coincidência dos mandatos de Fernando Henrique 

Cardoso (1995 a 1998 e 1999 a 2002), no Governo Federal, e de Mario Covas, no Governo do 

Estado de São Paulo, a partir de 1995. Ambos filiados ao PSDB, desenvolveram políticas 

públicas de educação pautadas na mesma inspiração político-ideológica e utilizaram as 

mesmas estratégias para sua implantação e justificativas. 
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Em São Paulo, a concepção e a implementação da reforma estiveram sob o comando 

da secretária de Estado da Educação Tereza Roserlei Neubauer da Silva (Rose Neubauer), que 

permaneceu na função durante o primeiro mandato do Governo Covas (1995-98) e parte do 

segundo (1999-2000). Rose Neubauer foi substituída por Gabriel Chalita na gestão de 

Geraldo Alckmin, que assumiu o Governo após o falecimento de Mario Covas.  

Segundo Carvalho e Russo (2009, p. 11), “foi nesse período que se implementaram as 

mudanças mais profundas e que produziram maior impacto sobre a organização e gestão do 

ensino nas escolas da rede estadual paulista”. Essas mudanças provocaram acalorados debates 

na sociedade política e na sociedade civil em razão das controvérsias da política educacional 

implantada. 

O governador Geraldo Alckmin (gestão 2003-2006) assumiu o mandato com o 

objetivo de dar sequência às políticas implementadas anteriormente pela gestão de Mario 

Covas; no entanto, os baixos índices de rendimentos apresentados no Sistema de Avaliação do 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp)16 exigiam ações diferenciadas. Foi 

nesse período que se criou o Programa de Formação de Professores “Teia do Saber” e, 

juntamente com ele, o Programa “Bolsa M/D”. 

Em 2006 houve a renúncia do governador Geraldo Alckmin para se candidatar à 

Presidência do Brasil, sendo substituído pelo vice-governador Cláudio Lembo. A Pasta da 

Educação teve novo responsável, dessa vez a educadora Maria Lúcia Vasconcelos. 

No ano de 2007 é eleito governador do Estado de São Paulo José Serra, que após seis 

meses de mandato substitui a Secretária da Educação por Maria Helena Guimarães de Castro. 

Inicia-se uma nova fase de gestão política da educação pública paulista, na qual se 

implementa uma nova Proposta Curricular. Dentre as ações de reforma do novo Governo, 

suspende-se o Projeto “Bolsa Mestrado para avaliação no primeiro semestre de 2008, o qual 

retorna como Programa “Bolsa Bolsa Mestrado”, vinculado a uma série de alterações 

normativas e não pedagógicas detalhadas adiante, neste trabalho. 

A reforma educacional proposta é implementada pela SEE-SP, conforme salientado, pela 

Secretária de Estado Maria Helena Guimarães de Castro. Trata-se de uma proposta curricular 

que visa dar suporte às metas do Programa de Ação denominado “São Paulo Faz Escola”, projeto 

esse que causou certo desconforto entre os professores, gerando mobilizações e greve.  

                                                           
16 Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) implementado pela SEE-SP 
com o objetivo de subsidiar as tomadas de decisões relativas à política educacional. A primeira avaliação por 
esse sistema ocorreu em 1996 (BITAR et al. apud CONHOLATO; AMARAL, 1998, p. 10-11). 
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A proposta compreende um conjunto de decisões, estabelecidas por normas legais, na 

esfera da organização didática das escolas, das atribuições funcionais dos seus trabalhadores e, em 

especial, no estabelecimento de procedimentos didático-pedagógicos do funcionamento das 

escolas e do currículo, com a produção de materiais “instrucionais” que orientam o trabalho dos 

professores, limitando sua autonomia e ignorando a realidade local dos alunos.  

Essa Proposta defende a política de bônus, realizada por meio das avaliações externas, 

que, além de forçar o corpo docente a utilizar o currículo imposto pela SEE-SP, busca apontar 

culpados perante a sociedade. Nesse caso, diante dos baixos índices de rendimento apresentados, 

acabam sendo professores e alunos, e nunca as deficiências governamentais. Também se cria uma 

competitividade entre professores na busca de melhores remunerações, premiando e classificando 

professores e escolas em condições e realidades diferenciadas. 

Em 2009 esse mesmo Governo aprovou na Alesp, a Lei no 1.097 que institui a prova de 

mérito. Até a aprovação dessa Lei, a evolução funcional dos professores da rede pública estadual 

paulista acontecia pela via acadêmica (Mestrado e doutorado) e não acadêmica (cursos de 

capacitação, seminários e congressos), num total de cinco faixas salariais, com aumento de 

5% entre elas. Já por meio da prova de mérito, o aumento ocorre conforme Quadro 1.1 a 

seguir.  

 

 

Quadro 1.1 – Prova de mérito e porcentagem de aumento no salário-base 

NÍVEL SALARIAL PORCENTAGEM DE AUMENTO CONCEDIDA NO  

SALÁRIO-BASE 

2 25 % 

3 20 % 

4 16,67% 

5 14,28% 

 

 

A criação dessa lei propiciou a competitividade entre os membros da classe docente, 

tendo sido cometida uma série de injustiças entre os profissionais diante dos critérios 

adotados para realização da prova: 

• para que o professor possa realizar a primeira prova, deve permanecer um tempo 

mínimo de quatro anos em uma mesma escola e de três anos para as demais. Com esse 
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critério, muitos professores temporários são excluídos, em razão da dificuldade de 

permanecerem por todos esses anos em uma mesma unidade escolar; 

• são promovidos até 20% dos candidatos de cada faixa existente, dependendo da 

disponibilidade orçamentária;  

• o critério é inconstitucional, pois fere a isonomia salarial; 

• o professor deve ter, no máximo, uma média de quatro faltas por ano, incluindo faltas 

abonadas, médicas e licença-prêmio, todas elas um direito do professor. 

 

A análise da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em vigor (LDBN no Lei 

9.394, de 20 de dezembro de 1996) permite-nos constatar que o sistema de ensino deveria 

garantir a existência de “pluralidade de idéias e de concepções pedagógicas”, “na autonomia da 

escola” (BRASIL, 1996, p. 1), a quem incumbe a construção de sua proposta pedagógica, na 

“participação dos professores e demais profissionais na elaboração do projeto pedagógico da 

escola” e na responsabilidade dos sistemas de ensino de “assegurar progressivos graus de 

autonomia pedagógica, administrativa e financeira às escolas” (BRASIL, 1996, p. 7).  

Em abril de 2009, após a mobilização dos professores diante das ações implementadas 

pela por Maria Helena Guimarães de Castro, e antes da candidatura do governador José Serra à 

Presidência do Brasil, houve a substituição da então Secretária por Paulo Renato Souza, em 

razão do pedido de exoneração deito por Maria Helena Guimarães de Castro. Paulo Renato 

Souza havia ocupado da Pasta da Educação no mandato de Fernando Henrique Cardoso. Essa 

substituição acalmou os ânimos dos professores que não concordavam com a reforma e o 

discurso da Secretária. Alguns desses professores consideraram a substituição uma vitória da 

classe. Com isso, o movimento dos professores enfraqueceu-se e o novo Secretário 

consolidou a Proposta Curricular. 

Em 2011, Geraldo Alckmin retornou ao Governo do Estado, nomeando secretário da 

Educação Herman Voorwald. Com isso, estamos novamente diante da continuidade da 

reforma iniciada nos anos 1990. 

A criação do Programa de Formação Continuada Teia do Saber, em especial o 

Programa “Bolsa M/D”, propicia aos educadores a oportunidade de se tornarem também 

pesquisadores, o que, por consequência, fere a premissa do Programa “São Paulo Faz Escola” 

de capacitar professores por meio de suas formações, materiais didáticos e currículo. 
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Segundo entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, em 1o de março de 2007, também 

divulgada no site do PSDB17,18 o ex-secretário da Educação, Paulo Renato Souza, apontou 

certa falta de continuidade das políticas educacionais de São Paulo pelos secretários do 

governo de Alckmin. Para Arroyo (1999, p. 145):  

Não é ingênuo pensar que as atribuições listadas em cada nova lei, nova 
política, novo parecer, possam, por um passe de mágica, alterar o histórico 
do ofício de mestre que os professores repetem? É curioso com que 
facilidade cada lei ou parecer lista novas atribuições com a pretensão de 
formar um novo perfil, mais moderno e atualizado de professor [...] as 
políticas de formação não chegam no cerne do oficio de mestres do papel 
social de educador, do que é a qualidade constitutiva, do que é 
historicamente identitário do pensar e agir educativo. É isso que deve ser 
formado e qualificado. Outra concepção e outra prática de formação.  

 

Nesse contexto histórico da Educação paulista, percebemos que a consolidação da 

Proposta Curricular do Estado de São Paulo está sob o comando de agentes políticos que 

estiveram no centro do poder direcionando a reforma da educação nacional na década de 

1990. Nos últimos 20 anos da gestão do PSDB no Estado, podemos notar a descontinuidade 

das políticas educacionais com práticas diferenciadas e conflitos entre os próprios membros 

do partido. 

 

 

1.2. O Surgimento do Projeto “Bolsa Mestrado” 

 

A formação de professores tem sido temática amplamente discutida no meio 

educacional, em particular depois da mencionada Lei no 9.394/1996. Após sua aprovação, 

vários dispositivos legais foram editados, com o intuito de configurar políticas públicas 

direcionadoras à melhoria da qualidade de ensino em todos os níveis, definindo novos rumos 

para a Educação brasileira. 

Em face das novas necessidades na educação, os Estados passaram a adotar medidas 

que contribuíssem para o cumprimento de leis e a melhoria na qualidade do ensino. Nessa 

perspectiva, a SEE-SP, sob a gestão Geraldo Alckmin, com Gabriel Chalita na Pasta da 

Educação estadual, concebeu, no ano de 2003, uma nova política pública de formação 

continuada para os educadores do QM paulista, chamado Projeto “Teia do Saber”. Esse 

Projeto, posteriormente transformado em Programa, foi criado pela Coordenadoria de Estudos 

                                                           
17 Disponível em: http://www.paulorenatosouza.com.br/imprensanoticia.asp?id=88. Acesso em: 15 fev. 2011. 
18 A matéria do site foi excluída posteriormente da Internet. 
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e Normas Pedagógicas (Cenp), sendo então composto por um conjunto de ações 

descentralizadas com o objetivo de dar continuidade à formação de professores da rede 

pública estadual. O “Teia do Saber” atuava em três dimensões: 

• Graduação – Programa Especial de Formação Universitária (PEC) destinado aos 

professores do Ensino Fundamental I (do 1o ao 5o ano) que não possuíam o ensino 

superior. O curso era ofertado por universidades; 

• Pós-Graduação lato sensu – eram oferecidos cursos relacionados à disciplina de 

atuação em sala de aula aos professores do Ensino Fundamental II (do 6o ao 9o ano) e 

do Ensino Médio que frequentavam universidades fora do horário de trabalho; 

• Pós-Graduação stricto sensu – oferecia oportunidade aos professores efetivos do 

Estado de São Paulo de pleitear bolsa-auxílio no valor de R$ 720,00 para custeio das 

mensalidades do curso de Mestrado ou de Doutorado na área da Educação. 

 

O Programa “Teia do Saber” foi instituído com três finalidades. Em primeiro lugar, ele 

deveria aliar o trabalho de fundamentação teórica às vivências efetivas dos educadores que 

atuavam nas escolas públicas estaduais; em segundo, deveria manter os professores 

atualizados sobre novas metodologias de ensino, direcionadas para práticas inovadoras; e, por 

último, constituía-se também em uma de suas metas a capacitação dos professores com 

emprego das novas tecnologias a serviço do ensino, para organizar situações de aprendizagem 

e enfrentar as inúmeras contradições vividas nas salas de aula.  

Com esses objetivos e formato, o “Teia do Saber” foi mantido até o ano de 2008. Essa 

experiência tornou-se objeto de estudo na área da Educação (PAULA, 2007), e o Programa 

ganhou vários prêmios, entre os quais destacamos: Prêmio Mario Covas (2005), Prêmio de 

Excelência em Educação a Distância – ABED (2005) e Prêmio e-learning Brasil (2006) nas 

categorias Referência Nacional e Contribuição Social. 

Em 2008, sob o Governo José Serra, e estando à frente da Secretaria da Educação a 

professora Maria Helena Guimarães, o Programa “Teia do Saber” sofreu alterações, passando 

a chamar-se “Rede do Saber. Com o novo formato adquirido, a alteração principal deu-se na 

descontinuidade da parceria da SEE-SP com as universidades e, dessa forma, em vez dos 

professores frequentarem as universidades, passam a realizar seus cursos oferecidos pela 

própria SEE-SP, nas DEs, Unidades Escolares ou em casa, na modalidade ensino a distância 



54 

 

 

(EAD) ” (ABRAHÃO, 2006). Para isso, as escolas foram equipadas com novos computadores 

nas salas dos professores.  

Segundo PAULA (2007), a concepção que orienta o Programa “Teia do Saber/Rede 

do Saber” orienta-se pela perspectiva da formação continuada de professores regida em cursos 

de “aperfeiçoamento e reciclagens”, com a ideia do oferecimento de “atualização” ao 

professor. A política do Programa Teia do Saber\Rede do Saber entende que as universidades 

apenas transmitam informações científicas produzidas por ela, e que cabe aos professores 

repassá-las. Segundo Menga (2005, p. 104), 

O pesquisador da universidade encontra-se muito bem preparado teórica e 
metodologicamente, muito bem informado sobre a produção acadêmica de colegas 
de outros países, mas não tem sido capaz de chegar com seus recursos até os 
problemas vividos pelos professores da escola básica e seus alunos. 

 

Nessa perspectiva, por ser a própria SEE-SP a responsável pela implementação do 

Programa “Rede do Saber”, julga-se capaz de selecionar e transmitir conhecimentos de acordo 

com o currículo prescrito. 

No que se refere ao oferecimento da formação continuada de educadores, em 

particular nos espaços universitários, compartilhamos do pensamento de FREIRE (1997), no 

sentido da necessidade da “mudança de percepção”, que confere à formação continuada e ao 

professor um novo papel nos cursos, em que ele passe a ser o sujeito da sua própria formação, 

num movimento constante que privilegie a ação dialógica entre o professor e as instituições. 

Com isso, ele deixaria de ser mero objeto da formação continuada e passaria a construir 

conhecimento. 

É importante ressaltar que todos os cursos de graduação e Pós-Graduação lato sensu 

nos moldes do antigo Programa “Teia do Saber”, que faziam o elo da Educação Básica de 

ensino público com as universidades, foram, assim, encerrados, permanecendo apenas o 

Programa “Bolsa M/D”, que faz parte da modalidade stricto sensu. 

 

 

1.3. Projeto “Bolsa Mestrado” (2003-2007) 

O Projeto “Bolsa Mestrado” é a denominação da política pública de formação 

continuada que abrangeu, inicialmente, o período de 2003 a 2007, e foi regido pelo Decreto no 

48.298/2003 e pela Resolução SE no 131/2003, sendo, conforme salientado, chamado 
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posteriormente de Programa “Bolsa Mestrado/Doutorado”. Apresentaremos, a seguir, os 

critérios e a funcionalidade da primeira fase desse Programa. 

O Projeto oferecia ao integrante do QM a possibilidade de optar pelos seguintes 

incentivos: 

Inciso I – ajuda financeira de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) mensais; 
ou 

Inciso II  – designação, sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens do 
cargo junto à Diretoria de Ensino com fundamento no artigo 64, II da LC 
444/85, por 40 horas semanais, ficando liberado do cumprimento de 16 horas 
semanais. (BRASIL, 2003, p. 1) 

 

Conforme a primeira opção, o educador recebia o valor da bolsa e permanecia no 

exercício da docência com a quantidade de aulas que lhe fosse necessária, cabendo a ele a 

organização de seus horários perante a Unidade Escolar e a Universidade.  

O inciso II, segunda opção para a capacitação docente, previa a oportunidade de o 

educador trabalhar na Diretoria de Ensino (DE), atuando como professor coordenador da 

Oficina Pedagógica (PCOP) ou como professor no Núcleo de Informática. Nessas condições, 

o bolsista recebia por uma carga de 40 horas semanais e era dispensado de 16 horas semanais 

para frequentar o curso. A designação para ser transferido da sala de aula para atuação na 

Oficina dependeria das necessidades da escola e da DE e só seria possível mediante 

autorização do diretor de escola e do dirigente regional.  

De acordo com a Resolução no 131/2003, o profissional designado na DE atua na 

Oficina Pedagógica ou no Núcleo Regional de Tecnologia Educacional, devendo exercer as 

seguintes atividades: 

1. desenvolvimento e acompanhamento de projetos de reforço e recuperação 
da aprendizagem nas unidades escolares; 

2. apoio às atividades realizadas no Horário de Trabalho Pedagógico 
Coletivo (HTPC); 

3. apoio às atividades do professor coordenador pedagógico nas unidades 
escolares; 

4. desenvolvimento de ações de formação continuada; 

5. apoio aos projetos de integração com pais e comunidade. 

Parágrafo único – No desenvolvimento das atividades de que trata este artigo 
deverão ser priorizadas aquelas referentes ao reforço e recuperação da 
aprendizagem. (BRASIL, 2008b, p. 20) 
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A concessão de um dos incentivos far-se-ia pelo prazo máximo de 30 meses 

improrrogáveis e, no caso de desistência do curso ou de desempenho insatisfatório que 

implicasse o desligamento do professor bolsista, seria cessado de imediato o afastamento ou a 

bolsa, cabendo a restituição das parcelas recebidas ou a reposição do número de horas das 

quais foi liberado. 

Para pleitear a bolsa, os integrantes do QM deveriam enquadrar-se nos seguintes 

critérios previstos na Resolução vigente: 

I – ser integrante efetivo do Q.M.; 

II – ser portador de licenciatura plena; 

III – estar em exercício em unidade da rede pública estadual; 

IV – ter sido admitido em curso de pós-graduação, em nível de mestrado ou 
doutorado, reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior – CAPES, na área educacional; 

V – não usufruir, enquanto receber o incentivo de que trata a presente 
resolução, de nenhum tipo de bolsa para curso de pós-graduação concedida 
por órgão público; 

VI – não ter sido penalizado em procedimento administrativo disciplinar, 
obedecidas as prescrições definidas no artigo 261 da Lei no 10.261, de 
28.10.1968, alterada pela LC 942, de 06.06.2003; 

VII – estar distante da aposentadoria por, pelo menos, 8 (oito) anos. 
(BRASIL, 2008b, p. 2) 

 

A concessão do auxílio dependia da disponibilidade do número de bolsas no semestre 

e sua solicitação atendia aos candidatos do QM de acordo com a seguinte ordem dos 

interessados: 

• professores em sala de aula; 

• professores coordenadores atuando em Unidade Escolar; 

• diretores de escola atuando em Unidades Escolares; 

• professores membros de Oficina Pedagógica; 

• professores do Núcleo de Informática; 

• supervisores de ensino; 

• integrantes do QM designados perante órgãos da Secretaria da Educação. 
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As inscrições, de acordo com a Resolução, seriam abertas duas vezes ao ano, nos 

meses de maio/junho e outubro/novembro; no entanto, poderiam ser alteradas de acordo com 

as necessidades da Comissão Central. Essa flexibilidade de meses mencionada na Resolução 

impossibilitou a inscrição de muitos educadores no semestre de ingresso no Mestrado ou 

Doutorado, em razão da incompatibilidade das datas dos processos seletivos das 

universidades com a inscrição do Programa “Bolsa M/D”, ocasionando a desistência, pelos 

educadores, do Programa de Mestrado/Doutorado escolhido, em face da impossibilidade do 

pagamento das mensalidades sem a bolsa-auxílio. 

O processo de inscrição é realizado pelo próprio candidato pelo site do Programa19 e, 

para ser formalizado, o educador deve enviar pelo correio ou entregar pessoalmente, em sua 

Diretoria Regional, os seguintes documentos:  

• cópia da ficha cadastral preenchida pela Internet ; 

• cópia de documentos pessoais e de holerite; 

• declaração de tempo de efetivo exercício no cargo e de distância da aposentadoria 

expedida pela sede de exercício; 

• declaração de horário de trabalho do local de exercício, visando comprovar a 

compatibilidade para estudar; 

•  declaração da instituição de ensino superior de que o curso de Mestrado/Doutorado é 

recomendado/reconhecido pela Capes; 

• declaração da instituição de Ensino Superior na qual o interessado foi aprovado como 

aluno regular, em processo seletivo, para ingresso em programa de Pós-Graduação, 

indicando nome/área do curso e a titulação final; 

• cópia do termo de ciência/compromisso.  

 

O Programa é organizado e gerido por dois tipos de comissão: a Central e a Regional. 

A Comissão Central compõe-se de três profissionais indicados pelo Gabinete do(a) 

secretário(a) da Educação. O Quadro 1.2, a seguir, apresenta a composição dos representantes 

dessa Comissão. 

 

                                                           
19 Disponível em: <www.educacao.sp.gov.br>. Acesso em: 18 set. 2010. 
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Quadro 1.2 – Membros da Comissão Central 

QUANTIDADE DE 

MEMBROS* 

COMISSÃO CENTRAL 

2 • Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (Cenp) 

1 • Departamento de Recursos Humanos (Drhu) 

1 • Coordenadoria de Ensino da Grande São Paulo (COGSP) 

1 • Coordenadoria de Ensino do Interior (CEI) 

* Referente ao ano de 2010. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

É oportuno ressaltar que a Comissão Central foi gerida por um único coordenador 

desde o surgimento do Programa, que nos concedeu gentilmente a entrevista apresentada no 

Capítulo 3. Com ela, acrescentamos à pesquisa maior riqueza e contextualização da história 

do Programa. 

A Comissão Central tem as seguintes atribuições: 

• exercer a coordenação geral do Projeto; 

• definir, no início de cada ano, o número de bolsas a ser disponibilizado para concessão 

e o cronograma das inscrições; 

• expedir orientações às comissões regionais; 

• analisar os relatórios das comissões regionais; 

• analisar e decidir sobre recursos interpostos em nível central; 

• analisar e decidir sobre os pedidos de reintegração da Bolsa “Mestrado/Doutorado”; 

• resolver casos omissos na Resolução SE no 131/2003 (BRASIL, 2008b). 

 

A Comissão Regional das DEs, por sua vez, é formada por três representantes, sendo 

dois supervisores e um funcionário da área de finanças. Todos eles são indicados pelo 

dirigente regional. De acordo com disposição legal, no entanto, esses indicados não podem ser 

beneficiários do Programa. 

A Comissão Regional opera na coordenação do Programa no âmbito de sua DE. Os 

membros têm as seguintes atribuições: 
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• recebimento e análise da documentação dos interessados; 

• autorização e processamento da operacionalização do incentivo em sua área de 

jurisdição; 

• definição do local de efetuação dos pagamentos dos benefícios até o décimo dia útil de 

cada mês; 

• encaminhamento à Comissão Central dos recursos interpostos; 

• análise e encaminhamento dos relatórios semestrais. 

 

Cabe também à Comissão Regional do Programa “Bolsa M/D” verificar, a cada 

pagamento, se o interessado continua a fazer jus ao auxílio, conforme prescreve o § 6o do 

artigo 5o da Resolução SE 64, de 29 de agosto de 2008: “aos cursistas de instituições de 

ensino públicas compete apresentar mensalmente a frequência, e aos cursistas de instituições 

de ensino privadas compete apresentar, além da frequência, o comprovante de pagamento” 

(BRASIL, 2008c). 

Constatamos que a Comissão Regional da Diretoria de Caieiras, região objeto dos 

bolsistas objetos de nossa pesquisa, teve, no período de seis anos, um único Supervisor de 

Ensino. Em 2010, esse profissional foi substituído em razão de seu afastamento da SEE-SP. 

No início do primeiro semestre de 2008, após três anos de exercício, o Programa 

“Bolsa M/D” sofreu interrupção de suas inscrições por um período de um semestre, sob 

argumento da necessidade de realizar a avaliação dos procedimentos e resultados de sua 

implementação. O fato ocorreu durante o Governo José Serra, ainda na gestão da secretária da 

Educação Maria Helena Guimarães. 

Essa medida gerou preocupação nos integrantes da rede estadual de ensino de São 

Paulo e também nas universidades que ofertam cursos de Pós-Graduação stricto sensu. Nesse 

período de interrupção do Programa “Bolsa M/D”, o Programa Educação, História, Política e 

Sociedade (EHPS) da PUC-SP produz e entrega à SEE-SP um documento no qual apresenta o 

desempenho dos bolsistas dessa Secretaria no “Bolsa M/D”. No texto, o Programa EHPS, que 

pretendia subsidiar decisões da SEE-SP, solicita a continuidade do Programa “Bolsa M/D” 

em razão de suas contribuições para a pesquisa educacional: 

Tendo em vista a recente iniciativa da Secretaria de Educação do Estado de São 
Paulo de promover uma avaliação da política de concessão de bolsas de estudo em 
pós-graduação para os educadores da rede pública de ensino e a necessidade de o 
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próprio Programa efetuar um balanço analítico de uma experiência levada a cabo 
durante os últimos quatro anos, o Programa de Estudos Pós-graduados em 
Educação: História, Política, Sociedade da PUCSP (EHPS) vem apresentar à 
Comissão designada pelo Poder Público para a avaliação dessa política 
contribuições que julga ser de competência dos que receberam esses educadores em 
seu processo de formação. (BONTEMPI JR.; SASS, 2008. p. 17)  

 

O Quadro 1.3 contém a produção acadêmica dos bolsistas da SEE-SP formados pelo 

Programa EHPS. 

 

Quadro 1.3 – Dissertações dos bolsistas do Programa EHPS 

No TÍTULO DA DISSERTAÇÃO INGRESSO 

1 • Violência na escola: opinião dos professores sobre as causas das 

manifestações de violência entre os alunos do Ensino Médio. 

 1o/2004 

2 • Ensino Médio e preparação da juventude para o mercado de trabalho: 

contradições (aspirações e expectativas profissionais de alunos 

concluintes do Ensino Médio da rede pública estadual). 

 1o/2004 

3 • A autonomia da escola pós Lei 9394/96 (Diretrizes e bases da educação 

nacional): um estudo sobre as relações escola – órgãos superiores e 

interferências da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 

 1o/2004 

4 • O ensino religioso na visão de alunos, professoras e professoras 

coordenadoras de escolas públicas estaduais de Ensino Fundamental Ciclo 

II da cidade de São Paulo: um estudo exploratório. 

 1o/2004 

5 • Concursos, ingresso e profissão docente: um estudo de caso dos 

professores de história (São Paulo, 2003-2005). 

 1o/2004 

6 • Um imposto para a instrução pública: o alvitre de A Tribuna (1915) e a 

“municipalização” do ensino em Santos. 

 1o/2004 

7 • O recrutamento e a seleção dos professores pós-municipalização do ensino 

na cidade de Jundiaí – São Paulo. 

 1o/2004 

Continua 
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Continuação 

No TÍTULO DA DISSERTAÇÃO   INGRESSO 

8 • Grêmio Estudantil e participação do estudante.  1o/2004 

9 • A atuação do diretor de escola pública: determinações administrativas e 

pedagógicas do cotidiano escolar. 

 2o/2004 

10 • Materiais didáticos para classes de educação de jovens e adultos na visão 

de professoras. 

 2o/2004 

11 • O ensino de segundo grau em O Estado de São Paulo (1972-1977).  2o/2004 

12 • A rotatividade docente numa escola de rede estadual de ensino.  1o/2005 

13 • Educação continuada e o ensino de História e cultura afro-brasileira e 

africana: um estudo sobre o programa São Paulo: educando pela diferença 

para a igualdade. 

 1o/2005 

14 • A leitura no currículo do Ensino Médio como meio de inserção social.  1o/2005 

15 • Educação e resistência anarquista em São Paulo: a sobrevivência das 

práticas da educação libertária na Academia do Comércio Saldanha 

Marinho (1920-1945). 

 1o/2005 

16 • Migração, escolarização e os alunos de educação de jovens e adultos.  1o/2005 

17 • Pro Ari set Focis: a Revista das Faculdades Campineiras e a divulgação do 

ideário católico para a educação no Brasil (Campinas 1954-1962). 

 2o/2005 

18 • O professor secundário na Revista Pesquisa e Planejamento do Centro 

Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo (CRPE/SP): 1958-1975. 

 2o/2005 

19 • Qualidade da educação: história e memória do Ginásio Estadual de Jaú 

(Jaú-SP, 1946-1961). 

 2o/2005 

Continua 
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Continuação 

No TÍTULO DA DISSERTAÇÃO   INGRESSO 

20 • Evasão escolar no Ensino Médio: um estudo sobre trajetórias escolares 

acidentadas. 

 2o/2005 

21 • Organização da escola, absenteísmo docente, discente e rendimento 

escolar. 

 2o/2005 

 

22 

• O perfil e a atuação do assistente técnico-pedagógico da rede de Ensino 

Público do estado de São Paulo. 

 2o/2005 

  

 

23 

• Reabilitação social e escolaridade: um estudo sobre a relação da escola e as 

medidas sócio-educativas de liberdade assistida (L.A.) e prestação de 

serviços à comunidade (PSC). 

 2o/2005 

24 • Educação: campos de luta – um estudo sobre os congressos dos professores 

do ensino oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) (1997-2006). 

 2o/2005 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A observação do Quadro 1.3, contendo o título de 24 pesquisas realizadas por bolsistas 

da SEE-SP no referido Programa EHPS, permite-nos constatar a rica diversidade de trabalhos 

vinculados, na maior parte, à rede pública de ensino paulista. Essas obras tornam-se ainda 

mais importantes e significativas, em particular, por terem sido realizadas por educadores 

ligados diretamente a esses campos empíricos, tornando-se avaliações fundamentais para o 

aprimoramento de políticas educacionais destinadas à própria rede de ensino.  

Segundo dados do Programa EHPS, entre os anos de 2004 e 2007, este recebeu 52 

mestrandos, tendo conferido título de Mestre em Educação a 24 bolsistas. Para elaboração 

desse documento, foi necessário realizar estudo de campo, que, após análise dos dados 

coletados mediante questionários, possibilitou as seguintes considerações finais: 

[...] O Programa EHPS avalia a experiência altamente positiva, quer pelo 
empenho e desempenho dos bolsistas, quer pela qualidade de sua produção, 
quer ainda pela importância da formação continuada de profissionais da 
educação em pós-graduação e seu impacto na melhoria das condições e no 
rendimento da educação no estado e no país [...] (BONTEMPI JR.; SASS, 
2008. p. 17)  
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A análise dos dados realizada pelos professores do referido Programa EHPS nos 

mostra que os resultados desse Programa de Formação Continuada do Estado de São Paulo 

vão além dos objetivos propostos em seus documentos oficiais, comprovando o valor do 

Programa para o desenvolvimento pessoal e profissional de seus educadores e da própria rede. 

 

 

1.3.1. O Programa “Bolsa Mestrado/Doutorado” 

 

Após seis meses de replanejamento, contados a partir de janeiro de 2008, o Projeto foi 

retomado, seus antigos documentos foram revogados e substituídos pelo Decreto no 53.277, 

de 25 de julho e pela Resolução SE-64, de 29 de julho, ambos de 2008. Foram feitas 

alterações diversas no tocante ao valor da bolsa, processo seletivo e demais critérios 

mencionadas a seguir. Cabe ressaltar que não foram divulgadas as formas de avaliação do 

Programa, nem justificados oficialmente os motivos das alterações. 

O termo Projeto, conforme assinalamos, foi modificado para Programa, e houve 

acréscimo da palavra Doutorado, apesar de esse nível ter sido oferecido desde o início. Seu 

nome passou a ser Programa “Bolsa Mestrado/Doutorado”, ou Programa “Bolsa M/D”. A 

alteração da nomenclatura trouxe a impressão de estabilidade e consolidação do Programa na 

SEE-SP. 

Para melhor compreensão das alterações ocorridas tanto no Projeto como no Programa 

no que tange a sua legislação, o Quadro 1.4, a seguir, apresenta os documentos oficiais que 

vigoram em cada uma de suas fases. 
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Quadro 1.4 – Comparativo dos documentos oficiais do Projeto “Bolsa Mestrado” e do 

Programa “Bolsa Mestrado/Doutorado” 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

O Quadro 1.5, a seguir, faz o comparativo das principais alterações realizadas tanto no 

Projeto “Bolsa/Mestrado” como no Programa “Bolsa Mestrado/Doutorado”, desde sua 

criação.  

 

 

 

 

 

 

COMPARATIVO DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DO PROJETO E DO  PROGRAMA 

• LEI N o 11.498/2003 – autoriza o Poder Executivo a instituir Programas de Formação Continuada 

destinados aos integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação. 

• DECRETO No 48.298, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2003 – institui o Projeto Bolsa Mestrado, que 

integra o Programa de Formação Continuada de educadores da Secretariada Educação. 

 

PROJETO “BOLSA                

MESTRADO” 

12/2003 - 6/2008 

PROGRAMA “BOLSA MESTRADO/ 

DOUTORADO”  

7/2008  

• Decreto no 48.298/2003 

• Resolução Cenp no 01 131/2003 

• Instrução Cenp no 01/2006 

• Manual Operativo 01 

• Resolução SE-3/2008 

• Decreto no 53.277/2008 

• Resolução SE-64/2008 

• Instrução Conjunta Cenp/COGSP/CEI/Drhu 2009 

• Manual Operativo Bolsa Mestrado 02 
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Quadro 1.5 – Comparativo das alterações no Projeto “Bolsa Mestrado” e no Programa “Bolsa 

Mestrado/Doutorado” 

Continua 

 

 

 

COMPARATIVO DAS ALTERAÇÕES PROJETO E DO PROGRAMA 

 

 

 

 

PROJETO  

“BOLSA MESTRADO” 

12/2003–6/2008 

 

 

PROGRAMA  

“BOLSA 

MESTRADO/DOUTORADO”7/2008 

 

Candidatos à 

bolsa 

• Professores, coordenadores de 

escola e núcleo de informática, 

vice-diretores e diretores de 

escola, PCOP, supervisores e 

integrantes do QM designados 

perante os órgãos da SEE-SP. 

• Exceto integrantes designados perante os 

órgãos da SEE-SP (Cenp, COGSP, CEI, 

Drhu). 

Critérios para 

pleitear a bolsa 

• Ser efetivo, possuir licenciatura 

plena, estar em exercício e 

distante da aposentadoria por, 

no mínimo, oito anos.  

• Foi alterada a distância para aposentadoria 

em: cinco anos para mestrado e nove anos 

para Doutorado. 

• Foi acrescentada a exigência de não estar 

em condições de acúmulo de cargo e no 

período probatório. 

Período de 

concessão da 

bolsa 

• 30 meses para Mestrado e 

Doutorado. 

• 24 meses para Mestrado, prorrogáveis por 

seis meses 

• 48 meses para doutorado, prorrogáveis por 

seis meses. 

Exercício durante 

o uso do benefício 

• Inciso I – em exercício no 

cargo. 

• Inciso II – designado perante 

Oficina Pedagógica da DE, 

onde recebe por 40 horas, 

sendo dispensado de 16 horas 

para o Mestrado ou Doutorado. 

• Excluída a possibilidade do inciso II. 
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Continuação 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A bolsa destina-se, exclusivamente, a titulares de cargos efetivos do QM da Secretaria 

da Educação, integrantes de classe de docentes ou de suporte pedagógico, como: professores, 

professores em função de coordenadores em escolas e DEs, assistentes técnicos pedagógicos, 

diretores de escola e supervisores de ensino. No caso dos profissionais do QM afastados para 

prestação de serviço em órgãos da Secretaria da Educação (Cenp/COGSP/CEI/Drhu), não 

poderão mais pleitear a bolsa-auxílio da SEE-SP. 

COMPARATIVO DAS ALTERAÇÕES PROJETO E DO PROGRAMA  

Valor da  

bolsa-auxílio 

• R$ 720,00 • R$ 790,00 

Ressarcimento 

do benefício 

• Após titulação, cumprir em 

exercício na rede pública dois 

anos consecutivos. 

• Após titulação, cumprir em exercício a 

quantidade de meses utilizados durante a 

condição de bolsista. 

Processo seletivo • Depois de realizada a inscrição 

pela Internet ou na DE, é 

realizada uma seleção de 

acordo com o número de bolsas 

disponíveis no semestre. 

• Foi acrescentada ao processo seletivo a 

entrega de um projeto de pesquisa nos 

moldes da Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo (Fapesp), que será 

avaliado pelas Comissões Regional e 

Central e por pareceristas da Fapesp. 

 

Programa de 

Pós-Graduação 

stricto sensu 

• Aberto à escolha do bolsista. • Restrito à área da Educação, devendo ter 

afinidade do programa de Pós-Graduação 

stricto sensu ao cargo do educador. Por 

exemplo: professor de Matemática, 

programa de Matemática; supervisor de 

ensino programa de Educação. 

Projeto de 

Pesquisa e 

Dissertação/Tese 

• Não havia restrições. • No caso de professores, devem estar ligados 

às metodologias na sala de aula; diretores e 

supervisores devem estar ligados à gestão 

do ensino. 
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O novo Decreto também especificou os prazos: 

I – até 24 (vinte e quatro) meses, para mestrado, prorrogáveis pelo prazo 
máximo de 6 (seis) meses, a critério da Comissão Central do Programa Bolsa 
Mestrado/Doutorado; 

II – até 48 (quarenta e oito meses), para doutorado, prorrogáveis pelo prazo 
máximo de 6 (seis) meses, a critério da Comissão Central do Programa Bolsa 
Mestrado/Doutorado. (BRASIL, 2008, p. 3) 

 

O Programa concedia, em sua origem, bolsas com duração de 30 meses no nível de 

Mestrado e em igual prazo para o Doutorado, acarretando uma série de problemas para os 

doutorandos, em razão da necessidade de um período maior para conclusão do curso que dura, 

em média, 48 meses. Com isso, alguns bolsistas eram notificados pelas Comissões Regional e 

Central para ressarcir ao Estado, integralmente, os meses referentes ao valor da bolsa, pelo 

não cumprimento do prazo estabelecido. 

As formas de oferecimento da bolsa também sofreram alteração. Foi, por exemplo, 

revogado o inciso II que possibilitava ao educador ser designado a DE e ter sua carga horária 

reduzida para viabilizar a formação continuada. É perceptível nas alterações da legislação do 

Programa uma maior preocupação com o ressarcimento ao Estado, seja em exercício ou 

monetariamente, na questão do tempo para dedicação à pesquisa, nada foi alterado em sua 

logística, mostrando certo descaso ou desconhecimento sobre a dedicação necessária durante 

uma Pós-Graduação stricto sensu. 

No tocante ao valor da bolsa, ela sofreu reajuste, embora ainda tenha permanecido 

incompatível com os valores das mensalidades das universidades paulistas, conforme 

demonstra o Quadro 1.6. 
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Quadro 1.6 – Mensalidades de Pós-graduações stricto sensu 

NOME DA INSTITUIÇÃO CURSO VALORES* 

Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC)  

• Mestrado • R$ 1.310,00 

Universidade Presbiteriana 

Mackenzie 

• Mestrado • R$ 1.345,00 

Universidade da Cidade de 

São Paulo (Unicid) 

• Mestrado • R$ 880,00 

Universidade Nove de Julho 

(Uninove) 

• Mestrado • R$ 900,00 

Bolsa Mestrado/Doutorado 

SEE-SP 

• Mestrado • R$ 790,00 

* Dados referentes ao segundo semestre de 2010. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

O Quadro 1.6 permite-nos constatar que o valor da bolsa representa um “auxílio” no 

pagamento das mensalidades dos programas, uma vez que dificilmente cobrirá o valor total 

dos programas de Mestrado ou de Doutorado. Essa diferença, muitas vezes, torna-se 

significativa no orçamento do bolsista, o que resulta na sua impossibilidade de frequentar 

essas universidades levando-o muitas vezes à desistência. Consideramos pertinente ressaltar, 

ainda, que a ajuda financeira prevista de R$ 790,00 é válida somente para os bolsistas que 

ingressaram a partir de 2008. Aos integrantes do Projeto anterior, o valor mensal continua 

sendo de R$ 720,00. Outra observação importante refere-se ao fato de que, no caso da PUC-

SP, oferece-se um desconto de 25% na mensalidade dos bolsistas da SEE-SP, colaborando 

para que o beneficiado tenha a possibilidade de estudar. 

É importante lembrar que o governo federal, tendo à frente da Pasta da Educação o 

ministro Fernando Haddad, também oferecerá formação continuada na modalidade stricto 

sensu como anunciado em seu site do MEC, no dia 21 de março de 2011, que os cerca de 1,9 

milhões de professores da Educação Básica terão direito a bolsas de Mestrado profissional a 

distância. O benefício será oferecido no âmbito da Universidade Aberta do Brasil (UAB), da 
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Capes, que pela primeira vez atende os docentes dos níveis Fundamental e Médio. De acordo 

com o MEC, os docentes que receberão a bolsa serão selecionados pelas instituições de ensino 

onde lecionam e poderão acumular o valor do estudo com o salário. Mas há uma 

contrapartida: o professor assumirá o compromisso de continuar na rede pública por um 

período de cinco anos após a conclusão do Mestrado20. 

No tocante ao pleiteamento da bolsa, houve a inclusão e/ou alteração dos seguintes 

critérios: 

• não se encontrar em regime de acumulação remunerada de cargos ou de 

cargo/função/emprego públicos; portanto, o educador deve estar em exercício apenas 

na rede estadual; 

• estar distante da aposentadoria por, pelo menos, cinco anos, quando se tratar de curso 

de Mestrado, e por nove anos, no caso de Doutorado; 

• ser titular de cargo efetivo e estável nos termos da Constituição Federal, sendo a 

estabilidade concedida após três anos de exercício no cargo de efetivação, devendo 

passar por uma avaliação do desempenho na função. 

 

Ainda com relação à estabilidade do titular, esse critério impossibilitou que um grande 

número de integrantes do QM pudesse se habilitar à bolsa, uma vez que muitos ainda estavam 

em regime probatório21 na rede. 

O processo seletivo sofreu grandes modificações, exigindo a entrega, no ato da 

inscrição, de um projeto de dissertação ou de tese, conforme o caso, devendo ser compatível 

com as linhas de pesquisa e as condições definidas em normas complementares pela SEE-SP, 

linhas de pesquisa estas não divulgadas. O projeto entregue é avaliado pelas Comissões 

Regional e Central, devendo atender às exigências de afinidade do cargo ao Programa 

matriculado e no que se refere às mencionadas linhas de pesquisa da SEE-SP. No que tange 

ao rigor peculiar a um projeto, o trabalho é avaliado por pareceristas da Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), uma das instituições responsáveis pelo processo 

de seleção. Conforme dispõe o Decreto no 53.277, de 25 de julho de 2008: 

                                                           
20 Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/educacao/noticias/0,,OI5011894-EI8266,00-MEC+dara+bolsas+ 
de+mestrado+a+professores+da+educacao+basica.html>. Acesso em: 15 mar. 2011. 
21 O período probatório ocorre durante três anos de exercício na função, oportunidade em que, após o término 
desse período, o funcionário é avaliado, atingindo, se aprovado, a estabilidade no cargo. 
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Artigo 5o – O servidor deverá cursar pós-graduação na disciplina do cargo 
que exerce ou pós-graduação em Educação e, neste caso, com estrita 
correlação à sua área de atuação. 

§ 1o – Quando o curso de pós-graduação tiver por objeto a disciplina do 
cargo exercido pelo servidor, o projeto de dissertação, ou tese, deverá estar 
dirigido especificamente para o desenvolvimento de metodologias de ensino 
e aprendizagem da respectiva disciplina e incluído nas linhas de pesquisa 
definidas pela Secretaria da Educação. 

§ 2o – Quando o curso de pós-graduação for na área da Educação, o projeto 
deverá estar voltado especificamente para a área de gestão escolar, no caso 
de Diretor de Escola, área de supervisão escolar, quando se tratar de 
Supervisor de Ensino, ou desenvolvimento de metodologias de ensino e 
aprendizagem referentes à disciplina do cargo que exercer, em se tratando de 
integrante da classe de docentes, bem como incluído nas linhas de pesquisa 
definidas pela Secretaria da Educação. 

§ 3o – O projeto Bolsa Mestrado atenderá os candidatos cujos projetos forem 
selecionados segundo normas complementares expedidas pela Secretaria da 
Educação. (BRASIL, 2008a, p. 3) 

 

O candidato deve escolher, portanto, um programa que seja ligado ao seu cargo 

efetivo; por exemplo, professores de História, programas na área da educação em História; 

diretor de escola e supervisor de ensino, programas de Educação. Também se exige que a 

pesquisa siga a linha indicada pela SEE-SP. Os professores devem desenvolver pesquisas 

ligadas à metodologia do ensino e aprendizagem e os diretores e supervisores, pesquisas 

vinculadas à gestão escolar. No caso do professor do Ensino Fundamental I, Programas de 

Educação, com a pesquisa direcionada para metodologia do ensino-aprendizagem. 

À medida que o tempo de formação dos primeiros bolsistas foi avançando para o 

término do curso, começaram a surgir algumas dificuldades como: desistências, exonerações, 

afastamentos e não titulação no prazo exigido. Esse quadro resultou em algumas alterações 

nos critérios pré-definidos visando normatizar a logística do Programa, de modo a cobrar o 

cumprimento das normas estabelecidas. 

Uma das mudanças efetuadas foi a exigência de entrega, pelo bolsista, de um relatório 

de frequência. Aquele que não entrega os relatórios comprovando a frequência e o rendimento 

tem a bolsa cessada após três meses de inadimplência da obrigação, sendo notificado 

mediante publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE/SP). Os ex-bolsistas que 

não permanecerem em exercício também serão notificados, conforme dispõe a Resolução SE-

29, de 3 de abril de 2009: 

Art. 1o – o educador, beneficiário do auxílio financeiro objeto do Programa 
Bolsa Mestrado/Doutorado, instituído pelo Decreto no 48.298, de 3 de 
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dezembro de 2003, que deixar de cumprir as condições previstas para a sua 
concessão e manutenção, será notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contado do recebimento da notificação, repor, em parcela única, o valor da 
ajuda financeira concedida, devidamente consolidada na forma desta 
resolução, sob pena de imediato encaminhamento do débito à Procuradoria 
Geral do Estado, para que seja promovida a sua cobrança judicial. (BRASIL, 
2009, p. 2)  

 

A notificação também é publicada no DOE/SP, por três vezes consecutivas. Caso 

sejam infrutíferas as tentativas de cobrança administrativa, é promovida a cobrança judicial 

perante a Procuradoria Geral da Fazenda do Estado, o que implica aumento da dívida.  

Os valores a serem ressarcidos deverão ser consolidados nos termos da Resolução SE-

29/2009, somando-se todos os valores recebidos pelo educador e reajustando-os com base na 

Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (Ufesp), conforme informado no Quadro 1.7.  

 

Quadro 1.7 – Valores da Ufesp para cobrança de dívida de ex-bolsistas do “Bolsa M/D” 

ANO 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

R$ 12,49 R$ 13,30 R$ 13,93 R$ 14,23 R$ 14,88 R$ 15,85 R$ 16,42 

 

 

Os valores devidos são, assim, calculados com reajuste; no caso de horas, revertidos 

em valores da hora/aula e atualizados pela Ufesp. As quantidades de parcelas não poderão 

ultrapassar a quantidade de meses em que o bolsista utilizou o benefício, e os valores deverão 

ser ressarcidos ao Tesouro do Estado de São Paulo, ou Quota Estadual do Salário-Educação. 

Em resumo, foi feita uma avaliação com o propósito de garantir a prestação de contas 

dos bolsistas. Não houve a criação de ações visando fornecer condições para que o bolsista 

possa exercer com rigor o tipo de formação realizada. Outro ponto perceptível foram os novos 

critérios para seleção, que propiciaram pouco entendimento diante das informações oferecidas 

pelos professores interessados; com isso, os resultados favoráveis para a obtenção da bolsa 

foram muito poucos. 
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Entendemos que o tipo de avaliação do Programa ou do educador interessado pela 

bolsa-auxílio não foi de caráter formativo. A falta de estratégias no Programa no que alude à 

utilização das pesquisas em prol da rede de ensino demonstra que as novas regras serviram de 

obstáculos para que novos educadores conseguissem a bolsa. O gráfico a seguir (Figura 1.1) 

mostra a diminuição de bolsistas, pois a soma dos anos de 2008 e 2009 (115 + 95) não supera 

a soma do total do número de bolsistas do ano anterior – 2007 –, que era de 390. Esse 

aumento no indeferimento das bolsas deve-se às alterações do Programa “Bolsa M/D”. 
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Figura 1.1 – Total de bolsistas no período 2004-2009. 

 

Em face do quadro exposto, resta-nos questionar qual seria o real propósito da 

avaliação e da reproposição dessa política pública. 

 

 

1.3.2. A Retomada do Programa “Bolsa Mestrado/Doutorado” ( 2011 ) 

 

No primeiro semestre de 2009 ocorreu a última abertura de inscrições do Programa 

Bolsa M/D; durante todo esse período educadores do Estado de São Paulo permaneceram sem 

informações oficiais e sem a possibilidade de pleitear a bolsa-auxílio. Após a candidatura do 

governador Geraldo Alckmin no ano de 2011 e a substituição do secretário da Educação, 
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Paulo Renato, por Herman Voorwald, às vésperas da entrega deste trabalho o Programa foi 

retomado com uma nova Resolução SE-17, de 22 de março de 2011, que promoveu alterações 

no programa. Destacamos, a seguir, algumas dessas alterações: 

• atualização da bolsa-auxílio: no valor de R$ 1.300,00 para o Mestrado e de R$ 

1.600,00 para o Doutorado; 

• avaliação do Projeto de pesquisa: será realizado apenas pela DE, e não mais pela 

Fapesp, conforme sistema anterior; 

• abertura das inscrições: realizado nos meses de junho e julho, e novembro a 

fevereiro, ou em períodos estipulados pela Comissão Central. Os meses agora são 

compatíveis com o processo seletivo das universidades; 

• direito sobre a divulgação da pesquisa: o candidato deverá assinar um termo de 

compromisso que autoriza a SEE-SP a publicar partes ou a íntegra da pesquisa de 

acordo com seu interesse. 

 

As demais normas permaneceram. Realização e avaliação do Projeto de pesquisa 

compatível com o cargo e as exigências da SEE-SP; permanência do professor em sala de aula 

durante toda a formação; possuir estabilidade no cargo, dentre outras.  

 

 

1.3.2.1. A Comunidade do Orkut “Bolsa Mestrado” 

 

O Orkut, uma das redes sociais online mais conhecidas, revelou-se um fenômeno entre 

os brasileiros. De acordo com pesquisa realizada por Silva (2008), a ideia de Orkut teve origem 

na criação da Club Nexus, pequena rede social criada por estudantes da Stanford University, 

em meados de 2001. O turco Orkut Büyükkokten, um dos desenvolvedores dessa rede, após 

alguns anos, já como analista de sistemas, uniu-se à Google, trabalhando no desenvolvimento 

do Orkut em 2004. Seu objetivo era ajudar os membros a conhecer pessoas e manter 

relacionamentos.  

O Quadro 1.8 exibe as proporções de usuários do Orkut por países, publicadas em 13 

de abril de 2010. 
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Quadro 1.8 – Ranking de usuários do Orkut por países (2010) 

 

1o Brasil 48,0% 

 

2o Índia 39,2% 

 

3o Estados Unidos 2,2% 

 

4o Japão 2,1% 

 

5o Paquistão 1,0% 

 
6o Outros 5,3% 

Fonte: Wikipédia. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Orkut>. Acesso em: 27 set. 2010. 

 

O quadro apresentado mostra o Brasil como principal usuário da rede social Orkut, 

com 48% dos usuários, seguido da Índia, com 39,2%. O grande interesse dos brasileiros por 

essa via de informação induziu-nos a realizar uma pesquisa exploratória tendo como campo 

empírico a comunidade intitulada Bolsa Mestrado. A pesquisa teve como propósito levantar 

dados e proceder a uma breve análise sobre o funcionamento do objeto de estudo. 

A comunidade Bolsa Mestrado foi criada em 8 de outubro de 2006, por um usuário 

bolsista do Programa “Bolsa M/D”. A página inicial dessa comunidade apresenta o seguinte 

discurso: 

Comunidade dedicada a todos os professores que fazem parte do Programa 
Bolsa Mestrado (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo). Dedicada 
também à aquelas pessoas que querem entrar no programa, mas não sabem 
se vale a pena. Tire suas dúvidas [...] Será que este programa é bom, ou é 
uma “roubada”?22  

 

                                                           
22 Disponível em: <http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=8491367>. Acesso em: 20 nov. 2010. 



75 

 

 

O texto presente no perfil da página do Orkut mostra a insegurança dos professores da 

rede pública com relação ao Programa “Bolsa Mestrado”, e oferece um campo virtual para 

obtenção de informações e esclarecimento de dúvidas. 

Em setembro de 2010, a comunidade contava com 445 membros, sendo estes 

bolsistas, ex-bolsistas da SEE-SP e interessados em obter informações sobre o Programa 

“Bolsa M/D” e afins. Os membros apresentam-se da seguinte forma: alguns, com perfis 

verdadeiros e, outros, com perfis fakes.23 

Realizamos levantamento de dados referente às perguntas postadas entre o período de 

2004 e 2009, o que nos possibilitou categorizá-las com o objetivo de compreender, com base 

na trajetória dos bolsistas, sua vivência no Programa “Bolsa M/D”. É oportuno ressaltar que o 

movimento pelo interesse acerca do Programa se apresenta e também em outras comunidades, 

específicas de educadores do Estado de São Paulo; porém, nossa escolha recaiu na 

comunidade “Bolsa Mestrado” em razão da sua especificidade sobre o objeto. 

O levantamento foi organizado por categorias, visando compreender melhor as 

discussões presentes no fórum24 e vividas pelos bolsistas e interessados.  

O gráfico da Figura 1.2, a seguir, apresenta os dados obtidos.  

 

                                                           
23 Fake, em inglês, é a tradução para o termo falso e é empregado para denominar contas ou perfis utilizados na 
Internet para ocultar a identidade real de um usuário. 
24 Fórum de discussão é uma ferramenta para páginas de Internet destinada a promover debates por meio de 
mensagens publicadas que abordam determinadas questões. 
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 Figura 1.2 – Principais perguntas realizadas no Fórum. 

 

Notamos que, das 88 perguntas realizadas no fórum, o maior número – 22 – é de 

autoria de educadores interessados em colher informações sobre como conseguir a bolsa. Esse 

dado nos mostra que parte dos membros da comunidade é composta por educadores que 

utilizam o Orkut e, por consequência, a comunidade como instrumento de coleta de 

informações, talvez não disponíveis facilmente em seu meio educacional.  

A comunidade é, assim, formada por dois tipos de membros: bolsistas e educadores 

interessados, o que nos leva a concluir que o único tipo de pergunta realizada por ambos foi a 

que se refere às regras do Programa – 19 perguntas –, uma vez que as demais apresentam 

especificidade de um dos perfis.  

Trazemos a lume, nos itens a seguir, as observações realizadas durante as discussões 

do fórum, tendo como base o maior número de perguntas apresentadas no gráfico da Figura 

1.2. 

A respeito de como conseguir a Bolsa da SEE-SP, as dúvidas apresentadas foram 

externadas por educadores pertencentes a regiões variadas do Estado de São Paulo, além de 

educadores de outros Estados, já que a Internet possibilita a divulgação para um universo mais 

amplo. As perguntas não se restringem aos critérios para obtenção da bolsa; referem-se, 

principalmente, a seu funcionamento após consegui-la, buscando conselhos dos bolsistas no 
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tocante à melhor condição de se realizar o Mestrado/Doutorado. Também são feitas perguntas 

sobre o funcionamento da vida universitária de mestrandos e doutorandos, o que denota o 

desconhecimento do professor de Educação Básica sobre o funcionamento dos programas de 

Pós-Graduação stricto sensu.  

No que tange às dúvidas a respeito das regras do Programa “Bolsa 

Mestrado/Doutorado”, as perguntas foram feitas pelos membros interessados pelo Programa e 

por membros bolsistas. As dúvidas são variadas e se referem às resoluções do Programa, 

abrangendo: troca de incisos, data da entrega e elaboração de relatórios, autorização para 

participação em congressos, acúmulo de cargo, prorrogação, tempo da bolsa etc. Muitas 

dessas dúvidas são esclarecidas entre os próprios membros pela indicação da legislação do 

Programa, ao passo que outras são perguntadas a membros das Comissões Regionais e 

Centrais – supervisores responsáveis e coordenadores do Programa –, sendo as respostas de e-

mails e telefonemas postadas para o grupo. 

Com relação às discussões sobre o Programa “Bolsa Mestrado/Doutorado”, frisamos 

que, em face da provável falta de espaço para que os bolsistas possam expressar suas 

dificuldades e sugerir melhorias, a existência de um fórum possibilita discussões sobre essa 

problemática e, muitas vezes, constitui um canal para fazer desabafos. Esse cenário – do 

fórum – torna-se rico quando o enxergamos como uma importante ferramenta avaliativa 

visando à regulação e ao aperfeiçoamento do Programa. 

Dentre as insatisfações apontadas pelos membros, a falta de tempo é recorrente em 

grande parte das falas, salientando as diversas atividades do curso, como dissertação, 

orientação, aulas, artigos, congressos, pesquisa, em contraponto com a expressiva carga 

horária diária, cumprida na rede pública de ensino, uma vez que necessitam mantê-la para 

garantir a sobrevivência financeira. 

Outra questão bastante discutida no fórum refere-se à falta de critérios pertinente ao 

inciso II (revogado pela Resolução SE 64/2008), em que bolsistas eram designados perante a 

DE, exercendo 24 horas de trabalho na Oficina Pedagógica e recebendo por 40 horas. Os 

bolsistas pertencentes a essa modalidade compreendiam a importância da redução da sua 

carga horária em face de seus estudos, porém, criticavam a ausência de critérios no tocante à 

sua permanência em funções na DE, já que essa ausência tornava o dirigente regional25 * 

                                                           
25 O Dirigente Regional de Ensino é subordinado ao chefe da Pasta da Educação do Estado, sendo designado 
para a função por nomeação. 
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responsável pela escolha e avaliação dos bolsistas. É oportuno lembrar que, caso o bolsista 

trocasse de inciso por uma terceira vez, isso acarretaria a cessação da bolsa – situação que 

coagia parte dos bolsistas, pois, após terem passado do inciso I (professores em sala) para o 

inciso II (em exercício na DE), tinham receio de serem dispensados pelos Dirigentes para 

retornarem às suas salas de aula. 

Outra questão abordada refere-se ao pagamento da bolsa-auxílio. As perguntas 

postadas pertinentes a pagamento eram feitas por bolsistas recém-ingressos, durante o período 

em que aguardavam o primeiro depósito. Também foram frequentes as dúvidas sobre o dia do 

depósito da bolsa, o que evidencia oscilação nas datas de pagamento entre as DEs, explicada 

pela diferenciação na data da entrega da autorização encaminhada pelo supervisor responsável 

para o setor financeiro, referente ao número de bolsistas da DE. Essa divergência ocorria 

porque apenas parte dos supervisores cumpria com a coleta dos relatórios que deveriam ser 

entregues pelos bolsistas, no intuito de confirmar a permanência do bolsista nos estudos para 

o pagamento. 

Durante a trajetória dos membros bolsistas, surgiam dúvidas no tocante ao 

ressarcimento da bolsa-auxílio ao Estado em decorrência de exonerações ou afastamentos. 

A solicitação desses afastamentos ou exonerações pelos bolsistas ocorriam em razão das 

oportunidades que surgiam após a titulação ou durante, como, por exemplo: 

• ingressar em qualquer tipo de estudos fora do País; 

•  ingressar em outros órgãos, impossibilitando a continuidade na rede pública estadual 

de São Paulo; 

• ingressar no Doutorado, utilizando bolsa integral Capes/CNPq/Fapesp. 

 

Outro motivo da solicitação de afastamento dava-se por motivo de saúde, obrigando o 

bolsista a se afastar do exercício na SEE-SP. 

Em todos os casos apontados, a legislação do Programa não permitia a continuidade de 

utilização da bolsa. A opção do bolsista resumia-se a pedir exoneração e ressarcir em parcela 

única os cofres públicos, ou, então, desistir das oportunidades. 

Outro tipo de dúvida externada no site da Comunidade Bolsa Mestrado fazia alusão à 

evolução funcional. 
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O Decreto no 45.348, de 27 de outubro de 2000, regulamenta a evolução funcional, 

pela via acadêmica, dos integrantes do QM, prevista no artigo 20 da Lei Complementar no 

836, de 30 de dezembro de 1997. Conforme disposição do referido Decreto: 

Artigo 2o – A Evolução Funcional pela via acadêmica ocorrerá em função de 
titulação obtida em grau superior de ensino, possibilitando a progressão do 
integrante do magistério na Escala de Vencimentos, através do seu 
enquadramento em nível retribuitório mais elevado da respectiva faixa 
salarial. (BRASIL, 2000, p. 1) 

 

O artigo 4o do Decreto em comento instrui sobre o enquadramento, sendo esse 

automático, e também faz especificações a respeito do QM e seus níveis:  

I – Professor Educação Básica I: mediante a apresentação de diploma 
registrado no órgão competente, de curso de grau superior de ensino, 
correspondente à licenciatura plena, será enquadrado no nível IV, e mediante 
apresentação de título de mestre ou doutor, obtido em cursos devidamente 
credenciados, no nível V; 

II – Professor Educação Básica II: mediante a apresentação de título de 
mestre ou de doutor, obtido em cursos devidamente credenciados, será 
enquadrado, respectivamente, nos níveis IV ou V; 

III – Diretor de Escola e Supervisor de Ensino, mediante a apresentação de 
título de mestre ou de doutor obtido em cursos devidamente credenciados, 
serão enquadrados, respectivamente, nos níveis III ou IV. 

Parágrafo único – Aplica-se ao Professor II, titular de cargo ou ocupante de 
função-atividade estável, o disposto no inciso I e aos titulares de cargos de 
Coordenador Pedagógico e de Assistente de Diretor de Escola, o disposto no 
inciso II deste artigo. (BRASIL, 2000, p. 1) 

 

As dúvidas apresentadas referiam-se às formas e ao momento de solicitar o referido 

enquadramento, bem como à porcentagem acrescida ao salário, que é de 15% sobre o salário-

base para o nível V no cargo de professor (Quadro 1.9). 
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Quadro 1.9 – Salário acrescido da evolução funcional 

SECRETARIA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

CARGA 

HORÁRIA 

SALÁRIO- 

BASE 

15% TOTAL 

Professor de Ensino  

Fundamental I e II 

40 horas R$ 1.351,00 R$ 202,65 R$ 1.553,65 

Fonte: Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Disponível em: 

<http://www.dieese.org.br/ped/bd/mercadotrab.xml>. Acesso em: 27 set. 2010. 

 

O fórum registrou, além das dúvidas, insatisfações, pois nem todos conseguiram essa 

vantagem sobre o salário após concluírem o Mestrado/Doutorado. Isso por causa de restrições 

nessa mesma legislação, conforme redação do artigo 7o do Decreto mencionado: 

Para os fins previstos neste decreto, somente serão considerados os títulos 
que guardem estreito vínculo de ordem programática com a natureza da(s) 
disciplina(s), objeto da área de atuação do docente ou da atividade inerente 
ao trabalho dos integrantes das classes de suporte pedagógico. (BRASIL, 
2000, p. 2).  

 

Caso o Programa de Pós-Graduação stricto sensu e/ou a pesquisa não tenham estreita 

ligação com a disciplina do cargo, os educadores não terão direito a esse benefício, o que 

provoca expressivo sentimento de desvalorização nos membros bolsistas, uma vez que a 

terminologia empregada – estreita ligação – abre brechas para diversas interpretações que na 

maioria das vezes caminha para a invalidez da pesquisa realizada, mesmo esta podendo ter 

sido feita sobre a educação em qualquer campo empírico da SEE-SP. Essa exigência acaba 

caracterizando a desvalorização da escolha do educador que procurou dar continuidade aos 

estudos, muitas vezes para refletir sobre a própria vivência na Educação de São Paulo. 

Por fim, registramos as contribuições da Comunidade Bolsa Mestrado. Os fóruns 

realizados por essa comunidade propiciavam um ambiente produtivo de troca de informações 

entre os membros a respeito do Programa “Bolsa Mestrado”, em particular ao disponibilizar 

informações e relatos sobre as experiências vivenciadas àqueles que tinham a pretensão de 

participar do Programa.  

É importante ressaltar que houve predominância da participação dos membros da 

comunidade entre os anos de 2006 e 2007 com perguntas variadas. Em 2008, as discussões 
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foram direcionadas para a problemática da suspensão do Programa. Entre os anos de 2009 e 

2010, houve diminuição no número de participações dos membros, com poucas discussões 

presentes concentrando-se na evolução acadêmica e no ressarcimento e interesse sobre a data 

de abertura de possíveis inscrições, já que não houve abertura de inscrições em 2010 

Foi-nos possível observar nas discussões a vontade de melhorar profissionalmente e de 

ser valorizado, em particular na rede pública de ensino paulista. 

A valorização que expressam no tocante à importância desse Programa pôde ser 

notada na preocupação apresentada por muitos dos participantes do fórum no momento em 

que o Programa foi encerrado para avaliação em 2008, o que denota a vontade de muitos 

educadores em continuar seus estudos. Muitos membros expressam a certeza de que, talvez, 

sem a ajuda do Programa “Bolsa M/D” nunca teriam tido a oportunidade de fazê-lo, enquanto 

outros afirmam que talvez nunca possam cursá-la, caso o Programa seja encerrado. 

O capítulo a seguir apresenta a caracterização dos sujeitos pesquisados – os bolsistas 

formados da Diretoria de Ensino de Caieiras –, contextualizando-os. 
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CAPÍTULO 2 

 

A DIRETORIA DE ENSINO DE CAIEIRAS 

 

 

2.1. Escolha da Diretoria de Ensino 

 

A escolha da Diretoria de Ensino de Caieiras (DE de Caieiras) como campo empírico 

desta pesquisa ocorreu pela facilidade de acesso aos envolvidos da pesquisa, bem como por 

sua localização, uma vez que toda a minha história educacional foi vivenciada nela . 

A política de formação continuada do Programa “Bolsa M/D” possibilitou que essa 

Diretoria de Ensino obtivesse o interesse de 90 educadores, que se inscreveram no site do 

Programa no período de 2004 a 2009. Desse total, 61 candidatos foram contemplados pelo 

Programa, sendo 42 deles, atualmente, bolsistas formados. 

 

 

2.2. Caracterização dos Bolsistas da Diretoria de Caieiras 

 

A DE de Caieiras faz parte da Coordenadoria de Ensino da Grande São Paulo 

(COGSP), que abrange um total de cinco municípios: Caieiras, Cajamar, Franco da Rocha, 

Francisco Morato e Mairiporã.  

Os mapas a seguir exibem as Diretorias de Ensino do Estado de São Paulo, por 

região (Figura 2.1). 
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Mapa do Estado de São Paulo  

 

 

 

 

 

 

 

                       Diretoria de Ensino  
                       de Caieiras  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Mapa das Diretorias de Ensino do Estado de São Paulo. 

 

A DE de Caieiras contempla um total de 84 escolas, com 3.212 professores, sendo 

1.480 docentes efetivos e 1.732 contratados, de acordo com a Lei Complementar no 500/74.  

O Quadro 2.1 exibe o contingente ativo dos docentes da Rede estadual paulista, por 

DE de Ensino. 
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Quadro 2.1 – Contingente ativo da rede estadual por Diretoria de Ensino da SEE/SP  

Fonte: SEE-SP/2009. 

 

Os dados apresentados foram disponibilizados pela Supervisora da DE de Caieiras, 

responsável pelo desenvolvimento e cumprimento das regras do Programa. Foram levantadas 

planilhas diversas apontando a situação atual dos bolsistas da SEE-SP, o que nos permitiu 

fazer o mapeamento para melhor caracterização. 

Dos 1.480 professores ativos na região da DE de Caieiras, 61 ingressaram no 

Programa “Bolsa M/D” desde sua criação em 2003, representando 0,24%.  

O gráfico da Figura 2.2, a seguir, apresenta a situação dos educadores bolsistas da 

DE de Caieiras. Até outubro de 2010 havia um total de 61 bolsistas; destes, 42 educadores 

formados pelo Programa “Bolsa M/D”, sendo uma doutora e 41 mestres. Dos seis mestrandos 

em curso, dois estão na fase de defesa. Com relação às desistências – um total de seis –, 

quatro educadores conseguiram outros tipos de bolsas pela própria Universidade e dois 

desistiram do curso de Mestrado. Dos seis educadores que se exoneraram da rede pública, 

quatro buscaram melhores condições salariais em outros órgãos, e apenas dois retornaram 
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para a rede de ensino mediante a prestação de concurso público, em razão de poderem optar, 

naquele momento, por 10 aulas semanais e, com isso, acumular cargos. 

 

61
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Total
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Exonerações

Desistências

Mestrandos

Mestres/Doutores

 

 Figura 2.2 – Bolsistas da Diretoria de Ensino de Caieiras – período de 2004 a 2009. 

 

 

O gráfico apresentado mostra que, dos 42 educadores formados pelo Programa, 12 

abandonaram a bolsa auxílio por meio de exonerações ou desistências, permanecendo na rede 

75% desse total. Isso nos permite inferir que a continuidade desses profissionais na rede 

acontece em um porcentual elevado. Os motivos podem ser diversos, como: estar satisfeito 

profissionalmente na SEE-SP, ter a possibilidade de acumular cargos em outros órgãos por 

possuir a carga reduzida de 10 aulas semanais no Estado, estar apenas cumprindo o prazo 

estabelecido pelo Programa para o ressarcimento em exercício, ou, ainda, não possuir novas 

oportunidades de emprego. Segundo Camargo26, “Frequentemente, o educador se sente 

perdido e jogado à própria sorte, tendo que encontrar, por sua conta e risco, as saídas 

possíveis”. 

Ao estudar o abandono do cargo efetivo na rede pública de ensino do Estado de São 

Paulo, constatamos que o oferecimento de valorização financeira em um segundo setor é o 

ponto crucial para essa decisão, o que torna claro a importância de estratégias de “valorização 

e aproveitamento” desse profissional em sua própria rede de ensino. Isso porque, hoje, esse 

                                                           
26 Disponível em: http://espacopedagogico.terapad.com/index.cfm?fa= contentNews.newsDetails&newsID= 
11872&from=list em 23 de mar. 2011. 
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educador encontra-se mais crítico, reflexivo e mais bem preparado para a atuação 

educacional, em razão do rigor exigido pela formação stricto sensu. 

O gráfico da Figura 2.3 exibe a distribuição de gênero dos bolsistas pertencentes à DE 

de Caieiras, evidenciando a proporcionalidade entre homens e mulheres. 

 

 

Figura 2.3 – Distribuição dos bolsistas de acordo com o gênero. 

 

O gráfico exibido a seguir (Figura 2.4) apresenta o município de sede de exercício 

dos bolsistas, podendo estes estar designados em outra unidade, ou na DE, pelo inciso II, no 

momento em que estiveram na situação de bolsista. 

 

 
Figura 2.4 – Município de sede escolar dos bolsistas. 
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Os dados levantados apresentam maior concentração de bolsistas no Município de 

Franco da Rocha, com 23 escolas estaduais, seguido de Francisco Morato com 17, Caieiras e 

Mairiporã com 14 cada um, e Cajamar com seis escolas estaduais. 

 

 

2.2.1. Os Bolsistas Pesquisados: Mestres e Doutores  

 

Até outubro de 2010, dos 61 bolsistas contemplados pelo Programa “Bolsa M/D” na 

DE de Caieiras, 42 já haviam defendido suas dissertações e tese, obtendo o título, 

respectivamente, de Mestre e Doutor. Conforme salientado, são 41 mestres e uma doutora; 

desse total, 18 são do sexo masculino e 24 do feminino.  

Com o propósito de nos aproximarmos do objetivo central desta pesquisa, qual seja, 

conhecer as contribuições que essa formação continuada está possibilitando para os 

educadores da rede estadual, selecionamos esses 42 bolsistas para compor nossa amostra com 

a finalidade de, à luz das percepções desses entrevistados, encontrar respostas para as 

indagações colocadas no início deste trabalho. 

 

 

2.2.2. Procedimentos Metodológicos 

 

Obtidos os dados que favoreceram o mapeamento dos bolsistas da DE de Caieiras, 

tornou-se necessário ainda utilizarmos mais dois tipos de procedimentos metodológicos: 

aplicação de questionários e levantamento de dados do currículo dos bolsistas consultados 

na plataforma lattes. 

O Questionário foi distribuído de três maneiras: por meio do protocolo da DE via 

escola, mediante contato direto com bolsistas nas escolas e na própria DE, e, no caso dos 

bolsistas que não estão mais nesta DE ou no Estado, por contato telefônico ou e-mail. Dos 42 

questionários entregues, obtivemos uma amostragem de 19 deles em um período de 20 dias. 

Dos sujeitos pesquisados, três se encontram em outras DEs, e três estão afastados prestando 

serviço a prefeituras, o que não impediu a participação de quatro deles. 
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Durante a entrega dos questionários e no momento da coleta, vários bolsistas alegaram 

falta de tempo para responder à pesquisa, com a promessa de entregá-lo posteriormente na 

forma impressa ou por e-mail; dois bolsistas optaram por não responder ao questionário, e 

apenas um bolsista, exonerado, não foi contatado.  

No que tange ao levantamento do currículo lattes, este foi feito com o propósito de 

enriquecer a pesquisa sobre os bolsistas formados. Da consulta ao currículo desses 42 

bolsistas, obtivemos sucesso em 35 perfis; apenas um estava desatualizado. Estabelecemos 

como critério de atualização o segundo semestre de 2009.  

Chizzotti (2000) destaca duas principais metodologias de coleta de dados: a pesquisa 

quantitativa e a pesquisa qualitativa. A coleta de dados quantitativos, inspirada pelos ditames 

do positivismo científico, pressupõe uma postura do pesquisador distanciada de seu objeto de 

estudo, de modo a não influenciar no resultado esperado. Sua análise é essencialmente 

descritiva; busca a medida das variáveis que influenciam nas relações sociais, “explicando sua 

influência sobre outras variáveis” (CHIZZOTTI, 2000, p. 52). 

No que tange à pesquisa qualitativa, ainda de acordo com o mesmo autor, o 

pesquisador participa mais da realidade estudada, de forma a compreender as razões pelas 

quais a situação estudada é como é e, se possível, promove mudanças naquela realidade. Os 

dados são colhidos a partir da interação dos agentes sociais, compreendendo a realidade em 

que vivem e interpretando o significado da realidade estudada para os pesquisados. 

Os dados tanto quantitativos como qualitativos poderão auxiliar o pesquisador na 

compreensão de seu objeto.  

No primeiro momento serão examinados os dados quantitativos gerados com base 

no questionário e nos dados coletados no currículo lattes e, posteriormente, os dados 

qualitativos referentes às perguntas abertas do questionário, que tratam da formação desses 

educadores por meio do Programa “Bolsa M/D”.  

De acordo com Chizzotti (2000), a técnica escolhida depende do objeto da pesquisa, 

do problema central escolhido pelo pesquisador. A pesquisa é um meio de coleta de dados e 

de informações fornecidas por indivíduos que conheçam a realidade em estudo, sendo o 

registro fiel desse material assegurado pelas técnicas utilizadas durante sua coleta. 
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2.2.2.1. Dados Quantitativos  

 

Coletamos os dados quantitativos por meio do questionário encaminhado aos sujeitos 

pesquisados e que se encontra no final deste trabalho (Apêndice B). 

O gráfico da Figura 2.5, gerado a partir das perguntas iniciais do questionário, mostra 

que os bolsistas têm uma média etária entre 26 e 45 anos. É importante lembrar que os 

efetivos iniciantes da rede, muitas vezes jovens, não podem pleitear a bolsa por estarem no 

período probatório, e os mais velhos também não podem pleiteá-la em razão da distância 

temporal da aposentadoria. 

 

0

0

11

8

0

Total

Não responderam

45 ou superior

36 - 45 anos

26 - 35 anos

Menos que 25 anos

  
Figura 2.5 – Bolsistas distribuídos de acordo com a faixa etária. 

 

É importante observar que a faixa etária em evidência – dos 26 aos 45 anos – 

corresponde a educadores com experiência na área educacional que detêm algum 

conhecimento teórico e prático, além da própria vivência na SEE-SP. São professores 

“maduros”, que se identificam com a profissão e buscam o aprimoramento por meio da 

formação continuada.  

De acordo com Huberman (1992), na faixa etária entre 30 e 40 anos, os professores 

estão cheios de energia física e intelectual, mostram-se preocupados com a própria afirmação 
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profissional, por meio da melhoria da competência, mas também almejam por uma promoção. 

O autor defende que, após adquirir sete anos de experiência, os professores estão longe de 

encarar o ensino todos da mesma forma: uns canalizam as energias para melhorar a 

capacidade como docentes, enquanto outros centram seus esforços na promoção profissional 

investindo, por exemplo, no desempenho de funções de direção ou cargos administrativos; 

outros, ainda, entram em uma fase de verdadeira angústia existencial, submergidos pelo peso 

da rotina, das frustrações cotidianas. 

O gráfico da Figura 2.6, a seguir, exibe o número e os cargos/funções dos bolsistas que 

responderam ao questionário. 
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2

2

1

1

1

Total

Professor

Supervisor

Vice diretor

Diretor

ATP

Coordenador de escola

 

 Figura 2.6 – Cargo/função dos bolsistas que responderam ao questionário.  

 

Observamos, pelos dados da Figura 2.6, que os professores têm maior participação no 

Programa. Desses 19 educadores que responderam ao questionário, três encontram-se 

afastados prestando serviço a prefeituras e instituições privadas, sendo eles uma supervisora e 

dois professores. 

O gráfico da Figura 2.7, por sua vez, mostra que os bolsistas apresentam experiência 

profissional considerável na rede pública de ensino (HUBERMAN, 1992) acrescenta que 

esses professores estão na fase de Diversificação e Experimentação, que ocorre entre 7 e 25 

anos de profissão. Depois de ter consolidado sua “competência” pedagógica, os professores 

que se encontram nessa fase participam de experiências pessoais, diversificando o material 
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didático, os modos de avaliação, a maneira de trabalho com os alunos, a prática pedagógica, e 

começam a buscar mais autoridade, responsabilidade e prestígio.  

 

 

Figura 2.7 – Tempo no magistério da rede pública estadual de São Paulo. 

 

Os professores que se encontram nessa fase são os mais motivados, os mais dinâmicos 

e, ainda, os mais empenhados nas equipes pedagógicas ou nas comissões de reforma que 

surgem em várias escolas. Isso pode conduzi-los a uma ambição pessoal por acesso aos postos 

administrativos, pela busca de novos desafios e, por consequência, afastá-los da “rotina” da 

sala de aula. 

Segundo Huberman (1992), essa fase é a mais longa enfrentada pelo professor; nela 

encontram-se três tipos básicos: 

• aqueles que investem no potencial de desenvolvimento como docentes, buscando 

diversificar os métodos e práticas e as formas mais adequadas de aplicá-las no ensino; 

• os que se envolvem mais com o sistema administrativo, com a finalidade de se 

promover profissionalmente; 

• aqueles que aos poucos reduzem seus compromissos com a docência, o que pode levá-

los a abandoná-la ou a exercer uma profissão paralela. 

 

Outro dado coletado sobre o tempo desses bolsistas no magistério mostra que eles 

iniciaram suas atividades na rede pública paulista, onde permanecem até os dias atuais. Ao 
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relacionarmos esse dado com as lições de Huberman (1992), a busca pela formação 

continuada nessa fase retrata a vontade de investir na carreira e melhorar em termos tanto 

profissionais quanto pessoais, o que aponta mais uma vez a necessidade da valorização 

profissional no interior da própria rede de ensino. 

O gráfico da Figura 2.8 indica que o maior número de bolsistas é de licenciados em 

Matemática, seguidos de Educação Física e História. Constatamos também, na análise do 

questionário que sete educadores realizaram complementação pedagógica em Administração 

Escolar. 

 

 

Figura 2.8 – Formação Acadêmica/Graduação. 

 

A prevalência na área de Matemática denota ser decorrência de a área de Exatas não 

apresentar uma gama tão extensa de Programas como a área de Humanas, provocando uma 

maior concentração no Programa de Matemática. 

A utilização do currículo lattes de 34 bolsistas permitiu-nos obter os dados sobre 

acúmulo de cargos, o que é exibido no gráfico da Figura 2.9. 
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Figura 2.9 – Acúmulo de cargos. 

 

O gráfico apresentado evidenciou que a maior parte dos bolsistas exerce jornada dupla 

de trabalho, conciliando outras atividades profissionais em outra rede de ensino.  

A análise desses currículos possibilitou-nos, ainda, observar que a maior parte dos 

bolsistas atua no nível superior, ministrando uma média de 4 a 15 aulas semanais, em 

Faculdades de Educação pertencentes à região pesquisada. Assim, o educador divide o tempo 

entre a estabilidade oferecida pela SEE-SP e o ingresso instável na Universidade. 

O gráfico da Figura 2.10 apresenta as áreas do conhecimento em que os bolsistas se 

formaram, permitindo-nos constatar que a maior procura é pela área das Ciências Humanas, 

com 21 formados, seguido de 12 bolsistas formados na área das Ciências Exatas, com 

predomínio do Programa de Matemática, como analisado anteriormente. 
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 Figura 2.10 – Áreas do conhecimento da Pós-Graduação stricto sensu cursadas. 
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Dos 35 bolsistas formados que possuíam currículo lattes, dois estão dando sequência 

ao Doutorado, e um segue para o segundo Mestrado, estando estes últimos três em 

universidades públicas, uma vez que estão impossibilitados do uso de uma nova bolsa-auxílio, 

porque devem cumprir o tempo do ressarcimento do benefício, prestando serviço à SEE-SP.  

O gráfico da Figura 2.11 registra que a maior parte dos bolsistas é formada por 

universidades privadas, sendo a PUC-SP a mais procurada por eles. No tocante às 

universidades públicas, temos apenas quatro formados; três deles pela Universidade de São 

Paulo (USP) e um pela Universidade do Estado de São Paulo (Unesp).  
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 Figura 2.11 – Universidades frequentadas. 

 

É possível que haja mais educadores da rede pública formados por universidades 

públicas, e que possam ter escolhido não pleitear a bolsa-auxílio da SEE-SP, conseguindo 

manter-se sem ela. 

O Quadro 2.2 arrola as dissertações defendidas pelos bolsistas, bem como a única tese 

de Doutorado produzida por um deles. 
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Quadro 2.2 – Produções de tese e dissertações  

No TÍTULO  Modalidade* 

1 • O recrutamento e seleção dos professores pós-municipalização de ensino na 
cidade de Jundiaí/São Paulo. 

M 

2 • Professores das séries iniciais em início de carreira: dificuldades, dilemas e 
saberes em relação ao ensino de matemática. 

M 

3 • A formação do professor e o ensino de Arte nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental. 

M 

4 • Políticas públicas de Educação de jovens e adultos nas escolas estaduais de 
São Paulo: avanços e desafios à sua consolidação. 

M 

5 • A sala de recursos como apoio especializado a alunos com necessidades 
educacionais especiais: estudo em escolas estaduais. 

M 

6 • Relações dialógicas entre O Barão, de Sttau Monteiro e o conto homônimo 
de Branquinho da Fonseca. 

M 

7 • Theodosius Dobzhansky e o desenvolvimento da genética de populações de 
Drosophila no Brasil: 1943-1960. 

M 

8 • Privatização e mercantilização do ensino público: a parceria entre a 
Prefeitura do Município de Itupeva e o Sistema COC de Ensino. 

M 

9 • Conceito de função: atividades introdutórias propostas no material de 
Matemática do ensino fundamental da rede pública estadual de São Paulo. 

M 

10 • O desafio do desenvolvimento profissional docente: análise da formação 
continuada de um grupo de professores das séries iniciais do Ensino 
Fundamental, tendo como objeto de discussão o processo de ensino e 
aprendizagem de frações. 

M 

11 • Transição das razões trigonométricas do triângulo retângulo para o círculo 
trigonométrico: uma sequência de ensino. 

M 

12 • Do dialogismo ao letramento: perspectivas para a leitura significativa na 
Educação de Jovens e Adultos. 

M 

13 • Álgebra nos currículos do Ensino Fundamental. M 

14 • Ação escolar frente aos alunos com necessidades educacionais especiais em 
situação de inclusão. 

M 

15 • Cálculos trabalhistas para o Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos. M 

16 • Leitura e Compreensão de Enunciados de Exercícios de Língua Portuguesa. M 

17 • Educação física escolar e a educação básica: a visão dos professores acerca 
de uma proposta curricular da disciplina. 

M 

Continua 
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Continuação 

No TÍTULO  Modalidade* 

18 • Luanda reinventada. M 

19 • A Educação Municipal e a relação público X privado: um estudo de caso em 
Fernão. 

M 

20 • A rotatividade docente numa escola da rede estadual de ensino. M 

21 • O uso da sala de informática como suporte para o projeto de recuperação e 
reforço “Números em Ação”. 

M 

18 • Luanda reinventada. M 

19 • A Educação Municipal e a relação público X privado: um estudo de caso em 
Fernão. 

M 

22 • A política norte-americana nas Américas e a revista Em Guarda. M 

23 • A invenção do eu em Angústia, de Graciliano Ramos. M 

24 • A ação supervisora na escola pública da rede estadual de São Paulo. M 

25 • Representações gráficas: conhecimentos mobilizados pelos alunos do ensino 
médio na compreensão e análise de informações contidas em gráficos. 

M 

26 • Estágio Curricular no Curso de Pedagogia EaD. M 

27 • Distribuição normal para o ensino médio por meio de planilha eletrônica. M 

28 • Fronteiras, idiomas e lousas: dilemas e perspectivas proporcionadas pela 
educação escolar a um grupo de imigrantes bolivianos instalados na Grande 
São Paulo nas décadas de 1990 e 2000. 

M 

29 • O desespero e a angústia na filosofia de Kierkegaard. M 

30 • Análise de passivos ambientais no Rio Jundiaizinho. M 

31 • Aportes sobre a formação do professor de Matemática para o uso de TICs: 
propostas para formação crítica e reflexiva no ensino de funções 
polinominais de primeiro e segundo grau no Ensino Médio. 

M 

32 • Transição das razões trigonométricas do triangulo retângulo para o círculo 
trigonométrico: uma sequência para o ensino 

M 

33 • Funções de 1o e 2o grau, com interação de um hiperdocumento. M 

34 • O desafio do desenvolvimento profissional docente: análise da formação 
continuada de um grupo de professores das séries iniciais do Ensino 
Fundamental, tendo como objeto de discussão o processo de ensino e 
aprendizagem de frações. 

D 

* M = Mestrado / D = Doutorado 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A análise do Quadro 2.2 permite-nos constatar a riqueza nas contribuições das 

pesquisas para Educação Básica, abrangendo não só a metodologia do ensino, mas também as 

políticas públicas, além de tratar-se de um vasto e valioso material para a própria SEE-SP e 
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sindicatos, pois serve de diagnóstico para possíveis aperfeiçoamentos em vários aspectos da 

rede de ensino. Segundo relatos de educadores e da própria supervisão da DE em foco, não 

houve reuniões para troca de experiência, oficinas para disseminação das conclusões de suas 

pesquisas ou qualquer outro tipo de divulgação do trabalho realizado – apenas a entrega do 

CD-ROM arquivado como parte das provas burocráticas de conclusão do curso. Notamos 

também a falta de continuidade do Programa, traduzida em ações, o que contribui para que o 

educador se sinta desvalorizado pela rede pública de Educação do Estado de São Paulo. 

O Quadro 2.3 caracteriza os bolsistas pesquisados segundo o Programa frequentado, 

a idade e o tempo de magistério. 

 

Quadro 2.3 – Caracterização dos bolsistas que responderam ao questionário 

NOME PROGRAMA DE MESTRADO UNIVERSIDADE  IDADE TEMPO DE MAGISTÉRIO 

Prof. 1 Educação Uninove 42 25 anos 

Prof. 2 Matemática PUC-SP 40 9 anos 

Prof. 3 Arte e História da Cultura Mackenzie 39 24 anos 

Prof. 4 Matemática PUC-SP 44 21anos 

Prof. 5 Matemática PUC-SP 43 14anos 

Prof. 6 Matemática PUC-SP 30 12anos 

Prof. 7 Educação, História Política e 
Sociedade (EHPS) 

PUC-SP 29 8 anos 

Prof. 8 Matemática PUC-SP 38 13 anos 

Prof. 9 Matemática PUC-SP 31 14 anos 

Prof. 10 Matemática PUC-SP 29 11 anos 

Prof. 11 Educação Física PUC-SP 36 15 anos 

Prof. 12 Língua Portuguesa PUC-SP 35 11 anos 

Prof. 13 Educação, História Política e 
Sociedade (EHPS) 

PUC-SP 45 22 anos 

Prof. 14 Matemática PUC-SP 31 12 anos 

Continua 
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Continuação 

NOME PROGRAMA DE MESTRADO  UNIVERSIDADE  IDADE  TEMPO DE 
MAGISTÉRIO  

Prof. 
15 

Educação, História Política e 
Sociedade (EHPS) 

PUC-SP 28 5 anos 

Prof. 
16 

Filosofia  PUC-SP 30 8 anos 

Dir. 1 Matemática PUC-SP 44 22 anos 

Sup. 1  Distúrbios do Desenvolvimento Mackenzie 43 24 anos 

Sup. 2 Educação Uninove 48 26 anos 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

2.2.2.2. Dados Qualitativos 

 

No tocante às perguntas abertas do questionário, optamos pela apresentação de forma 

descritiva, procedendo à quantificação dos dados apenas nos casos em que seja necessário dar 

relevância ao fenômeno.  

Indagados a respeito de como tiveram conhecimento do Programa “Bolsa M/D”, os 

entrevistados apontaram, em sua maioria, ter sido por meio dos amigos e da Internet, 

conforme ilustra o gráfico da Figura 2.12, a seguir. 

O gráfico mostra, ainda, que poucos tiveram acesso a informações pelos suportes 

pedagógicos de suas escolas ou mediante divulgação feita pela SEE-SP. Podemos notar que as 

informações oficiais dificilmente chegam às escolas, seja por meio de reuniões pedagógicas 

ou por livros de comunicados. Os educadores tomam conhecimento das informações inerentes 

ao seu trabalho pela mídia, que muitas vezes as divulga de maneira sensacionalista e com 

objetivos político-partidários. Para descobrir o caminho a ser percorrido para pleitear o 

benefício do Programa “Bolsa M/D”, alguns educadores recorrem aos amigos, que esclarecem 

as dúvidas. 
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Figura 2.12 – Como conheceu o Programa Bolsa “Mestrado/Doutorado”? 

 

À pergunta sobre se houve a necessidade de completar o valor da mensalidade27, 

quatro bolsistas responderam-na afirmativamente. Dos 15 que responderam de modo 

negativo, seis justificaram que, apesar de a mensalidade ser superior ao à quantia fornecida 

pela bolsa-auxílio, não precisaram completar o valor. Um deles explicou da seguinte maneira: 

Acredito que o valor da bolsa não pague o valor de Universidade nenhuma, 
se não fosse o desconto da PUC não conseguiria terminar os estudos com o 
baixo salário que recebo do Estado e o excesso de aulas que tenho que pegar. 
(Prof. 14) 

 

Todos os bolsistas que responderam ao questionário estavam incursos no inciso I (em 

exercício no cargo), podendo chegar a jornadas de 40 horas semanais, como no caso de 

diretores e supervisores: 

No caso do supervisor de ensino, cumprir quarenta horas semanais com 
desenvolvimento de atividades na Diretoria de Ensino, coordenação, projetos 
e visitas às Unidades Escolares ficou muito mais difícil para realização da 
pesquisa. (Sup. 2) 

                                                           
27 Em 2011, próximo à data de entrega desta dissertação, foi divulgada pela SEE-SP a Resolução SE-17, de 23 
de março de 2011, que atualiza os valores da bolsa-auxílio do Programa de R$ 790,00 para R$ 1.300,00 para o 
Mestrado e R$ 1.600,00 para o Doutorado. 
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A expressão bolsa-auxílio justifica o fato de o valor da bolsa ser inferior aos valores 

das mensalidades por todo o Estado de São Paulo. A problemática surge quando o bolsista 

inicia a pós stricto sensu, pois, para completar o valor da mensalidade, manter-se no Programa 

e sustentar sua vida profissional e pessoal, o educador é obrigado a garantir uma carga horária 

muitas vezes completa de 40 horas semanais na SEE-SP.  

Pergunta-se aos bolsistas se consideravam o inciso em que permaneceram 

adequado para o desenvolvimento de sua trajetória acadêmica no Mestrado, ao que 

apenas cinco responderam considerá-lo adequado, alegando que com o passar do tempo 

conseguiram se adaptar à longa jornada de trabalho e de estudos; um optou por não responder 

à pergunta e 13 responderam que consideravam o inciso indevido alegando em particular a 

falta de tempo. 

Não considero adequado. Adequado seria não haver impedimentos para o 
afastamento do professor para que pudesse se dedicar aos estudos e voltar ao 
seu cargo melhor preparado. (Prof. 15) 

Não, para se realizar um trabalho de mestrado é necessário tempo e 
disponibilidade para pesquisa e participação de seminários, o que me rendeu 
“muitas” faltas justificadas. (Prof. 12) 

Considero que não, pois seria necessário me ausentar para realizar a pesquisa 
satisfatória, mas eu não podia abrir mão do salário [...] (Prof. 1) 

 

O quadro apresentado evidencia que não basta oferecer o “auxílio”; é necessário dar 

condições para que o educador possa realizar sua formação de modo adequado. Trata-se de 

uma política pública de investimento em profissionais da educação, que deve ser encarada 

com compromisso, avaliação contínua e reflexão-ação sobre os resultados e não com a 

preocupação dos olofotes da mídia. Trata-se da aplicação do dinheiro público e sua utilização 

deve ocorrer de forma consciente e, principalmente, coerente ao propósito determinado. 

O Quadro 2.4 expressa a média de horas/aulas cumpridas pelos bolsistas que 

responderam ao questionário durante o Mestrado. 

 

 

 

 

 

 



102 

 

 

Quadro 2.4 – Média de horas/aulas trabalhadas pelos bolsistas que responderam ao 

questionário  

No DE HORAS/AULA POR SEMANA No DE BOLSISTAS 

Até 20 horas/aula  1 

21-27 horas/aula  5 

28-33 horas/aula  8 

33-40 horas/aula  3 

Não responderam 2 

Total  19 

 

Os dados expressos no Quadro 2.4 mostram que os bolsistas conciliavam o Mestrado 

com uma carga horária elevada, não compatível com o tempo necessário para exercer com 

rigor as diversas atividades decorrentes desse tipo de formação, apontando mais uma vez 

falhas nas condições oferecidas aos bolsistas na rede de ensino. 

No tocante ao tempo de ressarcimento em consequência da utilização da bolsa-

auxílio, 15 bolsistas afirmaram que já haviam cumprido em exercício o prazo estabelecido, e 

quatro disseram estar em fase de cumprimento com uma média de quatro a oito meses para o 

término da exigência.  

Os bolsistas foram ouvidos também no que tange à sua pesquisação, ou seja, se 

tiveram oportunidade de divulgá-la por meio da SEE-SP. 

Apenas três entrevistados responderam que sim a essa pergunta; porém, consideraram 

como meio de divulgação a entrega do CD-ROM à DE e a divulgação na Internet pela 

Universidade. Dos 16 que alegaram falta de divulgação da pesquisa, quatro atribuíram a 

responsabilidade a si mesmos: 

Talvez por não ter procurado. (Prof. 13) 

Não divulguei, acho que a maior culpa foi minha. (Prof. 4) 

Eu que não fiz a tentativa. (Prof. 7) 

Ainda não tive oportunidade porque estou afastada do Estado. (Sup. 2) 

 

Os quatro relatos mostram que os sujeitos pesquisados fazem mea culpa pelo desuso 

de seu trabalho na rede de ensino. Alguns bolsistas, no entanto, manifestaram insatisfação 

diante do que consideraram descaso em relação a suas pesquisas: 
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Nunca fui chamada para isso. (Prof. 12) 

Infelizmente, nunca houve um encontro, reunião ou interesse sobre os 
resultados de minha pesquisa. (Prof. 14) 

Nunca fui chamado nem para conversar sobre o meu objeto de pesquisa que 
afeta e muito a região. (Dir.) 

Não sei se houve até hoje algum interesse ou iniciativa da SEE ou da DE 
sobre a divulgação dos resultados produzidos por tal financiamento 
(inclusive me foi negada a evolução funcional) [...] como se a pós-graduação 
em educação nada tivesse em haver com a minha disciplina específica. (Prof. 
1) 

Nunca fui convidado para divulgar. (Prof. 2) 

Mesmo disponibilizando a dissertação via CD-ROM na DE, nunca 
utilizaram para uma oficina. (Prof. 9) 

 

Nóvoa (1997, p. 144) assevera que: 

A formação continuada deve estar articulada com o desempenho profissional 
dos professores, tomando as escolas como lugares de referência. Trata-se de 
um objetivo que só adquire credibilidade se os programas de formação se 
estruturarem em torno de problemas e de projetos de ação e não em torno de 
conteúdos acadêmicos. 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (BRASIL, 2001, p. 37) 

também apresentam necessidade de perspectivas de ações diante da formação continuada e 

adverte: 

A formação não pode ser tratada como um acúmulo de cursos e técnicas, mas sim 
como um processo reflexivo e crítico sobre a prática educativa. Investir no 
desenvolvimento profissional dos professores é também intervir em suas reais 
condições de trabalho. 

 

No que alude às dificuldades referentes à funcionalidade deste programa de 

formação continuada, sete bolsistas responderam não terem tido problemas, ao passo que, dos 

12 restantes, alguns levantaram as seguintes dificuldades: 

Sim, principalmente nas rematrículas, quando os valores demoravam a ser 
creditados e eu perdia os descontos [...] (Prof. 1) 

[...] em alguns momentos ocorreram atrasos na bolsa, o que me obrigava a tirar parte 
do meu salário. (Prof. 6) 

Sim, principalmente a falta de tempo para pesquisa [...] (Prof. 2) 
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[...] a dificuldade que tive foi em relação ao tempo para me dedicar a pesquisa, pois 
o programa não prevê afastamentos. (Sup. 2) 

Sim, os relatórios exigidos bimestralmente. (Prof. 4) 

[...] foi muito difícil conciliar os horários das minhas aulas do mestrado com o 
horário da escola. (Prof. 7) 

 

Falhas na logística, como atrasos no pagamento, acarretam prejuízos para os 

bolsistas. O tempo para os estudos e pesquisa novamente é citado, assim como a dificuldade 

para conciliar os horários de trabalho, com os dos Programas de Pós-Graduação. 

 

 

2.3.3. As Contribuições do Programa na Visão dos Bolsistas  

 

Para atender ao propósito de dar voz aos bolsistas diante das contribuições da 

formação continuada relacionada à sua qualificação profissional e a possíveis melhorias para 

a rede pública de ensino paulista e obter, com isso, a percepção dos entrevistados a respeito 

do Programa “Bolsa M/D”, colocamos três questões: 

• Na sua opinião, que contribuições foram dadas pelo Programa “Bolsa 

Mestrado/Doutorado” para os educadores que dele participaram e para a rede de 

ensino? 

• Após sua titulação, você continua na prática da pesquisa? Se a resposta for afirmativa, 

de que forma? 

• O que o Mestrado mudou em você? 

 

Os resultados desse questionamento são apresentados a seguir. 
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2.3.3.1. Questão de Pesquisa: Na sua opinião, que contribuições foram dadas pelo 

Programa “Bolsa Mestrado/Doutorado” para os educadores que dele participaram e 

para a rede de ensino? 

 

As respostas a essa pergunta foram todas positivas, apresentando diversidade nas 

contribuições mencionadas pelos entrevistados. É importante ressaltar que alguns bolsistas 

citaram mais de uma contribuição para a própria vida profissional, conforme ilustra o gráfico 

da Figura 2.13.  

 

 

Figura 2.13 – Contribuições do Programa “Bolsa M/D” na visão dos bolsistas que responderam ao questionário. 

 

Os resultados demonstram que a formação continuada pela via stricto sensu possibilita 

melhor preparação do educador por meio da qualificação profissional, apontada por seis 

bolsistas. O desenvolvimento do educador pesquisador é citado por cinco entrevistados, 

acompanhado da importância da continuidade dos estudos, mencionada também por cinco 

participantes da entrevista. Três bolsistas citaram a motivação diante do estudo e trabalho, 

enquanto dois mencionaram a sistematização da prática. Os resultados do gráfico da Figura 

2.13 serão mais bem compreendidos com a ilustração de algumas falas dos bolsistas, 

reproduzidas a seguir: 

[...] possibilidade dos profissionais realizarem uma pesquisa científica, ampliarem e 
aprofundarem seus conhecimentos, aperfeiçoando sua prática profissional 
[...] (Sup. 2) 

[...] possibilita profissionais com uma melhor formação [...] (Prof. 12) 
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[...] me propiciou a sistematização de minha prática, entre muitos 
possibilitando uma melhor qualificação [...] (Prof. 14) 

[...] a principal contribuição que vejo foi possibilitar a formação do professor 
pesquisador e observador [...] (Prof. 1) 

[...] elevar a qualidade da formação docente [...] (Prof. 3) 

[...] motivação para continuar os estudos [...] (Prof. 4) 

[...] contribuições no sentido da continuidade dos estudos em termos da pós-
graduação stricto sensu [...] (Prof. 6) 

[...] melhor qualificação do profissional e continuidade dos estudos, pois 
essa formação continuada é sempre importante para formação do professor 
pesquisador. (Prof. 9) 

[...] oportunidade de melhor se qualificarem [...] (Prof. 15) 

 

A análise das respostas clarifica as expectativas desses educadores ao escolherem 

essa modalidade de formação continuada: trata-se do desejo de “melhorar” 

profissionalmente, de ser um profissional mais competente. É a necessidade de continuar os 

estudos, com o objetivo de aprimorar a prática por meio do conhecimento. Para Fusari e 

Rios (1995, p. 40), o profissional competente é:  

[...] aquele que sabe fazer bem o que é necessário, desejado e possível no 
espaço de sua especialidade. A competência não deve ser definida como algo 
estático, como um modelo a ser seguido, mas como algo que se constrói 
pelos profissionais em sua práxis cotidiana. E também não possui o caráter 
de algo solitário. [Pois] Ninguém é competente sozinho. 

 

No que se refere às contribuições para a rede de ensino, as respostas foram 

categorizadas conforme gráfico da Figura 2.14. 
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Figura 2.14 – Contribuições da formação continuada stricto sensu para a rede de ensino paulista. 

 

 

Os resultados demonstram que, na percepção dos bolsistas respondentes do 

questionário, as contribuições oferecidas por meio dessa formação continuada atinge 

principalmente a melhoria da qualidade de ensino, conforme indicado por sete bolsistas; o 

oferecimento de professores mais qualificados é citado por cinco bolsistas, o que denota 

preocupação no que se refere a melhorias na educação.  

Os depoimentos desses educadores corroboram que o Programa atinge os objetivos da 

política de formação continuada do Estado, expressa na legislação competente, no sentido da 

qualificação profissional rumo à melhoria da qualidade do ensino:  

[...] possibilitam profissionais com uma melhor formação na rede pública 
[...] (Prof. 12) 

[...] melhoria no ensino, a médio e longo prazos [...] (Prof. 13) 

[...] é inegável que a participação dos professores no Programa contribui 
para rede de ensino. (Prof. 7) 

 

Os depoimentos reproduzidos indicam que os bolsistas acreditam que as contribuições 

acrescentadas em sua vida profissional após o Mestrado/Doutorado os tornam educadores 

mais competentes e melhores qualificados para os novos desafios encontrados na sociedade 

contemporânea. Na visão dos bolsistas, o objetivo do Programa “Bolsa M/D”, atinente à 

melhoria da qualidade de ensino, torna-se possível diante das contribuições advindas dessa 

formação. Advertem, porém, sobre a inexistência de ações da SEE-SP no que se refere à 

qualificação desses educadores e alertam para o aumento das chances de deixarem a Educação 

pública diante da falta de valorização.  
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A análise dos dados do gráfico da Figura 2.14 revela, ainda, que a pesquisa realizada 

por meio do Mestrado e/ou Doutorado pode contribuir para a rede de ensino paulista. Isso 

ficou demonstrado pela maioria das respostas positivas dos bolsistas. Três bolsistas aduzem 

que a melhoria só poderá acontecer na rede de ensino pública quando houver a valorização 

desses educadores após a formação:  

Boa iniciativa, porém, não existe valorização após o curso. (Prof. 11) 

A melhora só existirá com a utilização dos resultados das pesquisas, 
possibilitando novas estratégias de ação e valorização dos profissionais para 
não saírem da rede, caso contrário, dificilmente algo mudará. (Prof. 14) 

Não consigo visualizar muitas contribuições para educadores do Estado. É 
mais fácil você ser valorizado fora com um curso de mestrado. (Prof. 4) 

 

Os bolsistas enaltecem as contribuições do Programa; em nenhum momento negam a 

ineficiência do tipo de formação oferecida pelas universidades, mas alertam sobre a 

desvalorização profissional e a inconsistência da continuidade do Programa “Bolsa M/D” 

após a titulação. A velha frase de Aristóteles decerto poderá justificar o grito de todo um 

grupo de educadores: “Uma andorinha sozinha não faz verão”. 

 

 

2.3.3.2. Questão de Pesquisa: Após sua titulação, continua na prática da pesquisa? Se a 

resposta for afirmativa, de que forma? 

 

A segunda pergunta posta aos entrevistados tinha por finalidade perceber se a prática 

da pesquisa continuava presente na vida profissional desses professores da Educação Básica, 

seja diante de sua prática pedagógica, seja por meio de outras formas possíveis, ligadas à sua 

vida profissional.  

O Quadro 2.5, a seguir, exibe os resultados obtidos. 

 

 

 

 



109 

 

 

Quadro 2.5 – Bolsistas que, após a titulação, continuam na prática da pesquisa 

APÓS SUA TITULAÇÃO, CONTINUA NA PRÁTICA DA PESQUISA ? 

Sim 11 

Não   8 

Total 19 

 

 

Dos 11 bolsistas que afirmam utilizar a prática da pesquisa na vida profissional, dois 

alegaram ser mediante a produção de artigos, três na prática escolar, seis no nível Superior por 

meio da permanência em grupo de pesquisa, orientações a alunos da graduação, ou na 

continuidade de seus estudos, como no caso dos dois doutorandos. É o que nos mostram os 

relatos a seguir: 

Atualmente estou concluindo Doutorado em Educação na UFSCAR (que 
também não será aceito na minha evolução funcional). (Prof. 1) 

[...] possuo grupo de estudos com profissionais como: contadores, bancários, 
administradores etc. (Prof. 4) 

Participo do grupo PEA-MAT. (Prof. 5) 

Continuo porque ainda em sala de aula observo as dificuldades dos alunos e 
interpreto as informações com gráficos. (Prof. 8) 

Sim, orientando alunos na faculdade onde trabalho. (Prof. 11) 

[...] escrevo artigos para revistas. (Prof. 16) 

 

Dos oito bolsistas que afirmaram não utilizar a prática da pesquisa, notamos em alguns 

depoimentos a ideia de que só se faz pesquisa no nível Superior e não na Educação Básica. As 

justificativas são as mais variadas, como: falta de tempo, término recente do Mestrado e 

promessa de alguns na iniciação ao Doutorado no ano de 2011.  

A professora pesquisadora Lüdke (2001, p. 35) salienta que “nossos professores se 

encontram, em geral, em uma situação aproximada à de ‘estar em pesquisa’, indicada de um 

modo bastante amplo para um ‘projeto’, nem sempre identificável como projeto de pesquisa”. 

Nem sempre as ações de pesquisa são identificadas e valorizadas pelos profissionais da 

Educação Básica. A esse respeito, a autora sintetiza: “eles parecem divididos entre uma 

perspectiva voltada para uma meta acadêmica e uma outra voltada para a situação de sua 
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prática como docentes” (LÜDKE, 2001, p. 37). Não é demais lembrar, contudo, que esse 

fenômeno não emerge como algo visível para os docentes, pelo menos nos relatos coletados. 

Lüdke (2001) afirma que a formação de professores pesquisadores é uma questão 

ainda não equacionada em nível nacional e internacional, expressando uma lacuna nesse 

campo de produção sobre o tema. No Brasil, observamos problemas de natureza 

epistemológica, além de falhas nos cursos de graduação e a falta de políticas públicas que 

invistam na formação de professores pesquisadores. Em seus trabalhos, Lüdke (2001), 

procura conduzir o leitor à reflexão sobre a pesquisa na Educação Básica, iluminando 

caminhos para superação da dicotomia ensino/pesquisa na universidade. Com isso, a autora 

propicia a compreensão de que a nova prática do professor pesquisador na educação é eivada 

de desafios, porém, válidos de serem superados diante da riqueza de significação para a 

construção do conhecimento e novas formas de aprendizagem. 

A educadora André (2010, p. 60), que caminha na direção do papel didático que pode 

ter a pesquisa na articulação entre saber e prática docente, alerta que reforçar o papel do 

professor pesquisador pode muito simplesmente ser uma forma camuflada de evitar o 

enfrentamento das reais dificuldades vividas pela escola na contemporaneidade, como, por 

exemplo, “a falta de condições concretas para um trabalho docente de qualidade”. Embora a 

ideia do professor pesquisador não seja recente, sua disseminação, particularmente nos cursos 

de formação docente, ocorreu, sobretudo, a partir dos estudos de Schön (1997). Para esse 

autor, o profissional reflexivo trabalha de modo similar ao pesquisador ao procurar identificar 

problemas e implementar alternativas de solução, registrando e analisando dados; com isso, a 

atividade profissional deixa de ser distinta da atividade de pesquisa. Tais formulações, nos 

últimos anos, tem sido difundida mediante a defesa de uma formação de docente direcionada 

ao desenvolvimento de uma atitude investigativa pelo professor, detectando problemas, 

procurando, na literatura, na troca de experiência com os colegas e na utilização de diferentes 

recursos, soluções diversificadas para responder aos desafios da prática. É essa compreensão 

que demonstra estar associada à noção de pesquisa dos entrevistados, em particular quando se 

referem à expectativa de melhoria e crescimento profissional. 
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2.3.3.3. Questão de Pesquisa: O que o Mestrado mudou em você? 

 

Esta pergunta sobre as mudanças ocorridas em nível pessoal teve como propósito 

trazer a lume as contribuições da formação acadêmica por meio da análise do próprio 

bolsista, fazendo-os refletir os avanços alcançados. 

As reflexões dos bolsistas sobre as contribuições da formação acadêmica apontaram, 

dentre outras, as seguintes contribuições: nova postura, maior reflexão, conhecimento, maior 

autoestima, mudança da prática pedagógica (Figura 2.15). 

 

 

Figura 2.15 – Mudanças pessoais decorrentes da formação continuada. 

 

As respostas foram todas positivas, tendo sido indicadas, na maioria dos casos, mais 

de uma contribuição por bolsista: 

• mudança diante de uma nova postura profissional, que possibilita enxergar a 

Educação com um novo olhar – apontada por 12 bolsistas; 

• maior reflexão sobre o próprio trabalho – citada por nove respondentes; 

• acréscimo de conhecimento – lembrado por 10 participantes; 

• mudança da prática pedagógica – citada por sete bolsistas; 

• elevação da autoestima – observada por cinco bolsistas. 

 

Essa autoavaliação do bolsista possibilitou-nos perceber que houve a construção do 

conhecimento por meio da experiência profissional aliada à nova e rica experiência dessa 
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formação acadêmica diante da pesquisa. Adquirir uma nova postura demonstra o sentimento 

de mudança, de crescimento por meio de maior reflexão – reflexão essa sobre a realidade em 

conjunto com o aprofundamento de novos conhecimentos e que possibilita o aperfeiçoamento 

da prática. Apesar de a autoestima ter sido apontada por apenas 25% dos bolsistas, podemos 

inferir que a Pós-Graduação stricto sensu torna-os mais felizes, o que, por sua vez, aumenta-

lhes a autoestima. 

Os depoimentos transcritos a seguir ilustram com propriedade a questão: 

[...] ampliou minha visão de mundo, me fez descobrir o que é pesquisa, me 
fazendo crescer enquanto pessoa e profissional. (Sup. 2) 

Mudou tudo, pois foi um alento, uma paixão perceber a educação enquanto 
ciência [...] permitindo compreender melhor nosso contexto educacional. 
(Dir.) 

[...] possibilitou a saída do senso comum (que predomina nas conversas da 
sala dos professores e avança pelos corredores da escola) passando a utilizar 
a fundamentação teórica para sistematizar minha prática como docente. 
(Prof. 1) 

[...] A visão como professor de Educação Básica mudou muito. Como 
professor pesquisador acerca da minha prática docente hoje. (Prof. 2) 

Possibilitou o acesso a academia, a novos grupos e a prática da pesquisa [...] 
(Prof. 3) 

[...] na autoconfiança do meu conhecimento, na facilidade do estudo 
individual e na pesquisa [...] (Prof. 4) 

Mudou minha prática e me tornou um professor reflexivo. (Prof. 5) 

Possibilitou um novo olhar para Educação, em especial para as aulas de 
Matemática [...] (Prof. 6) 

[...] mudou por meio da pretensão de me tornar um profissional cada vez 
mais capacitado. (Prof. 8) 

[...] trouxe mais conhecimento. (Prof. 9) 

A forma de enxergar a Educação em nosso país. (Prof. 10) 

Tenho mais interesse para continuar estudando. (Prof. 11) 

[...] sou uma profissional melhor preparada, e alcancei melhores 
oportunidades [...] (Prof. 12) 

[...] visão de sociedade e entendimento das políticas educacionais. (Prof. 13) 

[...] saí do senso comum e adquiri maior autonomia, criticidade, reflexão e 
obtive a elevação da auto estima. (Prof. 14) 

[...] novos conhecimentos e visões do mundo [...] (Prof. 15) 

[...] me fez perceber a importância da pesquisa [...] me trouxe reflexão e 
conceitos  que  não conhecia  [...]  me  tornou  pesquisador  na  educação.  
(Prof. 7) 

 

Reportamo-nos a Lüdke (2001, p. 44) para justificar os resultados: 
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Dito de forma bem resumida, a pesquisa e a formação podem representar 
componentes estratégicos para o desenvolvimento profissional docente, que 
em sua busca pode, eventualmente, aceitar desvios ou até sacrifícios de seus 
objetivos precípuos como professor de educação básica, temporária ou 
definitivamente. A universidade e os cursos de pós-graduação, com seus 
valores e sua cultura próprios, pode desempenhar um papel fundamental 
nesse processo, legitimando um perfil de pesquisador mais próximo do 
modelo acadêmico, ou um outro mais de acordo com o trabalho de pesquisa 
nas escolas. 

 

A reflexão desses bolsistas sobre a própria formação possibilitou-nos observar que 

houve um crescimento profissional considerável, que articula novos conhecimentos à prática 

pedagógica. O contato com a pesquisa despertou o “encanto” de muitos, sendo provável que 

tenham recorrido a esse primeiro contato como meio de utilizá-la das mais diferentes formas 

na vida profissional na Educação Básica e também fora dela. 

É importante ressaltar que, ao analisarmos a percepção dos bolsistas no tocante à 

formação stricto sensu, constatamos que as experiências deles foram favoráveis para a 

qualificação profissional. Esses resultados contribuem, portanto, para que repensemos a 

importância desses Programas de Mestrado e de Doutorado para educadores do ensino básico.  

O capítulo a seguir apresenta e analisa os dados obtidos por meio das entrevistas com 

o Diretor de Escola, o Coordenador Geral do Programa “Bolsa M/D” e a Diretora da Apeoesp, 

subsede de Franco da Rocha a fim de atender ao propósito de coletar novas percepções sobre 

o Programa “Bolsa M/D.  
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CAPÍTULO 3 

 

O PROGRAMA “BOLSA MESTRADO/DOUTORADO”  

E SUAS CONTRIBUIÇÕES 

 

 

Este capítulo tem como propósito apresentar novas percepções sobre o Programa 

“Bolsa M/D”, obtidas por meio de depoimentos de pessoas envolvidas com o Programa, 

porém atuantes em diferentes funções na SEE-SP, como: gestor escolar, coordenador geral do 

Programa “Bolsa M/D” e Sindicato dos Professores. As informações prestadas por esses 

profissionais permitiram-nos, assim, colher novos dados, observações e reflexões sobre o 

Programa e seus resultados na rede de ensino pública.  

Elegemos a entrevista semiestruturada em razão de se tratar de uma modalidade que 

apreende a fala dos sujeitos pesquisados, remetendo aos objetivos da pesquisa e configurando-

se em uma “conversa com finalidade”, cuja abertura é suficiente para aprofundar a 

comunicação. Essa modalidade de entrevista, pela sua própria característica de contar apenas 

com tópicos gerais orientadores, possibilita ao entrevistado incluir situações e relatos que 

considere importantes no contexto da sua fala (MINAYO, 1994). 

 

 

3.1. A Escola Befama e a Visão do seu Diretor sobre o Programa “Bolsa M/D” 

 

A análise de nosso campo empírico, a DE de Caieiras, evidenciou que a escola com o 

maior número de bolsistas formados e em formação por meio do Programa “Bolsa M/D” era a 

indicada para compor este estudo, portanto, ela foi selecionada e será objeto de exame a fim 

de que possamos compreendê-la melhor. 

Trata-se da Escola Estadual Benedito Fagundes Marques, popularmente conhecida 

como Befama. Situada no centro de Franco da Rocha (SP), a escola foi fundada em 1950, 

sendo o primeiro colégio do município. 
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Sua estrutura física apresenta 17 salas de aula, que funcionam nos três períodos 

(manhã, tarde e noite), compondo o total de 48 classes com média de 38 alunos em cada uma. 

No total, são 1.850 alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, incluindo a modalidade 

EJA. A escola conta com 68 professores entre efetivos e contratados, 10 funcionários, um 

diretor de escola, dois vice-diretores e dois coordenadores pedagógicos; desses que fazem 

parte do suporte pedagógico, três possuem Mestrado – dois deles tendo participado do 

Programa “Bolsa M/D”. 

Com relação aos educadores que realizaram Mestrado e/ou Doutorado, buscamos 

analisar pelo viés das contribuições que essa formação pode oferecer para o espaço escolar, 

uma vez que na Unidade Escolar nem todos os mestres e doutores fizeram recorreram ao 

Programa “Bolsa M/D” durante sua formação. O Quadro 3.1 ilustra algumas informações 

sobre os educadores mestres e doutores. 

 

Quadro 3.1 – Algumas informações sobre os educadores mestres e doutores 

No CARGO/FUNÇÃO TITULAÇÃO PROGRAMA/ 

UNIVERSIDADE 

BOLSA- 

AUXÍLIO 

1 Professor de Matemática Mestre Educação 

Matemática/PUC-SP 

Sim 

2 Professor de Matemática Mestre Educação 

Matemática/PUC-SP 

Sim 

3 Na época do Mestrado atuava na 

unidade, no cargo de Professor de 

História/Coordenador 

Hoje é Diretor efetivo da SEE-SP 

Mestre  EHPS/PUC-SP Sim 

4 Professora de História/Professora 

Coordenadora Pedagógica da própria 

escola 

Mestre EHPS/PUC-SP Sim/parcial. 

Realizou a troca 

da bolsa da SEE-

SP pela Capes 

Continua 
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Continuação 

No CARGO/FUNÇÃO TITULAÇÃO PROGRAMA/ 

UNIVERSIDADE 

BOLSA- 

AUXÍLIO 

No CARGO/FUNÇÃO  TITULAÇÃO  PROGRAMA/ 

UNIVERSIDADE  

BOLSA- 

AUXÍLIO  

5 Professor de Matemática Mestrando Educação 

Matemática/PUC-SP 

Sim  

6 Professor de Matemática/Diretor da 

escola 

Mestre/Doutorando Educação 

Matemática/PUC-SP 

Sim, apenas para 

o Mestrado 

7 Professora de Arte Mestre Comunicação e 

Semiótica/PUC-SP 

Sim 

8 Professora de Matemática/ 

Afastada perante a Cenp 

Doutora Educação 

Matemática/PUC-SP 

Sim, para o 

Doutorado 

9 Professor de Ciências/Vice-Diretor 

da escola 

Mestre História da 

Ciência/PUC-SP 

Não  

10   Professora de Português, hoje no 

cargo de Supervisora de Ensino  

Mestre EHPS/PUC-SP Não  

 

A análise do quadro mostra que, dos 10 professores titulados por uma pós stricto 

sensu, apenas quatro permanecem em exercício na docência, sendo três deles na área de 

Matemática. Os demais se encontram desviados de seus cargos em funções administrativas 

e/ou pedagógicas. É importante lembrar que essa transição de funções não ocorreu somente 

após o Mestrado ou Doutorado; alguns já se encontravam fora da sala de aula antes de iniciar 

a formação. Dois desses educadores se exoneraram do cargo e assumiram um novo cargo na 

SEE-SP, um na direção de escola e outro na supervisão de ensino. 

É relevante salientar que a construção de conhecimentos pedagógicos por meio da 

pesquisa não ocorre apenas na prática da sala de aula, limitando a pesquisa ao “professor” 

pesquisador; ao contrário, ocorre também em uma maior dimensão nas discussões e reflexões 

do grupo sobre a prática, em ações articuladas que se propagam pela escola e ecoam por toda 
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a comunidade escolar, transformando todo o grupo em uma definição mais ampla de 

educadores pesquisadores. 

André (2010, p. 61) nos alerta, no entanto, que “esperar que os professores se tornem 

pesquisadores, sem oferecer as necessárias condições ambientais , materiais , institucionais 

implica ,por um lado, subestimar o peso das demandas do trabalho docente cotidiano e ,por 

outro, os requisitos para um trabalho cientifico de qualidade” e completa asseverando que 

“precisamos examinar com cuidado essa proposta tão atraente de formar professores 

pesquisadores para não cair nas suas armadilhas , nem atribuir-lhe um papel redentor , de 

resolução mágica dos graves problemas educacionais ;nem simplificá-los demasiadamente , 

deixando de considerar as exigências mínimas para sua efetivação”. 

Feitas as apresentações de algumas características da escola e de seus educadores 

mestres e doutores, a “conversa” com o Diretor da Befama tornou-se necessária para o 

alcance de nossos objetivos atinentes às contribuições por meio desse novo olhar. 

A escola em análise tem como diretor um jovem de 29 anos, professor titular de 

Matemática, formado por uma Universidade privada de São Paulo, com 11 anos no magistério 

paulista em escolas públicas e particulares. Atuou como professor coordenador pedagógico e 

vice-diretor dessa mesma Unidade Escolar. Mestre em Educação Matemática, beneficiário do 

Programa “Bolsa M/D”, hoje é doutorando do Programa Educação Matemática pela PUC-SP, 

porém, não faz uso da bolsa-auxílio. 

No âmbito escolar, na sala da direção, um ambiente acolhedor e, ao mesmo tempo, 

agitado em razão do grande número de pessoas que circulam e dão vida a essa Unidade 

Escolar, iniciamos a entrevista semiestruturada. O Diretor, bastante receptivo, mostrou-se 

disposto a colaborar na pesquisa. 

Logo de início, explicamos os motivos que nos fizeram escolher sua escola entre 

todas pertencentes à DE de Caieiras, e ele se mostrou feliz pela grande busca de seus 

professores pela formação continuada, o que levou à diferenciação de sua escola das demais.  

A entrevista foi transcrita e após sua leitura sistemática, foram definidas categorias 

com base nos itens incluídos no roteiro que norteou a entrevista, pois, conforme lição de 

Minayo (1994, p. 70), “as categorias são utilizadas para estabelecer classificações. Neste 

sentido, trabalhar com elas significa agrupar elementos, idéias ou expressões em torno de um 

conceito capaz de abranger tudo isso”.  



119 

 

 

Os itens selecionados como representativos para estudo foram divididos em cinco 

categorias: 1) procura pela pós stricto sensu; 2) expectativas dos educadores; 3) contribuições 

para a escola; 4) falhas no Programa “Bolsa M/D”; 5) avaliação do Programa. 

Apresentamos, a seguir, os resultados da representação e análise dos dados obtidos 

na entrevista com o Diretor de Escola, ressaltando que os dados se referem à “percepção” 

diante da observação como gestor da escola. 

 

 

3.1.1. A Procura pela Pós Stricto Sensu 

 

A primeira categoria visa compreender de que forma ocorre a busca dos educadores da 

educação básica pelo Mestrado ou Doutorado. O depoimento do Diretor é emblemático dessa 

situação: 

[...] Procuram buscar informações com os colegas a respeito dos processos 
seletivos de Mestrado e Doutorado, assim como os meios para se obter as 
bolsas de estudo [...] Realmente há um número considerável de professores 
nesta escola e isto está associado ao incentivo que os próprios colegas dão 
aos demais professores e também pela possibilidade de obter bolsas de 
estudos no Programa Bolsa Mestrado da SEE/SP. 

 

A resposta do Diretor vem ao encontro dos dados quantitativos que apresentamos 

anteriormente, segundo os quais a divulgação do Programa “Bolsa M/D” e o funcionamento 

das pós-graduações stricto sensu ocorrem na troca de experiências, esclarecimento de dúvidas 

e, principalmente, no estímulo entre os próprios educadores.  

[...] é um grupo de professores que possuem vínculos de amizade, acredito 
que um acaba incentivando o outro a estudar. Eu mesmo fiz Mestrado em 
Educação Matemática, e eles me informaram como era o processo seletivo e 
como era possível obter bolsa de estudo no Programa Bolsa Mestrado. Acho 
que é isso, o incentivo dos colegas. 

 

O incentivo só existe por parte do ser humano quando a experiência é útil para a 

vida, o que corrobora que cada vez mais educadores estão se descobrindo como professores 

pesquisadores e estimulando novos colegas para essa formação e mudando o cenário das 

escolas com essa nova modalidade de qualificação pedagógica. 
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3.1.2. As Expectativas dos Bolsistas  

 

Tivemos como propósito compreender por uma nova ótica o que os bolsistas esperam 

da SEE-SP ao ingressar no Mestrado e no Doutorado. O depoimento do Diretor traz a lume 

essa questão: 

[...] acho que esperam, principalmente, maior reconhecimento e valorização 
profissional, melhores salários [...] Infelizmente, isso ainda não acontece, 
existem poucos estímulos para que esse professor continue pesquisando, 
continue na rede. A SEE deveria valorizar mais esses profissionais, tanto na 
questão salarial como na utilização de suas pesquisas.  

 

Notamos que a expressão valorização profissional engloba duas necessidades 

primordiais para esses profissionais: as questões salariais, com planos de carreiras que 

valorizem os educadores que buscaram essa nova qualificação; e o reconhecimento 

profissional diante do uso de suas pesquisas e aproveitamento por meio de novas 

oportunidades na própria SEE-SP, de acordo com suas novas competências e habilidades 

desenvolvidas na busca da melhoria profissional ao se qualificarem como mestres ou 

doutores. 

 

 

3.1.3. Contribuições para a Escola 

 

Foram apontadas pelo Diretor da escola contribuições que abrangem diferentes 

aspectos. Nesse primeiro momento, mencionaremos aquelas atinentes às questões de 

comportamento dos educadores mestres e doutores, conforme relato a seguir: 

[...] observo sempre estão dispostos a participar de cursos de formação, 
palestras, oficinas, inclusive procuram dar continuidade na formação 
acadêmica buscando cursos de pós-graduação [...] 

[...] dá para afirmar que são professores envolvidos no trabalho pedagógico 
da escola. São, normalmente, os que mais participam dos projetos que 
fazemos, apresentam ideias, se relacionam muito bem com os alunos. Isso eu 
posso afirmar, porque observo no dia a dia da escola; eles contribuem muito 
com a escola, até mesmo na relação com os outros professores. 
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Foi possível observar a presença de autonomia e motivação de seus professores 

mestres e doutores, maior envolvimento deles nas ações pedagógicas da escola e com todos os 

membros da Unidade Escolar. Compreende-se que essas mudanças representam um caráter 

significativo para a aprendizagem dos alunos e possibilidades de sucesso no Projeto 

Pedagógico da Escola. 

Diante da indagação sobre as contribuições visíveis dessa formação na atuação 

profissional dos professores após a qualificação, o Diretor aponta uma questão que muitas 

vezes o incomoda na rede de ensino: 

[...] às vezes me perguntam se os professores que fizeram ou fazem 
Mestrado são os melhores professores da escola. Sempre respondo que não 
tenho instrumentos para saber isso. Não tenho uma avaliação dos resultados 
dos alunos por sala, por disciplina, de maneira comparativa. O Saresp, por 
exemplo, avalia o desempenho da escola como um todo, em séries 
específicas, e os professores dão aula nas mais diferentes séries. Então, não 
dá para falar que são melhores, mas são envolvidos, preocupados e 
compromissados com a educação, e isso é o mais importante, o resto 
construímos juntos. 

 

O relato do Diretor denota a existência de certa cobrança na Educação Básica, 

expressa na comparação entre um professor Mestre ou Doutor e outro graduado. Onde foi 

justificado a impossibilidade de averiguar quantitativamente, por meio de resultados 

mensuráveis, quais desses professores ensinam melhor?  

No tocante às contribuições, buscamos analisar a questão da pesquisa no contexto da 

Unidade Escolar, uma vez que a formação stricto sensu se utiliza da pesquisa como principal 

instrumento. 

[...] muitos dos nossos professores tiveram a nossa escola como objeto de 
pesquisa, enquanto outros utilizaram alguns instrumentos da pós-graduação 
– como questionário, entrevistas –, para conhecer melhor nossos alunos, os 
pais, a comunidade, os nossos professores [...] 

 

Nota-se que nesta escola a compreensão sobre a pesquisa não se limita à busca de 

informações prontas, como num ato de pesquisação simples, em que o educador se apropria 

do conhecimento já formado para se atualizar e ministrar suas aulas. Na Befama, ao contrário, 

a pesquisa é empregada como construção do conhecimento, por meio da reflexão, coleta e 

análise de dados, com o propósito de encontrar resultados para serem aplicados nas 

problemáticas escolares, desenvolvendo um componente crítico, estudado por Giroux (1997), 
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segundo o qual a atividade de pesquisa implica uma posição reflexiva que conduz à 

criticidade do professor intelectual. Então, seja na sala de aula ou numa dimensão maior, a 

pesquisa está sendo utilizada e descoberta de diferentes formas por professores, gestores e 

alunos. 

 

 

3.1.4. Falhas no Programa Bolsa “Mestrado/Doutorado” 

 

Nesta pesquisa, procuramos elencar, por meio da percepção do Diretor da escola, 

algumas falhas na logística do Programa “Bolsa M/D”, com o propósito de trazer novos 

questionamentos e melhores direcionamentos dessa política pública. Um dos pontos 

observados pelo Diretor refere-se à pesquisa de Mestrado/Doutorado dos educadores de sua 

escola: 

[...] até hoje, no tempo que estou na direção da escola, e até mesmo como 
professor na rede estadual, nunca vi nenhuma ação da SEE para aproveitar as 
pesquisas desenvolvidas pelos professores. Acho mesmo um desperdício, 
porque já vi trabalhos muito bons, acho que os professores conhecem muito 
bem a rede, vivem seus problemas cotidianamente e suas pesquisas 
poderiam contribuir muito mais. Por exemplo, um professor aqui da escola 
desenvolveu uma pesquisa muito boa sobre a rotatividade docente na rede, 
ele conseguiu reunir elementos que para a SEE seriam de grande auxílio, 
mas não foi o que aconteceu. 

 

Além da crítica ao descarte das pesquisas realizadas, em especial sobre sua própria 

escola, o Diretor destaca a importância desses trabalhos em razão do grau de experiência dos 

educadores envolvidos sobre as problemáticas educacionais.  

Ao apontar as falhas existentes, o Diretor sugeriu ações que considera importantes 

para o funcionamento ideal do Programa “Bolsa M/D”. Sua percepção abrange também o 

bom funcionamento da organização escolar, por isso as sugestões são destacadas neste 

trabalho, quais sejam, o Programa deveria: 

• prever uma flexibilização ou redução na carga horária do professor pesquisador: 

“É extremamente difícil conseguir conciliar os horários, estudar ao mesmo tempo em 

que dá tantas aulas”; 
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• conceder aumento salarial significativo ao professor com Pós-Graduação como 

um estímulo para que cada vez mais os professores procurassem estudar: “o 

aumento salarial propiciado com Mestrado ou Doutorado chega a ser desanimador”; 

• permitir aos professores que obtiveram a bolsa para cursar o Mestrado utilizá-la 

também para o Doutorado, sem interrupção, deixando a obrigatoriedade de 

permanência na escola para o final dos estudos: “conheço professores que 

perderam ótimas oportunidades de continuação do Doutorado por causa das regras do 

Programa”; 

• aproveitar, no âmbito da SEE-SP, as pesquisas desenvolvidas por esses 

professores: “os próprios professores deveriam ser aproveitados para a formação 

continuada nas Diretorias de Ensino”. 

 

 

3.1.5. A Avaliação do Programa “Bolsa M/D”  

 

Os relatos do Diretor expressam contribuições trazidas pela qualificação desses 

educadores em sua escola, afirmando sua validade como política pública eficaz, que 

proporciona melhorias no âmbito escolar. É o que se depreende de suas falas, reproduzidas a 

seguir:  

[...] é inquestionável que o professor melhora ao estudar [...] 

[...] é um programa de extrema importância, que proporcionou que eu e 
muitos colegas fizéssemos uma pós-graduação, o que seria muito difícil – 
quase impossível – sem ele [...] 

[...] seus resultados são positivos e visíveis na atuação do professor e no 
trabalho coletivo [...] 

 

O Diretor faz uma crítica às regras impostas na última avaliação do Programa “Bolsa 

M/D”: 

Infelizmente, as últimas mudanças no Programa não foram boas [...]. 
Limitaram a entrada dos professores, condicionaram o acesso somente a 
programas da disciplina em que o professor atua [...]  

[...] com essas mudanças, nenhum professor aqui da minha escola conseguiu 
entrar no Programa; também não conheço nenhum professor de outra escola 
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que conseguiu. Segundo a ótica do Programa, agora nenhum professor de 
Português pode fazer o mestrado em Educação [...] 

 

Os relatos do Diretor evidenciam que, mesmo diante dos problemas logísticos do 

Programa “Bolsa M/D”, ele reconhece a importância deste como política pública de formação 

continuada capaz de atingir seus objetivos de melhoria da qualidade de ensino, desde que 

passe pelo aperfeiçoamento, com ações condizentes com uma formação stricto sensu, visando 

potencializar seus resultados. E comenta: 

[...] mas mesmo com todos esses problemas, acho que o Programa não pode 
acabar, como foi cogitado diversas vezes. Deve ser aperfeiçoado para que a 
gente consiga, de fat, que ele sirva como instrumento de melhoria da 
qualidade de educação”. 

 

 

3.2. A Voz do Coordenador Geral do Programa “Bolsa M/D” 

 

Com o propósito de que a pesquisa apontasse uma nova ótica sobre o Programa 

“Bolsa M/D”, a conversa por meio de uma entrevista semiestruturada com o Coordenador 

Geral do Programa “Bolsa M/D” foi conduzida de maneira a nos possibilitou a compreensão 

administrativa no tocante à gestão do Programa pela SEE-SP e suas gestões. 

O agendamento da entrevista ocorreu sem qualquer dificuldade, tendo sido marcado 

prontamente na própria Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, no mês de dezembro 

de 2010, em uma das salas em que está locada a Cenp. 

Após uma conversa informal com o Coordenador Geral do Programa “Bolsa M/D”, 

descobrimos que ele era o responsável pelo Programa desde seu surgimento no ano de 2003, e 

que o Programa era um projeto antigo do Deputado Estadual de São Paulo, Gabriel Chalita, à 

época Secretário da Educação do Governo Geraldo Alckmin, filiado ao Partido Social 

Democrático Brasileiro (PSDB). 

Para conhecer os motivos que conduziram à criação do Programa, colocamos a 

seguinte pergunta ao Coordenador Geral:  

 

– Quais os motivos iniciais para criação e implantação desta política publica de formação 

continuada do Estado de São Paulo, o Programa Bolsa Mestrado/Doutorado? 
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De acordo com a resposta, o motivo para criação do Programa vincula-se aos 

objetivos presentes nas propostas da SEE-SP na gestão do então secretário Gabriel Chalita, de 

propiciar condições por meio da formação continuada para que o professor pudesse se tornar 

mais bem qualificado: 

[...] O objetivo é mais que óbvio. É oferecer ao professor condições de, 
através de uma pesquisa acadêmica mais profunda, poder contribuir melhor 
na sala de aula, com a excelência do seu trabalho, sendo assim um formador 
de opinião privilegiado, a partir do momento em que ele consegue ingressar 
num curso desses. 

 

A Pós-Graduação stricto sensu oferece condições aos alunos de construir o 

conhecimento por meio da pesquisa. A opção da SEE-SP por essa modalidade é 

compreendida na intenção já prevista nos documentos oficiais relativos à formação de 

professores pesquisadores na rede pública de ensino paulista. 

A questão a seguir teve como propósito conhecer um pouco da história do Programa 

“Bolsa M/D” na visão de seus gestores:  

 

– Conte-nos um pouco da história e desenvolvimento do Programa. 

 

Primeiro o Coordenador fez um breve resumo: “o Programa iniciou-se em 2004, a 

primeira leva de bolsistas aconteceu em 2004 e se estende até hoje”. Em seguida, teceu 

considerações sobre o desenvolvimento do Programa “Bolsa M/D”, reportando-se às 

alterações na logística realizadas em 2008 e sobre a justificativa a respeito da cessação do 

inciso II decorrente da ausência de regras e possíveis contratempos entre dirigentes de ensino 

e bolsistas designados para a Oficina Pedagógica de Ensino, atuantes nas DEs. A esse 

respeito, diz: “constatamos que não estava sendo proficiente; tivemos muitos casos, inclusive 

de bolsas cessadas na DE porque o bolsista não entendeu muito bem o espírito da coisa. E 

tivemos confrontos, inclusive na DE, entre os bolsistas e o próprio dirigente regional”.  

Resolve-se, assim, a problemática dos dirigentes; em contrapartida, aumentam-se os 

problemas dos bolsistas em relação às condições precárias de tempo disponível para a 

formação. 
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Com o propósito de compreender o significado da pesquisa para a SEE-SP, em face 

da intenção de políticas públicas direcionadas à formação de professores pesquisadores na 

Educação Básica, realizamos a seguinte pergunta ao Coordenador Geral: 

 

– Qual é conceito de pesquisa da SEE-SP em face deste Programa? 

 

A explicação dada não focou o que se espera que o educador desenvolva no processo 
de formação por meio da pesquisa: 

[...] os professores, para pleitearem a Bolsa, devem apresentar um pré-
projeto acadêmico que contemple o trabalho dele em sala de aula na sua área 
de atuação, ou seja, o professor de Matemática vai fazer um Mestrado ou 
Doutorado em Matemática com um trabalho claramente voltado para a sala 
de aula, quer dizer, pretendemos com isso que esse professor irá contribuir, 
decisivamente, para a melhoria da qualidade do ensino público estadual da 
Educação Básica [...] Basicamente, esse é o conceito de pesquisa que temos 
aqui na SEE para concessão do beneficio da Bolsa. 

 

O conceito de pesquisa expresso pelo Coordenador Geral está direcionado para a 

construção do conhecimento na área de atuação do cargo do educador, e seus resultados 

podem ser válidos para a própria rede de ensino, por meio da disseminação da pesquisa após a 

titulação, ou, como ocorre atualmente, restringindo-se apenas ao desenvolvimento do 

educador em razão do arquivamento da pesquisa.  

A estratégia citada pelo Coordenador Geral no que alude à pesquisa ser de acordo 

com o cargo do educador na SEE-SP deve acompanhar ações posteriores de divulgação e 

estudos dessas pesquisas ao término da bolsa-auxílio, pois, no formato em que se encontra, 

não há possibilidades de bons resultados. 

A limitação do professor no tocante ao tema de pesquisa e Programa de Formação 

deve ser outro ponto avaliado, pois entendemos que, independentemente do cargo exercido 

pelo educador, desde que o Programa seja da área da Educação, as contribuições serão sempre 

úteis para seu trabalho na rede de ensino. Um Programa de Educação: Currículo nada tem a 

oferecer para um professor, por exemplo, de Matemática ou Ciências? Um trabalho de um 

professor sobre Políticas Públicas não terá validade para a rede de ensino e para ele próprio? 

Entendemos que repensar certas estratégias apresentadas nesta pesquisa será de importante 

valia para o sucesso dessa política de formação. 
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Outra questão dedicou-se a avaliar as dificuldades enfrentadas pelos bolsistas durante 

a participação no Programa: 

 

– Quais as maiores dificuldades encontradas no decorrer do Programa? 

 

De acordo com relato do Coordenador Geral, as dificuldades foram geradas em 

decorrência das licenciosidades na legislação do Programa “Bolsa M/D”. Dos problemas 

apontados, destacamos: bolsistas em escolas estaduais recentemente assumidas pelo 

município e exonerações de bolsistas que não cumpriram o período de ressarcimento do 

Programa. É o que se depreende da fala a seguir: 

[...] encontramos realmente muitas dificuldades. Primeiro, é que a legislação 
antiga tinha uma certa licenciosidade [...] muitas vezes o professor afastado 
na rede municipal por força do convênio Estado-Município, naqueles 
municípios em que o ensino foi municipalizado eram prejudicados, se era 
afastado ele tinha que devolver o dinheiro para o Estado [...] acho que um 
problema também muito grande é o professor que obtém o beneficio e 
depois se exonera do serviço público. Temos um percentual razoável de 
professores que se exoneram e vão para o Ensino Superior, vão para outras 
redes de ensino. 

 

No que tange à observação do Coordenador Geral ao se reportar aos pedidos de 

exoneração dos bolsistas, cabe ressaltar que mudar a legislação atinente às regras do 

ressarcimento é uma forma de mitigar, momentaneamente, o “sintoma” do problema e não as 

reais causas, que talvez o Ensino Superior e as outras redes de ensino estejam causando aos 

educadores. Isto é, os educadores migram para instituições privadas em face das melhores 

condições de trabalho, salário e valorização profissional ofertadas por essas instituições. 

Outra questão apresentada como dificuldade do Programa alude ao processo seletivo 

inserido na nova fase do Programa com a entrega de projetos avaliados por uma comissão, 

que no texto inicial do documento se referia à Fapesp. Segundo o Coordenador Geral: 

[...] a antiga legislação permitia que profissionais sem a devida competência 
concedessem a Bolsa, ou seja, a comissão regional da DE não tinha um perfil 
acadêmico para analisar um projeto, para ver se ele realmente atendia às 
exigências do projeto [...] 

 

Entendemos que conseguir uma vaga em um Programa de Pós-Graduação stricto 

sensu já se configura em requisito para aprovação da bolsa-auxílio da SEE-SP, pois as 
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universidades passam pela avaliação da Capes, e o bolsista pela avaliação da Universidade, 

composta por um quadro de profissionais competentes e qualificados para a avaliação do 

candidato. Esse novo processo seletivo no âmbito da SEE-SP limitou as possibilidades do 

tema de pesquisa dos bolsistas e favoreceu um corte drástico da entrada de educadores no 

Programa nos anos de 2008 e 2009. Como não houve abertura das inscrições em 2010, 

embora prevista na legislação do Programa, fizemos as seguintes perguntas:  

 

– Por que o Programa não abriu inscrições em 2010? Existe previsão para inscrição em 

2011? 

 

A justificativa referiu-se à falta do credenciamento de pareceristas: “tivemos uma 

dificuldade muito grande no decorrer de 2010 para o credenciamento da comissão de 

pareceristas”. 

Notamos no Coordenador Geral uma grande vontade de dar continuidade ao 

Programa, porém, sabemos que em um sistema de ensino complexo como o do Estado de São 

Paulo uma enorme parcela das providências depende de terceiros para a concretização. 

Porém, a crítica deve-se à falha durante o ano letivo de 2010 de não comunicar aos 

educadores, oficialmente, sobre a não abertura das inscrições, uma vez que muitos educadores 

ingressaram em programas de Pós-Graduação stricto sensu na expectativa de obter uma bolsa. 

Isso acarretou aos educadores, entre outros problemas, endividamento financeiro e desistência 

de iniciar o curso. 

A entrevista encerrou-se com uma questão cujo propósito era ouvir a opinião do 

Coordenador Geral sobre o Programa em análise: 

 

– Qual é a sua opinião sobre o Programa Bolsa M/D? 

[...] acho que são professores altamente especializados, professores com 
conhecimento acadêmico privilegiado [...] durante o período de 
ressarcimento da bolsa irão contribuir para o aprimoramento, para a melhoria 
do ensino público estadual da Educação Básica [...] Acho que o projeto tem 
toda validade necessária. E digo mais, é o único projeto de uma Secretaria de 
Estado no Brasil oferecendo essa possibilidade de Mestrado e Doutorado aos 
professores da rede pública. 
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O Coordenador complementa, destacando como parte dos resultados do Programa 

“Bolsa M/D” a qualificação dos educadores que compõem a Cenp: 

[...] prova disso é que hoje, aqui na Cenp, temos uma base, um substancial, 
um plantel (sic) assim razoável de mestres e doutores contribuindo 
decisivamente na implantação das novas propostas curriculares da SEE e 
dando um aporte muito interessante aos professores coordenadores nas DEs 
e nas escolas do Estado de São Paulo.  

 

Em fevereiro de 2011, contatamos o Coordenador Geral do Programa “Bolsa M/D”, ao 

qual indagamos sobre a abertura das inscrições para este ano, pois, apesar da permanência do 

PSDB no governo de São Paulo com Geraldo Alckmin, o secretário da Educação, Paulo 

Renato, foi substituído por Herman Voorwal. Segundo a resposta obtida do atual Secretário, 

vão começar a trabalhar na reforma da legislação do Projeto e em seguida novas inscrições 

serão abertas. 

Em 23 de março, foi publicado no site da SEE-SP uma nota28 intitulada: “Governo 

aumenta em até 102,5% valor de bolsa de pós para professores da rede estadual”. Dentre as 

mudanças comunicadas, destacamos: aumento nos valores das bolsas; avaliação do candidato 

pela DE; e autorização dos direitos das dissertações e teses para divulgação pela SEE-SP. Fica 

aqui a esperança de uma avaliação do Programa “Bolsa M/D” com caráter mais formativo, 

para que essa política seja aprimorada no sentido de dar “condições compatíveis” com a 

formação acadêmica, além de “ações de continuidade” do Programa visando à valorização 

profissional desses mestres em todos os aspectos, além da disseminação da construção do 

conhecimento e de novas experiências adquiridas nesse tipo de formação. 

 

 

3.3. A Posição da Apeoesp 

 

Dispusemo-nos a ouvir também a voz sindical para compor este trabalho. A escolha 

recaiu sobre a Apeoesp em razão do requisito o maior número de associados. Essa Associação 

surgiu em 1945, no município de São Carlos, durante a ditadura militar e hoje conta com 

cerca de 140 mil associados. 

                                                           
28 Disponível em: <http://www.educacao.sp.gov.br/ >. Acesso em: 23 mar. 2011. 
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Nossa proposta foi entrevistar a Diretora Geral da subsede de Franco da Rocha, 

responsável pela região da DE de Caieiras na gestão de 2008 a 2011. A conversa ocorreu de 

forma bastante cordial, em uma das salas da subsede, oportunidade em que foi apresentada a 

intenção da entrevista, qual seja, conhecer o posicionamento da Apeoesp no tocante ao 

Programa “Bolsa M/D”. A Diretora da subsede esclareceu que não poderia expor em nome da 

Apeoesp uma posição “única” referente ao Programa “Bolsa M/D”, e que para isso o 

Programa deveria ter sido colocado em pauta anteriormente para discussão e votação de seus 

representantes.  

Indagada sobre a busca dos bolsistas da região perante a subsede, a Diretora afirmou 

que houve apenas duas procuras, e que ambos os bolsistas necessitavam afastar-se da SEE-SP. 

Porém, os resultados pós-recursos não foram favoráveis, e os educadores tiveram de optar 

entre a permanência na rede de ensino e a perda da oportunidade de carreira fora da SEE-SP, 

ou saída, desde que ocorresse o reembolso dos cofres públicos em razão do não cumprimento 

do período de permanência como forma de ressarcimento da concessão feita pelo Estado. 

A Diretora da subsede esclareceu que a Apeoesp não se posiciona no que tange ao 

Programa, mas defende garantias previstas em legislações referentes à Formação Continuada 

e Plano de Carreira para os profissionais da Educação. 

Além da entrevista, realizamos uma pesquisa no mês de janeiro de 2011, nas 

bibliotecas da PUC-SP, no Portal do Domínio Público e no Banco de Dissertações e Teses da 

Capes, bem como em artigos publicados em anais de congressos e em revistas da área 

educacional como: Educação e Sociedade, Revista Brasileira de Educação e Educação e 

Pesquisa, além da busca simples no Google e Google Acadêmico, com o objetivo de 

encontrar ações da Apeoesp relacionadas ao Programa “Bolsa M/D”.  

Não foram encontradas ações da própria Apeoesp que demonstrassem o uso das 

pesquisas realizadas pelos bolsistas, já que essas pesquisas se tornam um material privilegiado 

para o Sindicato, pois tratam da realidade da escola e da rede de ensino paulista. 

A pesquisa possibilitou-nos encontrar apenas uma parceria da Apeoesp com o Centro 

Universitário Salesiano de São Paulo (Unisal) – Unidade de Americana – no ano de 2006, 

com o oferecimento de um Curso de Extensão de 30 horas, de Iniciação à Pesquisa Científica. 

O curso, destinado a professores da rede pública estadual, foi planejado e executado pelos 

professores doutores Martins e Groppo (2007), que, posteriormente, sentiram-se estimulados 

pelas experiências com professores da Educação Básica a produzir um livro. Segundo os 
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autores, livro teve como propósito apresentar informações básicas sobre o que é a Pós-

Graduação (lato sensu e stricto sensu) e como fazer pesquisa em educação, sobretudo a partir 

de um Programa de Mestrado. 

Essa parceria teve como objetivo geral descobrir e tentar superar as causas do 

insucesso dos professores estaduais nos processos seletivos em pós-graduações stricto sensu, 

em face da oportunidade que lhe era dada com a Bolsa Mestrado oferecida pela SEE-SP. 

Segundo os professores doutores Martins e Groppo: 

[...] quebrava-se o tabu que ainda persiste na mentalidade de muitos 
professores universitários: cursos para professores da rede pública, todos 
gratuitos, devem ser oferecidos por universidades públicas. Contrariando 
essa mentalidade, este Curso para professores da rede estadual foi oferecido 
e realizado por professores de uma instituição universitária particular, a 
Unisal, sem ônus para os participantes. 

 

A rica experiência de iniciação científica com professores da rede pública paulista 

possibilitou-nos algumas informações relevantes sobre as expectativas e o perfil desses 

professores da Educação Básica em contato com a pesquisa. 

De acordo com Martins e Groppo (2007, p. 2), no meio educacional, a pós stricto 

sensu apresenta “a ideia de uma universidade pública longínqua, inacessível, só atingível por 

alguns eleitos predestinados a esse templo sagrado”. Muitos professores da rede de ensino 

oficial participam dos processos seletivos, mas poucos são aprovados, até mesmo nas 

instituições privadas, cuja concorrência é menor do que nas públicas. Esse dado talvez possa 

explicar o baixo número de bolsistas da DE Caieiras matriculados em universidades públicas 

do Estado de São Paulo, denunciando a falta de políticas nessas instituições direcionadas à 

acolhimento dos professores da rede pública e consequente melhoria da qualidade do ensino. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Este trabalho teve por escopo a análise e reflexão acerca do Programa “Bolsa 

Mestrado\Doutorado”, uma política pública implantada pelo Governo de São Paulo com o 

propósito de assegurar a formação de educadores e, por consequência, promover a melhoria 

da atuação profissional desses educadores mediante seu desenvolvimento como educadores-

pesquisadores.  

Para atender a esse propósito, realizamos uma pesquisa direcionada a captar as 

percepções dos educadores que foram bolsistas do Programa “Bolsa Mestrado/Doutorado” no 

tocante a essa política pública de formação continuada desses profissionais. Essas percepções 

nos permitiram refletir sobre a política em foco.  

A reforma educacional em curso no Estado de São Paulo teve sua origem no ano de 

1990 e foi liderada inicialmente, pela secretária da Educação Tereza Roserlei Neubauer da 

Silva, no período de 1995 a 2000, na segunda gestão do Governo Mário Covas. 

Nestes últimos 20 anos de administração dos governadores filiados ao PSDB no 

Estado de São Paulo, as diferentes gestões oscilaram no tocante à política educacional de 

formação de professores. Durante a gestão do secretário da Educação Gabriel Chalita (2003-

2006), que, para buscar novas ações diante da crise educacional apontada pelo Saresp, criou o 

Programa Teia do Saber com a finalidade de fazer o elo entre a SEE-SP e as universidades 

paulistas, investindo na formação dos professores. 

A possibilidade do retorno do educador às universidades públicas e particulares, 

além de ter sido um grande estímulo para os educadores da SEE-SP, significou uma forma de 

valorização profissional por meio do investimento, revelando a grande vontade dos 

educadores paulistas de retornarem aos seus estudos, muitas vezes abandonados por 

dificuldades financeiras. Essa proposta, além de ser recebida de modo positivo pelos 

educadores da rede, possibilitou a aproximação da realidade da Educação Básica com as 

universidades, resultando em ganhos não só para os educadores que se sentiam estimulados 

pelo retorno ao mundo acadêmico, mas também pelo ganho que as universidades tiveram na 

construção de seu currículo, desta vez muito mais próximo da realidade educacional paulista, 
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em face da rica experiência proporcionada nesta vivência de troca. Em outras palavras, 

podemos dizer que era um pouquinho do chão da escola dentro da academia.  

A análise dos dados coletados nesta pesquisa demonstra que esses profissionais da 

Educação Básica buscam formas de construir o conhecimento, de melhorar profissionalmente, 

para superar os novos desafios educacionais – expectativas que contrariam fortemente a ideia 

do conhecimento pronto e reproduzido de forma tecnicista atualmente utilizado nesta 

Secretaria da Educação. Constatamos, ainda, que o Programa “Bolsa M/D” tem potencial para 

criar uma nova escola, um novo professor, uma rede mais “arejada”, por meio da formação do 

professor/educador pesquisador.  

Ao contextualizar sua trajetória, depreendemos que o Programa “Bolsa M/D” surgiu 

como uma política pública “frágil”, acompanhado da criação de outras, como os Programas 

Escola de Tempo Integral, Família na Escola e o próprio Teia do Saber. Algumas das razões 

que consideramos terem contribuído para a não efetivação do Programa em análise na rede de 

ensino são apontadas a seguir:  

• projeto inovador: ao nascer, uma política ainda não está fortalecida e, portanto, não 

tem todo o suporte necessário de suas ações para enraizar-se na rede;  

• desinteresse e descontinuidade da política: a falta de interesse pelos resultados 

obtidos por meio dessa política de formação de professores pesquisadores levou a 

gestão seguinte – Governo Serra – a desconstruir o Programa “Bolsa M/D”, pois, ao 

enfrentar um momento de reforma educacional conturbado por confrontos entre 

educadores e SEE-SP, optou-se por lapidar essa política, tornando-a mais frágil ainda, 

em vez de encerrar o Programa e, com isso, gerar um novo confronto. 

 

As contribuições apontadas pelos bolsistas, decorrentes do investimento no educador 

por meio do Programa “Bolsa M/D”, possibilitaram-nos observar que esta pesquisa atinge não 

apenas o educador, mas a escola e a rede. Isso, por sua vez, conduziu-nos a, em determinado 

momento, indagar como essas contribuições estariam sendo aproveitadas pela rede de 

ensino.  

Na falta de dados que pudessem comprovar o aproveitamento da riqueza das pesquisas 

realizadas por esses educadores, concluímos que o Programa “Bolsa M/D” resultou em um 

grande ganho para a Educação paulista, apresentando diversos pontos positivos constatados 

na análise da formação em si; porém, para que esses ganhos atinjam a rede em curto prazo, é 
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necessário seu aprimoramento no tocante a propiciar condições de estudo aos bolsistas e 

criar ações de continuidade do Programa após as titulações dos bolsistas. 

Sabemos que, para um educador se tornar mestre ou doutor, a formação exige tempo e 

dedicação para o estudo e a pesquisa; portanto, é necessário diminuir a carga de trabalho 

desse professor perante a SEE-SP, para que ele possa realizar essa formação de maneira 

adequada.  

Outro ponto discutido entre os educadores e que deve ser refletido pela SEE-SP alude 

à liberdade de escolha do Programa e do tema de pesquisa, devendo o critério se restringir 

somente à área da Educação. A exigência de que o cargo e o programa stricto sensu estejam 

ligados ao tema da pesquisa limita o educador pesquisador, diante da escolha dos programas e 

das possibilidades de conseguir a bolsa-auxílio. Podemos utilizar como norte o número 

extremamente reduzido de bolsistas que conseguiram o benefício após as alterações na 

legislação do Programa no que se refere ao tema ou Programa escolhido. É oportuno ressaltar 

que igualmente é um sacrilégio limitar o professor no desenvolvimento de sua pesquisa, 

restringindo-o à adoção de metodologia de ensino própria na sala de aula, pois, mediante 

outras linhas de pesquisa, como políticas públicas, por exemplo, ele também poderia oferecer 

pesquisas significativas para a rede de ensino. 

Ainda a respeito da necessidade de aperfeiçoamento do Programa, concluímos que o 

Programa “Bolsa M/D” é capaz de trazer melhorias para a qualidade na Educação paulista por 

meio do trabalho do professor pesquisador, em face de todos os benefícios da pesquisa na 

construção do conhecimento no espaço escolar. O Programa, no entanto, desde sua criação, 

age de forma isolada. Investe na formação do profissional, mas o deixa seguir por conta 

própria na rede, sem apoio para o desenvolvimento e implementação de atividades pautadas 

nos conteúdos apreendidos. 

Pautados nos relatos dos bolsistas e na análise de todo o contexto estudado, indicamos 

algumas medidas que, entendemos, poderiam potencializar a política pública de formação de 

professores em foco: 

• estudo e utilização das pesquisas como forma de aprimoramento do sistema de ensino; 

• promoção da divulgação das pesquisas, por meio de oficinas nas DEs, ou de outras 

estratégias; 
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• promoção de encontros entre os bolsistas (em curso ou não) da DE, com a finalidade 

de propiciar a troca de experiências e aprendizado, enriquecendo a produção do 

conhecimento por meio do diálogo; 

• realização de seminários com a participação de mestres, doutores e demais 

profissionais da rede, promovendo a prática da pesquisa e o estudo dos resultados; 

• aproveitamento desses profissionais em setores de estudo e formação docente nas DEs, 

na Cenp ou em outros núcleos; 

• criação de um núcleo de pesquisa formado por mestres e doutores da rede, com o 

propósito de desenvolver novas pesquisas. 

 

Além das ações para continuidade do Programa “Bolsa M/D” e melhor aproveitamento 

desse investimento, é necessário valorizar em termos financeiros o profissional, para que ele 

não abandone a rede de ensino, fazendo jus à valorização atribuída ao mestre ou doutor nas 

esferas públicas. 

Os estudos realizados na seara dessa política pública de formação tiveram por objetivo 

identificar de que maneira o Programa “Bolsa M/D” tem contribuído com a formação 

continuada dos educadores da rede pública do Estado de São Paulo.  

Constatamos que a maioria dos profissionais entrevistados utilizou a bolsa-auxílio para 

aprimorar os conhecimentos na área profissional em que atuam; alguns se beneficiaram desses 

estudos para a melhoria do desempenho como docente/gestor/pesquisador da rede estadual de 

ensino, para novas conquistas profissionais que, por sua vez, acarretaram novos rendimentos 

salariais, em novos campos de atuação. 

De todas as contribuições apontadas pelos bolsistas entrevistados como consequência 

da realização do curso de Mestrado ou de Doutorado, a mais recorrente, e que teve maior 

ênfase, foi a indicação de que, após o curso, o educador passou a se ver como um profissional 

mais autônomo e mais reflexivo, enfim, um professor que vê o mundo “com outros olhos”. 

Os resultados levantados na pesquisa mostram-nos que, ao exercer uma prática crítica, 

consciente, em que haja o diálogo com os educandos, a tolerância, o respeito às diferenças, 

aos saberes e à identidade cultural de cada um; uma prática em que se relacione teoria e 

prática, em que se exerça a pesquisa, aja-se com autonomia, curiosidade, humildade, sabendo-

se inacabado, pois a formação continuada é um processo permanente, os educadores vão 
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possibilitar uma formação capaz de promover o desenvolvimento dessas mesmas dimensões 

em seus alunos.  

Enxergamos aí um aspecto de relevância do Programa “Bolsa/MD”, na medida em que 

oferece condições para que o professor possa: ser crítico para formar críticos; ser livre para 

promover libertação; ser consciente para superar a alienação; acreditar na mudança para 

promover transformações; refletir sobre sua prática à luz de uma teoria; e, conforme 

salientado, não desprezar os saberes e a cultura de cada um, respeitar para ser respeitado. 

Aliado ao que ressaltamos, emerge outro aspecto, o qual mais nos interessa neste trabalho: ser 

autônomo para formar para a autonomia, caminhando para o processo natural de 

humanização, refletindo sobre sua prática, sobre sua postura como professor e sobre o mundo 

que o cerca, em um processo de ação-reflexão-ação. Conforme constatamos nesta pesquisa, 

segundo a percepção dos próprios educadores e por meio da observação de um diretor de 

escola, essa formação propicia a melhoria do desempenho desses profissionais em seu local 

de trabalho, além da elevação da autoestima, uma vez que eles se sentem mais bem 

preparados e motivados para os desafios enfrentados nos dias atuais. 

Outro ponto importante apresentado na análise refere-se ao fato de que, ao mesmo 

tempo em que o educador pesquisador se sente capaz e satisfeito pela formação realizada, e é 

grato pela oportunidade oferecida pela SEE-SP por meio do Programa “Bolsa M/D”, 

demonstra uma intensa insatisfação com o descaso pelos resultados de suas pesquisas, sendo 

emblemático dessa situação o “descarte” de seus trabalhos elaborados, sem ao menos analisar 

o mérito. 

Concluímos pela necessidade de defesa e fortalecimento da política de formação 

continuada de educadores, para que ela possa se consolidar como política pública de formação 

de educadores, a fim de alcançar seu objetivo de formar professores pesquisadores que, em 

ações de continuidade e por meio da pesquisa e disseminação de seus trabalhos na rede, 

contribua para a melhoria da qualidade do ensino paulista. 

Retomamos o pensamento aristotélico de ato e potência, para concluir sobre as 

possibilidades reais do Programa “Bolsa M/D”, considerando que o processo de 

desenvolvimento do ato passa pela potência, definindo suas possibilidades. A análise dos 

dados desta pesquisa propiciou-nos inferir que o Programa apresenta possibilidades de vir a 

ser mais bem-sucedido, desde que haja ações que exteriorizem sua condição de potência em 

ato novo. A essência do Programa apresenta grandes possibilidades de atingir seus objetivos, 

na qualificação de professores pesquisadores, que poderão também melhorar a qualidade de 
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ensino público paulista. A potencialidade do Programa, no entanto, depende não só do seu 

aprimoramento, mas, também, da criação de medidas da SEE-SP que valorizem o profissional 

na rede em termos financeiros, aliadas à melhoria das “condições” dos espaços físicos, dos 

recursos materiais, das ações pedagógicas para que se possa desenvolver a pesquisa na 

Educação Básica.  

A conclusão desta pesquisa deu-se há poucos dias. Logo após, enquanto era feita a 

revisão do trabalho, houve a homologação da nova Resolução do Programa “Bolsa M/D”, em 

22 de março de 2011. O ponto positivo é que o Programa foi retomado e reapresentado.  

Consideramos as alterações feitas em rápida observação, já que não havia tempo hábil para 

aprofundamentos, uma vez que esta dissertação deverá ser depositada até 31 de março de 

2011. 

Um avanço observado refere-se ao valor mensal pago ao bolsista, que passou de R$ 

790,00 para R$ 1.300,00 para Mestrado e de R$ 1.600,00 para o Doutorado. O valor 

concedido anteriormente era incompatível com os preços praticados pelas universidades 

paulistas, conforme salientamos. O Estado de São Paulo demonstra estar mais disposto a 

investir neste Programa. 

Outro ponto a ser destacado diz respeito ao fato de que a avaliação do Projeto de 

pesquisa do candidato à bolsa será analisado apenas pela DE – e não mais pela Fapesp. Há um 

retorno da avaliação para a competência da Comissão Regional composta por supervisores de 

ensino, o que pode nos levar a pensar em uma maior autonomia da rede no diagnóstico de 

suas necessidades de pesquisa. Entretanto, há nisso um risco que só poderá ser, de fato, 

analisado quando houver resultados práticos dessa nova Resolução. Um passo a ser dado é 

que se esclareçam e se tornem transparentes os critérios de avaliação dos projetos, de modo a 

serem evitadas injustiças e preferências pessoais no processo de seleção. 

Diante das novidades, entendemos que o Programa “Bolsa M/D” mereça uma 

continuidade de análise. Seu aprimoramento deve passar por medidas que possibilitem 

condições para que o educador possa realizar com qualidade a sua formação e a sua pesquisa, 

bem como pela promoção de novas estratégias pedagógicas visando ao aproveitamento das 

pesquisas e das experiências de seus educadores. Novas ações desenvolvidas potencializariam 

resultados em uma dimensão de rede e não apenas individual. Conforme constatamos neste 

trabalho, os educadores formados pelo Programa “Bolsa M/D” sentem-se melhor qualificados 

e capazes de transformar seu meio. 
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Propugnamos, ainda, que haja maior preocupação em divulgar as informações a 

respeito do Programa e da abertura de suas inscrições. Destacamos também a necessidade de 

se procurar manter a coerência entre discurso e ações. 

Consideramos também necessário, na rede, um grande debate da questão do “professor 

pesquisador na educação básica”, um campo fértil de estudo para o desenvolvimento de novas 

pesquisas, que apontem novos caminhos e resultados diante dessa política de formação da 

SEE-SP.  

Salientamos, ainda, a importância da convivência que esse Programa proporciona 

entre educadores da Educação Básica e docentes do Ensino Superior.  

Por fim, na continuidade da defesa e do aprimoramento do Programa “Bolsa M/D”, 

lembramos que a qualificação gerada por ele – em ato e potência – apresenta-se promissora 

para gerar bons impactos no currículo vivo de formação continuada dos educadores da rede e 

no currículo escolar propriamente dito. 

Esperamos, com este trabalho, ter contribuído para maior esclarecimento acerca do 

Programa para todos os educadores da rede e, de modo especial, para os gestores desse 

Programa no sentido de se abrirem mais à voz dos educadores, seus parceiros.  
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APÊNDICE A 

 

CARTA AOS BOLSISTAS 
 

 

São Paulo, 8 de setembro de 2010 

 

 

Prezado(a) educador(a) 

 

 

Sou mestranda do Programa Educação: Currículo da PUC-SP e venho por meio deste 

questionário “conversar” com alguns profissionais da Diretoria de Ensino de Caieiras que 

foram bolsistas do Programa “Bolsa Mestrado/Doutorado” da SEE-SP, com o objetivo de 

pesquisar as contribuições dessa política pública de formação continuada na vida profissional 

de vocês. Se concordar em colaborar com meu estudo, respondendo a este questionário, 

esclareço desde já que fica garantido o total anonimato dos respondentes. 

Agradeço muito por sua colaboração. 

 

Cristina Ribeiro 

RG 39.068.068-0 



151 

 

 

APÊNDICE B      

                              

                                                  QUESTIONÁRIO                             Data:    /9/10 

 

 

DADOS PESSOAIS 

1) Sexo:  F (  )  M (   ) 

2) Idade: 

3) Município onde reside:  

4) Qual é a sua formação? (universidade, curso e ano de conclusão): 

 

DADOS PROFISSIONAIS 

1) Tempo no magistério: 

2) Tempo na SEE-SP: 

3) Cargo/Função na SEE-SP: 

 

DADOS SOBRE SUA PESQUISA E SOBRE SUA SITUAÇÃO COMO BOLSISTA DO 

PROGRAMA BOLSA MESTRADO/DOUTORADO 

1) Título da pesquisa: 

2) Nome da universidade e programa: 

3) Precisou completar o valor da mensalidade?  (   ) Sim    (   ) Não  

Justifique: 

4) Inciso em que permaneceu por maior tempo: 

I- Em exercício na sala de aula (   )   No de  aulas: 

II-  Afastado (a) junto a Diretoria de Ensino (   ) Função: 

5) Considera o inciso em que permaneceu adequado para o desenvolvimento de sua trajetória 

acadêmica no Mestrado? Justifique: 
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6) Cumpriu o tempo de permanência exigido pelo Programa “Bolsa Mestrado/Doutorado” 

após o término do Mestrado? 

(   ) Sim  

(   ) Não. Quanto tempo falta? 

7) Como conheceu o Programa “Bolsa Mestrado/Doutorado”? 

(   ) amigos 

(    ) Internet 

(    ) suporte pedagógico de sua escola ( HTPC, livro de comunicados) 

(     ) outros 

8) Você teve oportunidade de divulgar sua pesquisa na SEE-SP? 

(   ) Sim – Qual foi a forma divulgada? 

 (   ) Não – Por quê? 

9) Teve alguma dificuldade no decorrer da formação relacionada ao Programa “Bolsa 

Mestrado/Doutorado”? 

10) Na sua opinião, que contribuições foram dadas pelo Programa “Bolsa 

Mestrado/Doutorado” para os educadores que dele participaram, e para a rede de ensino? 

11) Após sua titulação, continua na prática da pesquisa? Se a resposta for afirmativa, de que 

forma? 

12) O que o Mestrado mudou em você? 
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APÊNDICE C 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

Coordenador Geral do Programa “Bolsa M/D” 

 

 

Data da entrevista: 12/2010 

 

1) Quais os motivos iniciais para criação e implantação desta política pública de formação 

continuada do Estado de São Paulo, o Programa “Bolsa Mestrado/Doutorado”? 

2) Conte-me um pouco da história e desenvolvimento do Programa. 

3) Qual é o conceito de pesquisa da SEE-SP diante deste Programa? 

4) Quais as maiores dificuldades encontradas no decorrer do Programa “Bolsa M/D”? 

5) Por que o Programa “Bolsa M/D” não abriu inscrições em 2010? Existe previsão para 

inscrição em 2011? 

6) Qual é sua opinião sobre o Programa “Bolsa M/D”? 
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APÊNDICE D 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

Diretora da Subsede da Apeoesp de Franco da Rocha 

 

 

Data da entrevista: 12/2010 

 

1) Qual é a posição da Apeoesp referente à política pública de formação continuada de 

professores do Estado de São Paulo, o Programa “Bolsa Mestrado/Doutorado”? 

2) Existe a procura de educadores desta DE perante a Apeoesp, para tratar de assuntos 

relacionados ao Programa “Bolsa Mestrado/Doutorado”? 
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APÊNDICE E 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

Diretor da Escola Befama 

 

 

Data da entrevista: 11/2010 

 

 

1) A que você atribui essa grande procura pelo Programa “Bolsa M/D” em sua escola?  

2) A que você atribui o grande número de mestres em educação matemática em sua escola?  

3) Quais são as expectativas desses educadores durante a trajetória do Mestrado/Doutorado? 

4) Essa formação fez diferença em sua escola? Quais e por quê? 

5) A SEE-SP ajuda a aproveitar esses profissionais dentro da sua própria rede de ensino? 

6) A prática da pesquisa acontece em sua escola? De que forma? 

7) Com base em sua experiência como gestor, qual sua opinião sobre o Programa “Bolsa 
M/D”? 
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