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RESUMO 
 
 

ROCHA, FRANCISCO ANTÔNIO MOREIRA ROCHA. A Formação e a Permanência de 
Professores Mestres e Doutores nas Escolas Públicas Estaduais de São Paulo: O Programa 
“Bolsa Mestrado/Doutorado”. 149 f. 2012. (Tese de Doutorado) – Programa de Estudos Pós-
Graduados em Educação: Currículo, São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
2012. 
 

A proposta desta pesquisa possui como objetivo analisar as contribuições e os impactos do 

Programa Bolsa Mestrado/Doutorado, a partir da questão inicial qual a contribuição do PBM/D e 

seus impactos no desenvolvimento pessoal, profissional dos professores e a valorização desses 

profissionais da educação básica pela SEE-SP, após a conclusão da pós-graduação? Assumimos 

a configuração dessa pesquisa a partir da análise documental e de entrevistas semi-estruturada de 

caráter qualitativa, onde a preocupação é com a qualidade nas falas dos entrevistados, bem como 

na documentação. A busca de respostas para algumas indagações pessoais, no sentido de 

explicitar um profissional de educação com formação acadêmica, além da exigida para ocupar 

um cargo de Professor de Educação Básica II, na SEE-SP e que passou por uma das modalidades 

de formação continuada por meio do PBM/D, o professor Mestre ou Doutor, nas escolas 

públicas. Encontramos respostas na internet, nos sites da SEE-SP, APEOESP e currículos lattes 

dos bolsistas e na Diretoria de Ensino Norte 1: documentos da legislação das últimas três 

décadas, registros em forma de fichas cadastrais e relatórios semestrais enviados para análise da 

comissão regional. Nas considerações finais, apresentamos o que consideramos relevante em 

uma empreitada investigativa à procura de respostas que a pesquisa responde e aponta um 

potencial do PBM/D para a formação pessoal e profissional, bem como para a sua valorização na 

escola, como professor e com seus alunos, mas acrescenta a inexistência de políticas públicas 

para valorizar esse profissional professor e pesquisador. 

 

Palavras-chaves: Programa Bolsa Mestrado/Doutorado, Formação de Professores, Profesores 

Mestres/Doutores, Desenvolvimento Pessoal e Profissional. 

 

 



ABSTRACT 

 

 

ROCHA, FRANCISCO ANTONIO MOREIRA. The training and retention of Master Teachers 

And Doctors In Public Schools Of São Paulo State: The program "Masters / Doctorate 

Scholarship." 149 f. 2012. PhD (Doctorate in Education) - Graduate Program in Education: 

Curriculum, São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo- PUC-SP, 2012. 

 

The purpose of this research has as objective to analyze the contributions and impacts of Masters 

/ PhD Scholarship, from the initial question What is the contribution of the PBM / D and its 

impact on personal development, professional teachers and professional recovery of basic 

education by SEE-SP, after completion of graduate studies. We assume the configuration of this 

research from the documentary analysis and semi-structured qualitative character, the concern is 

with the quality in the interviewees' statements, as well as documentation. The search for 

answers to some personal questions in order to explain a professional education with academic 

education, in addition to that required for a position as teacher of Basic Education II, SEE-SP 

and that went through one of the types of continuing education through PBM / D, teacher Master 

or PhD in public schools, found the Internet, the sites of SEE-SP, APEOESP lattes and curricula 

of Fellows and Board of Education 1 North, documents the laws of the past three decades, 

records registration form sheets and monthly reports submitted for analysis of the regional 

commission. As conclusion, we present what we consider relevant in an enterprise investigative 

searching for answers to the survey answers and points, a potential of PBM / D for personal and 

professional training, as well as for its recovery as a teacher at the school, with its students, but 

adds the lack of public policies to enhance the professional teacher and researcher. 

 

Keywords: Masters/PhD Scholarship” Program, Teacher Education, Teachers Masters / Doctors, 

Personal and Professional Development. 
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PERCURSO...  

 

Ao finalizar, mais uma etapa ao longo da minha vida pessoal e profissional foi necessário 

refletir sobre o percurso trilhado ao longo das três últimas décadas, nas quais optei por ser 

professor de educação básica na escola pública do Estado de São Paulo, agora, em busca da 

titulação de Doutor em Educação. 

Esse percurso inicia-se em 1986, pela opção de cursar uma Licenciatura para trabalhar 

junto às crianças na faixa de 0 a 10 anos de idade, na extinta HEM – Habilitação Específica para 

o Magistério, oferecida no Ensino Médio, antes denominado Segundo Grau. Durante o curso, 

como aluno, várias foram as críticas que ouvíamos, ou fazíamos, quanto à grade curricular para 

formar o professor das séries iniciais, bem como, a formação desses professores formadores, pois 

as aulas de psicologia, sociologia, filosofia, história, geografia, as metodologias e a didática 

deixavam a desejar, sobretudo, por ser mínima a carga horária, ou pelo fato dessas disciplinas 

serem trabalhadas por profissionais que não dominavam os saberes necessários à formação do 

profissional que seríamos. 

O descontentamento para com as fragilidades encontradas no curso, além da angústia e da 

insegurança para se trabalhar com as crianças, levou-me a buscar em 1988 uma Universidade 

que permitisse sanar algumas lacunas na formação profissional e pessoal, como também, me 

possibilitar a trabalhar com a formação de professores das séries iniciais. Ser formador de 

professores. 

A formação na Universidade me possibilitou alcançar um dos objetivos: trabalhar com a 

formação inicial de professores nos cursos de HEM e no CEFAM (Centro de formação e 

Aperfeiçoamento para o Magistério), em nível de ensino médio, formando professores para as 

séries iniciais. O segundo objetivo, aperfeiçoar para o trabalho nas séries iniciais. Não ocorreu 

como planejado, pois no primeiro ano da licenciatura em geografia, comecei a lecionar no 

Ensino Fundamental II e Médio. 



II 
 

  

Esses momentos de formação e trabalho, paralelamente foram marcados por dois pontos 

significativos no meu desenvolvimento pessoal e profissional, primeiro por ter trabalhado no 

CEFAM (1995 – 2001) e segundo, esse período caracterizou-se por ser uma segunda 

universidade cursada, pois me vi na obrigação de me aperfeiçoar e rever as práticas as quais 

considerava até o momento, boas. E ao trabalhar com outros colegas formadores, percebi que 

essas necessitariam ser revistas. Busquei a partir de então, leituras e práticas consideradas 

significativas junto aos alunos, bem como, aos colegas. Em 1995, investi nessa modalidade de 

formação em serviço. 

Em 1996 o CEFAM, em parceria com a FEUSP - Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo e a FAPESP – Fundo de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo, 

foi desenvolvido um trabalho colaborativo que visava investigar as práticas cotidianas, num 

movimento de pesquisa-ação (MOLINA, 2007). A intenção era melhorar a prática em sala de 

aula e consecutivamente, produzir conhecimentos capazes de intervir sobre essa práxis junto aos 

alunos. 

Para melhor organizar os professores que participariam do Projeto, foram formados 

subgrupos, do qual fiz parte. Esse grupo denominou-se C.R.I.Ação – Cidadania, Reflexão, 

Interdisciplinaridade na Ação. Durante o projeto investigativo, que teve como aglutinador 

professores da área de ciências humanas, realizei com os colegas de área a pesquisa sobre o Bairro de 

Pirituba - SP, prática que oportunizou aos alunos e professores  investigar o local de estudo e de 

moradia de muitos alunos. 

Nos relatórios dos subgrupos encaminhados à FAPESP e nas pesquisas oriundas desse 

projeto, experiências relataram transformações expressivas no grupo de professores, orientadas pela 

Metodologia do Estudo do Meio. Um exemplo foi a formação continuada em serviço realizada no 

CEFAM – Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério/Pirituba (1996-2000) 

(MOLINA, 2005; 2007). Por meio do método de investigação da prática de sala de aula – pesquisa-

ação (MOLINA, 2007) – os professores e alunos investigaram o bairro e outros espaços, além da 

comunidade escolar e local (C.R.I.Ação, 2000; GARRIDO, 2000).  

Ao trabalhar com pesquisa junto aos educandos, todos foram pesquisadores – alunos e 

professores - o que exigiu posturas investigativas. Professores e alunos precisaram pesquisar em 



III 
 

  

fontes e espaços diferentes daquele da sala de aula, a exercitar a convivência com o colega, a aceitar 

o outro e aprender juntos. A relação professor/professor precisou ser discutida e compreendida pelos 

colegas de trabalho. O trabalho consolidou-se como instrumento facilitador de formação e 

desenvolvimento profissional e pessoal dos envolvidos (NÓVOA, 1997). 

Em 2000, por motivos de diminuição de turmas no CEFAM e consequentemente da carga 

horária disponível e por não poder ampliá-la em outra unidade escolar, a extinção do curso de 

formação dos professores no Ensino Médio e as mudanças provindas da Lei Federal (LDB nº 

9394/96), que torna obrigatório o Ensino Superior; retorno à Educação Básica, no Ensino Médio, 

no qual possuo o cargo de PEB II – Professor de Educação Básica. 

Ainda no primeiro semestre de 2000, prestei concurso para concorrer à designação de 

Professor Coordenador. Após ser aprovado, assumi em seguida a função em uma escola de 

Ensino Fundamental I, voltando assim, às minhas origens de formação para a alfabetização das 

crianças, trabalhando agora na outra ponta, não mais como formador de professores para as 

séries iniciais, mas com professores formados que trabalham com crianças a serem alfabetizados.  

Nesse novo espaço escolar, constatei a fragilidade na formação dos professores 

alfabetizadores, pois muitos possuíam apenas a Licenciatura cursada no Ensino Médio, o que 

contrariava a Lei Federal (LDB nº 9394/96). Além dos professores valorizarem algumas 

disciplinas em detrimento de outras necessárias na formação de nossas crianças. 

Começo à partir de então, um projeto de pesquisa de Mestrado, que pretende desenvolver 

em conjunto com os parceiros/professores, uma pesquisa participante (ROCHA, 2005)1 que 

possuísse como foco central, a investigação das práticas cotidianas e intervir nelas 

colaborativamente.  

Durante o período que permaneci como PC (2000-2005), conseguimos de forma 

colaborativa re-significar principalmente os HTPCs – Horário de Trabalho Coletivo, como 

                                                 
1 Na perspectiva de formação de professores a partir da Metodologia do Estudo do Meio, (ROCHA, 2005) realizou uma 
pesquisa participante junto ao grupo de educadores da Escola Pública, com intuito de atrelar o trabalho junto ao aluno, 
com princípios investigativos da prática escolar. Apontou que os professores deram maior sentido ao seu trabalho, quando 
perceberam que trabalhar em outros locais além da sala de aula favoreceu e facilitou o ensino e a aprendizagem. Eles 
perceberam que programar uma visitação, necessariamente implica em conhecer o local antes, planejar com os colegas e 
alunos, a negociar as dificuldades e facilidades do trabalho e a partilhar durante os momentos coletivos essa prática. 
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momento de formação continuada2 e em serviço. Conseguimos dar voz às outras áreas de 

conhecimento, que antes não eram trabalhadas e buscamos melhorar as disciplinas que já eram 

valorizadas pelo grupo anteriormente. 

A relevância da pesquisa realizada por (ROCHA, 2005) está em transpor uma matriz de 

formação inicial de professores, ocorrida no CEFAM, no período 2000-2005 para uma formação 

prática em serviço.   

Após a conclusão de Mestrado em Educação pela FE-USP em 2005, voltei à realidade da 

sala de aula, deparando-me com as mesmas inquietudes que lá havia deixado em 2000, pois 

retornava de uma designação da função de PC, em escola de Ciclo I, local onde desenvolvi a 

pesquisa de Mestrado.  

Permaneci até o início de 2006, quando fui convidado para assumir a função de ATP - 

Assistente Técnico Pedagógico na OP - Oficina Pedagógica da DE - Diretoria de Ensino Norte 1. 

Aceitei. Um espaço novo, em outra escala administrativa, local que demanda e organiza políticas 

de formação de professores em conjunto com CENP – Coordenadoria de Ensino e Normas 

Pedagógicas. Um local desafiador para um professor, ex Coordenador Pedagógico e agora, 

pesquisador. 

O período em que permaneci na DE (2006-2010), foi um momento de mudanças 

estruturais na SEE/SP – Secretaria de Educação de Estado de São Paulo, dentre as quais citamos 

algumas mais significativas: 

                                                 
2 O trabalho organizado por Marli Eliza Dalmazo Afonso de André (2002), denominado “Formação de Professores  
no Brasil (1990-1998), com as iniciativas do Comitê dos Produtores da Informação Educacional (COMPED) e da 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), é apontado neste estado do 
conhecimento, nas produções realizadas neste período sobre formação continuada, a autora justifica o conceito e 
conclui que: 
De modo geral, os autores dos diferentes artigos tendem a recusar o conceito de formação continuada significando 
treinamento, cursos, seminários, palestras, etc., assumindo a concepção de formação continuada como processo. 
Alguns a definem como prática reflexiva no âmbito da escola, e outros, como uma prática reflexiva que abrange a 
vida cotidiana da escola e os saberes derivados da experiência docente; estes a concebem como uma prática 
reflexiva articulada com as dimensões sociopolíticas mais amplas, abrangendo da organização profissional à 
definição, execução e avaliação de políticas educacionais. ANDRÉ (2002: 172). 
Dessa forma, o conceito de formação continuada predominante nos artigos de periódicos analisados é o de um 
processo crítico-reflexivo sobre o fazer docente em suas múltiplas determinações. ANDRÉ (2002: 175). 
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• Ocorreram três mudanças de Secretários de Educação; 

• Implantaram o novo Currículo apostilado do Estado de São Paulo; 

• Implantaram a prova de classificação para admissão de professores não concursados e 

consecutivamente a perca de alguns direitos trabalhistas; 

• Reorganizaram o Projeto Bolsa Mestrado/Doutorado3; 

• Reorganizaram as Diretorias de Ensino e as Oficinas Pedagógicas; 

• Proibiram a retirada de professores das escolas para participarem das orientações técnicas e 

pedagógicas; 

• A formação de professores passa a ser através de cursos externos oferecidos pela SEE/SP ou, 

a partir do jogo “telefone sem fio”, o Estado contrata uma equipe externa a secretaria, que 

treina os Técnicos da CENP, que treina os antigos ATP, que treina os Professores 

Coordenadores, que trabalham com todos os professores da escola e por fim chega ao aluno. 

Durante esse período que permaneci na DE, fiquei inquieto com o papel dos Pós-

Graduandos e Pós-Graduados pertencentes a este órgão, levando-se em conta a ausência das 

Políticas Públicas para com esses pesquisadores e a clareza do papel a ser desempenhado pelo 

bolsista na DE. Essa inquietude favoreceu-me para a criação do que denominamos de 

“GPG/NORTE1 - Grupo dos Pós-Graduandos e Pós-Graduados da Diretoria de Ensino Norte 1”, 

que surge em 2006 com a finalidade de envolver os professores com pós-graduação – formados e 

em formação – para orientar os educadores, em princípio, os participantes como PR - Professores 

Representantes do EMR - Programa Ensino Médio em Rede4 e em continuidade, envolver os 

                                                 

3 Resolução SE 131, de 4-12-2003. Dispõe sobre o Projeto Bolsa Mestrado. O Secretário de Estado da Educação, 
com fundamento no artigo 8º do Decreto nº 48.298, de 03.12.2003, que regulamentou a Lei nº 11.498, de 
15.10.2003, e considerando o compromisso da Secretaria de Estado da Educação com a formação e valorização do 
Quadro do Magistério e a importância de oferecer as condições para o aprofundamento do conhecimento e o 
desenvolvimento de competências do educador pesquisador, visando à melhoria de sua atuação.  Resolução SE - 3, 
de 17-1-2008. Suspende, pelo prazo que determina, os efeitos de dispositivo da Resolução SE nº 131 de 04/12/2003, 
e constitui Grupo de Trabalho.  

4 Esse Programa contava com a representação de um professor por área do conhecimento de cada escola participante 
(Humanas e suas Tecnologias, da Natureza, Matemáticas e suas Tecnologias e Linguagens Códigos e suas Tecnologias). 
Foi configurado com encontros presenciais nas Diretorias de Ensinos e à distância por meio de videoconferências. Previa 
também que os participantes fossem propulsores de práticas diferenciadas no ambiente escolar. O Programa EMR buscava 
junto ao docente, que este trabalhasse com seus alunos, despertando assim, o gosto pela investigação e dessa forma, o 
professor também seria um pesquisador de suas práticas. 
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demais professores nos momentos de formar, pesquisar, organizar, sintetizar e divulgar as 

produções individuais e coletivas. 

Por meio da criação do GPG/NORTE 1 surge um trabalho de formação acontecido em 

2006/2007, realizado com os professores das diferentes áreas de conhecimentos específicos do 

Ensino Médio e com os colaboradores voluntários que possuem uma Pós-Graduação Lato Sensu e 

Stricto Sensu (formados) Mestres/Doutores e os que estão em formação (em processo) 

Mestrandos/Doutorandos, desenvolvido pela via da Metodologia do Estudo do Meio, acontecido na 

Cidade de Santos, litoral do Estado de São Paulo. 

Como resultado do trabalho colaborativo no “GPG/NORTE 1”, os participantes deram 

continuidade em sua formação, pois muitos aplicaram a metodologia junto aos seus alunos nas 

respectivas escolas de trabalho, outros buscaram continuar sua formação em cursos, ou a elaborar 

projetos de pesquisa, outros solidificaram suas pesquisas em andamento na Pós-Graduação. 

 JUSTIFICATIVA 

O investimento realizado ao longo dos 26 anos de formação inicial e contínua5, além da 

profissionalização como docente e das experiências pessoais do pesquisador, ocorreu devida à 

preocupação para com a formação de professores.  

Essa vontade de querer trabalhar com a educação, em especial com a formação dos 

profissionais, inicia-se ao primeiro contato como aluno na HEM (1986-1988) e continuou na 

Universidade (1989-1992), atuando como professor nos cursos de formação inicial na HEM e 

CEFAM (1995-2000), como Professor Coordenador (2001-2005), durante a realização da Pós-

Graduação/Mestrado (2002-2005) como bolsista pelo PBM/D - Programa Bolsa Mestrado 

                                                 
5 O conceito de “formação contínua” adotado nesta pesquisa identifica-se com a concepção de António Nóvoa, 
citado por FORTE (2005): Distanciando-se de uma visão mítica da formação, o mesmo autor considera como 
espaço pertinente da formação contínua os professores em todas as suas dimensões coletivas, profissionais e 
organizacionais e não o professor individual. Neste sentido, Nóvoa (1991:23) sugere uma nova visão paradigmática 
da formação contínua dos professores defendendo “três eixos estratégicos” que incluem a pessoa e a sua 
experiência; a profissão e os seus saberes e a escola e os seus projetos. O autor considera que esta trilogia do 
desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional configura uma concepção inovadora da formação contínua 
dos professores em oposição aos paradigmas dominantes. Estas três dimensões não devem, no entanto, ser 
consideradas isoladamente, mas fazendo parte de um todo harmonioso. p. 38. 
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Doutorado, na De Norte 1 como ATP (2006-2010) e recentemente na Pós-Graduação/Doutorado 

na condição de bolsista no PBM/D (2008-2012). 

Nesta construção de vida pessoal e profissional, trago para a discussão o que norteou a 

tese, os três momentos necessários para a compreensão de uma escolha:  

1. Ter trabalhado no CEFAM que possibilitou a parceria entre FE-USP/FAPESP/CEFAM, 

configurando-se como “Projeto Uspayres6” e o contato com diferentes produções 

relativas ao professor reflexivo, aquele que investiga suas práticas, reflete sobre elas e 

intervém no espaço de trabalho, utilizando-se da pesquisa-ação, ou Pesquisa-Ação 

Colaborativa/Pesquisa-Ação7. 

2. Ter realizado o Mestrado em educação, conseguindo partir da teoria e aplicá-la na prática, 

um projeto desenhado no curso de formação inicial e desenvolvido com professores já 

formados e em serviço, a partir das intervenções provindas da pesquisa participante em 

escola pública.   

3. Ter ousado em criar o GPG/NORTE18 e do contato com os colaboradores, desenvolver e 

acompanhar projetos da SEE-SP, além de oficinas, cursos e encontros de formação com 

os professores das escolas, durante a passagem pela Oficina Pedagógica da DE, 

trabalhando como ATP de Ciências Humanas,  

Dessas experiências é que surge em 2007, um esboço de Projeto de Doutorado para ser 

encaminhado e apreciado pela banca examinadora do concurso de ingresso na Pós-Graduação em 

2008, pela PUC-SP, na linha de pesquisa: Educação Currículo – Formação de Professores.  

                                                 
6 GARRIDO, E; FUSARI, M.F.R.; MOURA, M.O. DE E PIMENTA, S.G. 1998. PROJETO USPAYRES. A 
pesquisa colaborativa. a formação do professor reflexivo/investigativo e a construção coletiva de saberes e práticas 
pela equipe escolar. Anais do IX ENDIPE – Encontro de Nacional de Didática e Prática de Ensino. Águas de 
Lindóia, S. Paulo, Vol. 1: 48-49. 
 
7 Projeto: Qualificação do Ensino Público e Formação de Professores, terceiro relatório de atividades, período 1998-
1999, coordenado pela Profª Drª Selma Garrido Pimenta. 

8 A partir da iniciativa pelo “GPG/NORTE 1” e da escolha da Metodologia do Estudo do Meio, como forma de garantir 
um trabalho em processo, foi possível desenvolver três momentos distintos e complementares de formação: o antes, o 
durante e o depois. Isso significou trabalhar o conhecimento prévio, a constatação dos conhecimentos ao longo das saídas, 
ou ainda, das pesquisas empíricas e constatar a sua aplicabilidade, ou seja, o uso da metodologia a partir da prática. Da 
mesma forma, a metodologia garantiu a possibilidade de se trabalhar com três eixos: a pesquisa, o ensino e a formação. 
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Pois com a criação do Projeto Bolsa Mestrado em 2003 e sua continuidade a partir de 

2008, com algumas modificações, a tendência foi/é de aumentar o número de professores M/D 

nas escolas públicas de São Paulo, com um novo perfil de educador e pesquisador, surgem 

assim, conflitos e contradições, pois o fato dos professores realizarem uma pesquisa, 

supostamente relacionada a sua área de formação específica, ou em educação e ao finalizar, 

ficam na obrigatoriedade de permanecer durante dois anos na educação. Questiono. Quais são as 

Políticas Públicas existentes que garantam a permanência desses professores M/D? Seria 

somente satisfazer os requisitos exigidos pelo PBM/D do professor permanecer na educação por 

mais dois anos após a conclusão da Pós-Graduação? Se essa for a única finalidade, não seria uma 

punição aos bolsistas permanecer com/sem outras opções? 

Essa questão da permanência do professor na escola após a pós-graduação, sem 

alternativas, gerou uma angústia pessoal e profissional, pois não concordar com a passividade 

dos Pós-Graduados em conciliar a profissão de professor e de pesquisador, não sendo 

reconhecido pelo poder público, gera conflitos junto à categoria profissional da educação, de um 

novo trabalhador com formação diferenciada na escola pública. 

Essa nova modalidade de formação de professores na pós-graduação, não supera as 

necessidades latentes existentes na educação hoje, mas que precisam ser superadas, pois apesar 

dos professores sendo sabedores da dicotomia existencial entre a educação tradicional e a não 

tradicional, ou ensinos produtivo e improdutivo (TARDIF, 2005)9, o distanciamento entre a 

teoria e a prática, o problema continuará a existir se não for combatido.  

Muitos profissionais de educação continuam a praticar um ensino que não contempla as 

reais necessidades dos alunos, pois desconhecem alguns passos que poderiam facilitar o seu 

trabalho cotidiano. Um desses passos é o fato de compartilhar suas experiências e angústias com 

o colega, trabalhar articulado em parceria, ou em grupo, em alguns momentos, ou em todos, 

colocar em prática a interdisciplinaridade (FAZENDA, 2001), o que não é novo, mas ainda não 

                                                 
9 Para Tardif, (2005), o sistema produtivo organiza o trabalhador nas relações sociais de acordo com o status, logo, 
os trabalhadores se definem pela posição que ocupam no sistema produtivo, assim, entendemos que o fato de ter 
uma pós-graduação e os dados pesquisados confirmam, não será ela a que vai mudar o status do professor, pois o 
que definirá, será a posição de produtividade do capital que o determinará. Define ainda que no caso da educação os 
"agentes escolares têm sido vistos como trabalhadores improdutivos", pois o serviço educacional é visto como 
secundário na sociedade produtiva. 
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faz parte da rotina de muitos. Ampliar os horizontes geográficos e culturais do aluno, através de 

saídas pedagógicas da unidade escolar: museus, exposições, cinemas, teatros (ROCHA, 2005). 

É fato que somos desconhecedores e carentes de propostas e de conhecimentos 

produzidos na academia, mas é fato também, que muitos não buscam conhecê-los, ou não sabem 

onde e como consegui-los. Faltam-lhes pontes que estreitem as cansativas e longas caminhadas 

entre a escola e a Universidade. 

Acreditamos que uma dessas pontes seria o professor que está diretamente ligado à 

Universidade - o professor Mestre/Doutor - que se encontra na própria escola. Ele poderia ser o 

facilitador ou orientador entre o educador na escola e o acesso às informações mais recentes 

produzidas na Universidade. 

Muitas são as propostas de como devemos entender o papel do professor na escola, para 

Schön (1997) o educador deve ser um prático reflexivo do seu trabalho cotidiano e aponta três 

movimentos que garantem essa reflexibilidade: reflexão na ação, reflexão sobre a ação e sobre a 

reflexão na ação. Também, Moreira (2001) considera o professor como um intelectual crítico, 

autônomo e criativo, e acrescenta ainda, que os professores formadores de professores, devem 

formar na mesma perspectiva: 

Subjacente a toda a argumentação está o ponto de vista de que a formação de um 
determinado tipo de professor/a é facilitada quando os/as professores/as que o/a 
formam norteiam suas práticas pelos mesmos princípios que desejam ver 
adotados pelo futuro/a professor/a. em síntese, proponho que os/as que formam 
professores/as atuem como intelectuais transformadores/as e como 
pesquisadores/as-em-ação. (MOREIRA,2001.p. 9). 

Uma das propostas do PBM/D é acompanhar o trabalho do bolsista desenvolvido na 

unidade escolar, no sentido de saber qual a contribuição deste junto aos professores e durante as 

HTPCs, contribuindo assim, para com seu desenvolvimento profissional e pessoal, bem como 

dos parceiros. Esse controle é exercido pela figura do Diretor de Escola por meio de relatórios 

encaminhados à Comissão Regional responsável pelo Projeto, bem como, pela própria comissão 

através de outros registros produzidos pelos bolsistas. 

Acompanhar o bolsista em serviço como professor e ao mesmo tempo, querer que este 

realize atividades extras, fora de seu horário de trabalho, sem remuneração, parece-me um pouco 
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contraditório, pois, para haver uma contribuição junto aos colegas de trabalho e durante as 

HTPCs, é necessário estudar, planejar, apresentar, problematizar, sintetizar. É preciso ter tempo. 

Tempo é o que falta para os educadores, pois com uma jornada de trabalho de quarenta 

horas semanais, além daqueles que acumulam com outro cargo, o professor não tem tempo para 

estudar. Se houvesse mais tempo, não somente os professores M/D, como também, os demais 

educadores poderiam e muito bem, contribuir com os colegas, com as HTPCs e com a escola. 

Partindo destas considerações expostas, além das minhas angústias já citadas, o tema 

como proposta de pesquisa junto à área temática “Educação: Currículo - Formação de 

Professores”, se faz pertinente, por aprofundar uma temática na história do currículo das escolas 

públicas paulistas e por acreditar que trará contribuições relevantes ao debate junto ao meio 

acadêmico, bem como, nas escolas públicas e particulares. 

Logo, a questão investigativa se apresenta: Qual a contribuição do Projeto Bolsa 

Mestrado/Doutorado e seus impactos no desenvolvimento pessoal, profissional dos professores e 

a valorização desses profissionais da educação básica pela SEE-SP, após a conclusão da pós-

graduação.  

Essa questão investigativa permitiu problematizar uma situação cada vez maior e 

complexa de um trabalhador com dupla formação – professor e pesquisador – justificada por um 

modelo de formação de professores pertencentes à SEE-SP, em busca de uma qualificação, a 

partir de um desenvolvimento profissional e pessoal para que possa produzir a escola, segundo 

NÓVOA (1997). 

OBJETIVO GERAL 

Analisar a contribuição e os impactos do Projeto Bolsa Mestrado/Doutorado para o 

desenvolvimento profissional e pessoal dos professores da Rede Pública Estadual de São Paulo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Com a intenção de atingir o objetivo principal, destacamos outros específicos necessários 

na explicitação da investigação: 
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• Analisar o Projeto bolsa Mestrado/Doutorado como política de formação de professores; 

• Analisar a formação recebida na Bolsa Mestrado/Doutorado;  

• Analisar as implicações dessa formação para o seu trabalho docente;  

• Analisar as mudanças sentidas pelos professores em sua vida pessoal; 

• Analisar sua valorização a partir do PBM/D. 

Esta Tese possui nos cinco capítulos que seguem diferentes objetivos complementares 

que se articulam na explicitação do todo.  

No primeiro capítulo: A construção de um referencial teórico, elegemos produções 

nacionais e internacionais que demarcam a opção por aprofundar a temática da formação de 

professores para elucidar o perfil de um novo professor Mestre/Doutor, trabalhador nas escolas 

de educação básica da Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo, e as tendências teóricas 

que influenciam a formação de professores após sua formação inicial na graduação e em especial 

oferecer condições de analisar a escolha da SEE-SP, pela implantação do Programa Bolsa 

Mestrado/Doutorado, que possibilita professores efetivos cursarem uma pós-graduação em 

mestrado ou doutorado, nas universidades públicas ou privadas. 

O segundo capítulo: Procedimentos metodológicos, descrevemos o primeiro caminhar 

quanto à escolha do local, do público, da localização das informações em documentos e no 

campo. A definição de uma metodologia de investigação que considerasse os dados 

quantitativos, mas que os descrevesse e o interpretasse buscando uma qualidade, já que a escolha 

foi trabalhar com sujeitos que vivenciam ou vivenciaram uma pós-graduação e que trabalham 

como professores na SEE-SP. 

 No terceiro capítulo: Histórico: Política Educacional nas Últimas Três Décadas, 

apresentamos uma descrição e análise na legislação, encontrada nos sites da SEE-SP, APEOESP 

e confrontando com o referencial teórico, no período (1980-2011) de um pouco do histórico da 

SEE-SP, em especial referente a vida e a carreira dos professores na educação básica que 

atuam/atuavam nas escolas públicas e suas conquistas relatadas no site do Sindicato dos 

Professores e na legislação estadual de São Paulo. O capítulo está dividido nos seguintes itens: 

os concursos públicos, quanto à evolução funcional para o magistério paulista, quanto à 
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organização da SEE-SP, contingente de trabalhadores e, contingente de trabalhadores efetivo e 

não efetivo, com o intuito de compreender em quais contextos, as propostas da SEE-SP 

aparecem como Leis, Orientações, Pareceres e Resoluções, que afetam os profissionais de 

educação e as escolas. 

 No quarto capítulo: O Programa/ Projeto Bolsa Mestrado/Doutorado - São três os 

objetivos: o primeiro é descrever o Programa Bolsa Mestrado (2003-2008) que é o foco central 

dessa Tese e suas alterações a partir de 2008, período em que são cessadas as bolsas de estudo no 

primeiro semestre e retomadas no segundo semestres com mudanças significativas e com a 

denominação de Projeto Bolsa Mestrado/Doutorado. O segundo é analisar esse programa como 

forma de entender o Programa/Projeto para a configuração de um novo profissional em educação 

com a titulação de Mestre/Doutor nas escolas públicas estaduais de são Paulo, a partir da 

compreensão de uma modalidade de formação, que supostamente aponta para um 

desenvolvimento pessoal e profissional, além da valorização do bolsista. E o último, mapeamos 

os professores Mestre/Doutores geograficamente na DE norte 1 e na internet a partir dos 

currículos lattes dos bolsistas.  

 No quinto capítulo: Análise da pesquisa de campo, temos como objetivo analisar três 

pontos que juntos são esclarecedores para compreensão da participação dos bolsistas, a partir de 

suas pesquisas realizadas, bem como, a contribuição do PBM/D para a sua vida pessoal, 

profissional e sua valorização na carreira do magistério. Analisaremos em três partes: na 

primeira, serão analisadas as fichas de inscrições e os relatórios semestrais, As fichas e os 

relatórios neste momento serão analisados quanto a sua não relação do projeto de pesquisa com a 

proposta do PBM/D. Na segunda, continuamos as análises sobre as fichas de inscrições e os 

relatórios semestrais, com foco na relação existente com o PBM/D e para com o seu 

desenvolvimento pessoal, profissional e sua valorização no magistério. Na terceira, 

trabalharemos com as entrevistas realizadas junto aos professores bolsistas do PBM/D, para 

compreendermos como foi sua vivência no curso de pós-graduação na universidade e o reflexo 

na sua vida pessoal, profissional e o reconhecimento após a conclusão do mestrado ou 

doutorado, ao retornar ao espaço de trabalho. 



XIII 
 

  

No último capítulo: As considerações finais, apresentamos o que consideramos relevante 

até aqui, em uma empreitada investigativa à procura de respostas para algumas indagações 

pessoais, no sentido de explicitar um profissional de educação com formação na pós-graduação, 

além da exigida para ocupar um cargo de Professor de Educação Básica II, na SEE-SP, que 

passou por uma das modalidades de formação continuada através do PBM/D, o professor Mestre 

ou Doutor, nas escolas públicas. 
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CAPÍTULO I 

A CONSTRUÇÃO DE UM REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

Na primeira pesquisa bibliográfica realizada em 2008, encontramos poucas 

informações à respeito da problemática referente aos professores que também são mestres e 

doutores nas escolas públicas, bem como, sobre o “Programa Bolsa Mestrado/Doutorado”; a 

não ser, reportagens pela SEE-SP, divulgando o projeto da pasta, a legislação que o referenda, 

sites pessoais e de relacionamento. 

O primeiro achado foi uma reportagem em janeiro de 2003, em que o então Secretário 

de Educação Gabriel Chalita, chama à atenção em seu site, sobre a política de educação e em 

especial comenta sobre o “Programa Bolsa Mestrado” que prevê financiamento para os 

professores da rede estadual cursarem uma pós-graduação, o qual considera como uma 

valorização dos professores, oferecendo assim, uma formação continuada, conforme o 

fragmento a seguir: 

A educação é uma prioridade para o governo Geraldo Alckmin, cuja gestão é 
alicerçada pelos ideais verdadeiramente democráticos. Nas palavras do 
grande educador brasileiro Anísio Teixeira: "Nascemos desiguais e 
nascemos ignorantes, isto é, escravos. A educação faz-nos livres pelo 
conhecimento e pelo saber e iguais pela capacidade de desenvolver ao 
máximo os nossos poderes inatos. (...) Democracia é, literalmente, 
educação". Acreditamos nesse conceito e, por isso, não estamos medindo 
esforços para a valorização dos professores e para a melhoria gradativa das 
unidades escolares. Prova disso é que, assim como o PEC, dezenas de outros 
programas estão causando uma revolução fantástica no dia-a-dia da 
educação de São Paulo. Nosso próximo passo é viabilizar o programa Bolsa-
Mestrado, que prevê financiamento dos cursos de mestrado para os 
professores da rede. 
http://www.gabrielchalita.com.br/artigosetextos_int.php?id=34 – último 
acesso: agosto/2008. 

No segundo semestre de 2009 conseguimos dois textos que nortearam essa primeira 

reflexão da pesquisa. O primeiro, “A pós-graduação no Brasil: formação e trabalho de mestres 

e doutores no país” coordenado por Jacques Velloso1, que nos possibilitou trilhar um caminho 

metodológico em busca de um primeiro mapeamento dos professores M/D nas escolas 
                                                 
1 A investigação abrangeu nada menos do que 15 áreas do conhecimento e envolveu entrevistas com aproximadamente nove 
mil mestres e doutores titulados na década de 1990; delineia, portanto, um retrato bastante representativo do cenário nacional. 
As duas primeiras etapas da pesquisa deram origem ao primeiro volume da publicação, que diz respeito aos egressos dos 
cursos de Administração, Agronomia, Bioquímica, Clínica Médica, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Física, Química e 
Sociologia. A despeito da especificidade das áreas, o estudo chega a algumas conclusões abrangentes. 

http://www.gabrielchalita.com.br/artigosetextos_int.php?id=34
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públicas. O segundo texto, “Tradições e contradições da pós-graduação no Brasil” de Cássio 

Miranda dos Santos2 nos ofereceu pistas interessantes, no sentido de compreendermos a pós-

graduação no Brasil, desde 1930 até a busca de um modelo moldado a partir dos países 

desenvolvidos, em especial, os Estados Unidos e países Europeus. 

Durante o cumprimento dos créditos obrigatórios para obtenção do título de Doutor, 

ao longo das disciplinas (2008 – 2009) tivemos contatos com colegas de diferentes 

localidades do Brasil. Um desses, sabedor da pesquisa em andamento, e, sua problemática, 

relatou a experiência que teve na organização do Programa Bolsa Mestrado do Estado do 

Amapá, criado pela Lei N. 1411, 30 de novembro de 20093; o que aguçou a curiosidade em 

conhecê-lo, porém, a escolha do objeto de pesquisa em conjunto com a orientadora, não foi de 

comparar os Projetos e sim discutir o que vivenciamos. 

O Programa Bolsa Mestrado do Estado do Amapá é recente, se comparado ao do 

Estado de São Paulo, não sendo possível encontrar dados referentes ao período (2009 – 2011) 

sobre os bolsistas, por parte da Secretaria ou produções dos próprios bolsistas relatando as 

experiências. 

No segundo semestre de 2009, buscamos via internet, produções de outros estados do 

Brasil, que tivessem experiências divulgadas a respeito dos Professores Mestres e Doutores 

trabalhando na educação básica, além do Programa do Amapá e o de são Paulo. Encontramos 

no site da prefeitura do Rio de Janeiro, o Guia de Mestres e Doutores4, criado com o objetivo 

de divulgar as produções dos professores, bem como, estimular o processo de atualização 

permanentes dos seus profissionais e assim, participar da construção da memória da educação 

brasileira, expresso no site: 

                                                 
2 O presente artigo discute o modelo brasileiro de pós-graduação. Dentre vários aspectos são enfocados o caráter 
dependente dos cursos de mestrado no tocante à produção científica e a forte influência do modelo norte-
americano de pós-graduação na estruturação do modelo brasileiro. É tratada também a problemática da 
incompatibilidade dos títulos pós-graduados conseguidos no Brasil e em instituições estrangeiras, assim como a 
questão do rigor dos mestrados acadêmicos brasileiros cujas exigências são compatíveis com doutorados de 
outros países. 
3 Referente ao Projeto de Lei n. º 0057/08-AL - LEI N. 1411, 30 DE NOVEMBRO DE 2009. Publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 4633, de 03.12.09. Autor: Deputado Michel JK. 
Cria o Programa de Auxílio Bolsa, Pós Graduação Latu Sensu, Strito Senso à nível de Mestrado e Doutorado 
destinado à qualificação de professores da rede pública de ensino do Estado do Amapá. 
 
4 BRASIL. PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Guia de mestres e doutores da educação 
pública fundamental da cidade do Rio de Janeiro. SME-EDU E/SUBG/CAD/CA SME.EDU. Rio de Janeiro, 
2007. 
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Além disso, promover a circulação de informações e o acesso à qualificação 
deve ser uma meta de todos os professores e, também, dever do poder 
público. Estimular o processo permanente de atualização dos nossos 
profissionais é tarefa imperiosa neste mundo em constante mudança. A 
importância desta publicação reside na divulgação do trabalho daqueles que 
fazem da Educação Pública, nesta Cidade, fonte de pesquisa e subsídio para 
pensar os temas ligados, direta ou indiretamente, à função de educar. O Guia 
de Mestres e Doutores permite, assim, com o registro desta produção, 
participar da construção da memória da Educação Pública Brasileira, 
fazendo com que as práticas educativas e reflexão sobre elas possam ser 
inseridas na grande comunidade do tempo. 
http://www0.rio.rj.gov.br/sme/crep/gmd/gmd_consulguia.htm - último 
acesso: 19/08/2009. 

Em contato com uma das bolsistas do PBM/D em 2009 e cursista junto ao Programa 

de Estudos Pós-graduados em Educação: História, Política, Sociedade da PUCSP e sabedora 

da pesquisa em andamento, ocorre a partilha de um artigo5 coordenado pelos professores da 

PUC Bruno Bontempi Jr. e Odair Sass, que em conjunto com os estudantes da linha de 

pesquisa, investigam o PBM/D para subsidiar o Programa junto aos órgãos públicos da SEE-

SP, como apresentam na conclusão do trabalho:  

O presente relatório apresenta-se como um subsídio para a avaliação da 
política de concessão de bolsas mestrado a profissionais da rede pública 
estadual de ensino, mediante convênio firmado em 2004 entre SEESP e 
PUCSP. Esperamos que seja útil à Comissão e nos oferecemos para 
esclarecer eventuais dúvidas e prestar as informações adicionais que nos 
sejam requeridas. Da parte deste Programa, a avaliação da experiência é 
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. O 
Programa reitera sua disposição em manter convênios dessa natureza e 
endossa as sugestões feitas pelos bolsistas e registradas nesse relatório para a 
melhoria da política de concessão desse benefício. (BONTEMPI JÚNIOR & 
SASS, 2008, p. 17). 

Ainda em 2009, nos deparamos com uma produção da Universidade Metodista de São 

Paulo realizada 2008, intitulada: Formação de Professores: O Projeto “Bolsa Mestrado” em 

Discussão. Este trabalho resulta de uma investigação junto aos professores bolsistas de uma 

das Diretorias de Ensino, através de questionários aplicados a sete professores, contendo sete 

questões às quais descrevem os relatos dos bolsistas sobre a participação na pós-graduação e 

sua relação com o espaço de trabalho: a escola. As conclusões apontam para o 

                                                 
5  Subsídio para a avaliação do convênio entre a secretaria de educação do estado de São Paulo e a Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo na formação pós-graduada de profissionais da educação básica da rede 
pública de São Paulo: a experiência dos bolsistas no curso de mestrado acadêmico do programa de estudos pós-
graduados em educação: história, política, sociedade. Bruno Bontempi Jr. e Odair Sass. 2008. 

http://www0.rio.rj.gov.br/sme/crep/gmd/gmd_consulguia.htm
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desenvolvimento pessoal e profissional dos envolvidos participantes do PBM/D, mas, que em 

relação à valorização profissional, fica a desejar, pois não há um reconhecimento por parte da 

instituição escolar e nem tão pouco, pela SEE-SP, conforme percebemos no trecho abaixo, 

encontrado no resumo do trabalho:  

 O artigo apresenta resultados das investigações realizadas no sentido de 
questionar as reais possibilidades (ou não) de uma ação formativa para os 
integrantes do quadro do magistério da Secretaria de Estado da Educação de 
São Paulo, de especialização profissional, de continuidade de estudos em 
Programas de Pós-Graduação, reconhecidos pela CAPES, com vistas à 
melhoria do ensino público paulista, considerando o chamado Projeto “Bolsa 
Mestrado”. Na perspectiva do conhecimento acumulado a respeito das 
relações entre pesquisa e docência (André, 2004 e 2007; Ludke, 2001; 
Santos, 2001) problematizamos os sentidos e significados atribuídos, por 
professores integrantes do Projeto, ao próprio processo vivido num 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, num Mestrado. Considerando 
resultados de entrevistas realizadas com profissionais da rede pública 
estadual de ensino, contemplados com a Bolsa Mestrado, evidencia-se que o 
Projeto Bolsa Mestrado, de fato, representou uma conquista importante em 
termos de formação pessoal/profissional. Contudo, o acompanhamento de 
tais profissionais no cotidiano de seu trabalho, seja na sala de aula ou na 
gestão de políticas, não vem se caracterizando como uma ação consistente 
no sentido de valorizar o trabalho desses profissionais, para que o “Bolsa 
Mestrado” não se constitua como mais uma possibilidade de saída da sala de 
aula e, sim, como uma perspectiva de melhor desempenho na docência ou na 
gestão do ensino público.( Revista Múltiplas Leituras, v.1, n. 2, p. 183-
205, jul. / dez. 2008). 

 

Em outubro de 2010, encontramos uma reportagem da Assessoria de Imprensa da 

SEE-SP, divulgando um trabalho realizado por uma das bolsistas do PBM/D, em que é 

editado o livro: O Sistema Produtor do Alto Tietê: um Estudo Toponímico, por uma editora 

alemã e em inglês, a respeito de seu trabalho realizado na pós-graduação. O destaque que 

realizamos desta reportagem, está no fato de ser a primeira que referencia um bolsista do 

programa e que valoriza esta profissional. 

Apresentamos um trecho desta reportagem: 

A professora da rede Edelsvitha Partel Murillo terá um livro publicado na 
Alemanha. O trabalho de dissertação foi desenvolvido para conclusão de 
mestrado realizado na Universidade de São Paulo, com o benefício da Bolsa 
Mestrado concedido por meio da Secretaria de Estado da Educação de São 
Paulo. Com o título O Sistema Produtor do Alto Tietê: um Estudo 
Toponímico, o livro foi lançado em inglês pela editora alemã VDM 
Publishing e aborda temas como meio ambiente, lingüística e a relação do 
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homem com o ambiente em que vive. São Paulo, 19 de outubro de 2010. 
Secretaria de Estado da Educação. (www.educacao.sp.gov.br) 

Ao longo do período 2008-2011, conseguimos divulgar nos encontros de educação, 

seja na PUC-SP6, ou fora desta instituição, publicações de resultados parciais da pesquisa 

ROCHA (2010), (2009a) e (2008a), bem como produções do GPG Norte17 ROCHA (2009b), 

(2008b), (2008c) e 2008d), que contribuíram para com as discussões embrionárias e para com 

os resultados finais dessa Tese. 

Constam nessas produções, resultados que servem de proposituras como exemplo de 

uma das formas organizativas de um grupo que se propõe discutir a educação pública e 

divulgar seus resultados para que outros possam participar e dialogar nos seus cursos de 

formação de professores, ou nas escolas públicas nas quais trabalham. 

Quanto às produções diretamente relacionadas aos resultados parciais da pesquisa de 

doutorado, divulgamos algumas propostas que delinearam os passos metodológicos e a 

escolha, justificativa e problemas a serem superados ao longo da pesquisa. Nestes momentos 

de apresentações, pudemos discutir e questionar algumas pessoas que nos assistiam e/ou 

observavam os pôsteres e as apresentações orais, que muito contribuíram conosco.  

Um exemplo relevante quando se apresenta e publica seu trabalho parcial de pesquisa, 

está, em contribuir um para com o outro, neste caso específico, colaboramos para com a 

metodologia utilizada por SILVA (2011) em sua dissertação de mestrado, que se utilizou dos 

                                                 
6 ROCHA, F. A. M. O mapeamento dos professores mestres/doutores: o projeto bolsa mestrado/doutorado do 
Estado de São Paulo. PUC-SP, 2010. ROCHA, F. A. M. O mapeamento dos professores mestres/doutores: o 
projeto bolsa mestrado/doutorado do Estado de São Paulo. In: IX Encontro de Pesquisa em Educação da Região 
Sudeste, 2009, São Carlos - SP. Pesquisa em educação no Brasil: balanço do século XX e desafios para o século 
XXI. São Carlos - SP: Editora Cubo, 2009a. V. 1. p. 466-467. ROCHA, F. A. M. Os professores 
mestres/doutores nas escolas públicas estaduais de São Paulo: sua formação e os impactos no currículo – o 
projeto bolsa mestrado. VII ENCONTRO DE PESQUISADORES - CÍRCULOS EPISTEMOLÓGICOS. PUC-
SP, 2008a. 
 
7 ROCHA, F. A. M. ; PESSÔA, Lilian ; SILVA, Maria Beatriz de Oliveira e ; MOLINA, Rinaldo ; CUNHA, 
Adriana dos Santos . O currículo como opção formadora de uma proposta política para o Estado de São Paulo. 
In: XI Seminário Estadual da Associação Nacional de Políticas e Administração da Educação - ANPAE-SP, 
Anais. São Paulo. 2009b. ROCHA, F. A. M. ; CUNHA, Adriana dos Santos ; MOLINA, Rinaldo ; SILVA, 
Maria Beatriz de Oliveira e ; PESSÔA, Lilian . Aproximando professores-pesquisadores e pesquisadores-
professores: uma proposta de formação de professores na rede pública de ensino. In: VI COLÓQUIO DE 
PESQUISA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA PUC MINAS, Belo Horizonte, 18 e 
19 de setembro de 2008b. ROCHA, F. A. M. ; PESSÔA, Lilian ; CUNHA, Adriana dos Santos ; MOLINA, 
Rinaldo . Formação de professores na rede pública de ensino: aproximando professores-pesquisadores e 
pesquisadores-professores, In: V Colóquio de Pesquisa sobre Instituições Escolares: entre o individual e o 
coletivo. São Paulo: Uninove, 2008c. p. 50-59. ROCHA, F. A. M. ; PESSÔA, Lilian . Uso de ferramentas em 
diferentes softwares. São Paulo, Diretoria de Ensino Norte 1, 2008d. 
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“Currículos Lattes” dos bolsistas, disponibilizados na internet para buscar informações 

pertinentes aos bolsistas, publicado por ROCHA (2009a e 2010). 

A pesquisa desenvolvida por Cristina Ribeiro Silva8, durante o mestrado é um marco 

importante, pois foi a primeira dissertação que discute profundamente, a questão do PBM/D 

como uma política pública para a formação continuada de professores na pós-graduação 

stricto sensu, demonstra o potencial do PBM/D para formar os docentes efetivos da Rede 

Pública Estadual de São Paulo como professores pesquisadores, mas aponta, que a SEE-SP 

precisa investir na valorização desse profissional e não somente, na formação profissional e 

pessoal, como retrata o resumo: 

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 educadores pesquisadores. 
Esta pesquisa, de caráter qualitativo, apoia-se, sobretudo, nos estudos de 
Nóvoa (1997), Pimenta e Ghedin (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. A análise dos dados permite 
considerar que o Programa Bolsa Mestrado/Doutorado tem potencialidade 
para alcançar os objetivos propostos, de melhoria da qualidade do ensino 
mediante a formação de educadores pesquisadores. É, no entanto, necessário 
o aprimoramento do Programa a fim de possibilitar a continuidade de suas 
ações na rede de ensino, bem como a adoção de medidas, pela Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP), que valorizem esse novo 
profissional, em termos financeiros, aliadas à melhoria das “condições” de 
trabalho, mediante ações pedagógicas que propiciem o aproveitamento da 
riqueza de suas pesquisas em prol da própria rede de ensino paulista. ( 
SILVA, 2011) 

 

                                                 
8 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. Dissertação de Mestrado, PUC-SP. 2011. 



 7 

1.1. O contexto da educação no Brasil.  

Falar de formação de professores seja inicial MIZUKAMI (2002) FELDMANN 

(2004) ou continuada MIZUKAMI (2002) FELDMANN (2004), em serviço ou não, essas 

questões remetem-nos a outras opções, entre elas, alcançar uma educação de qualidade para 

todos os alunos em idade escolar e com profissionais bem formados. Compreender e investir 

na melhor opção formativa do professor que está em serviço é o grande desafio. 

Eis o desafio, pois as propostas governamentais trazem como saída para uma educação 

que está a desejar, melhorar a formação dos docentes que estão em serviço. Acredita-se assim, 

que uma formação pontual venha resolver uma situação definida, posta historicamente por um 

modelo político e econômico comprometido com o capital internacional em detrimento das 

questões sociais e de um não investimento na educação inicial nas Universidades, aposta 

unicamente em cursos distanciados dos postos de trabalho. Como afirma FUSARI (2005): 

Essa proliferação de termos que foram e ainda são utilizados reflete os diferentes 
entendimentos que foram sendo feitos sobre a formação contínua e, por 
conseqüência, sobre seu papel na formação do profissional docente. Dentre elas 
podemos destacar a formação contínua como compensação de deficiências iniciais, 
isto é, a ela competia “repor” conhecimentos, atitudes e habilidades que careceram 
ou não foram trabalhadas na formação inicial. Outra seria a formação contínua como 
atualização do repertório de conhecimentos superados e envelhecidos pelo desgaste 
do tempo; ou, ainda, a formação contínua como elemento de aperfeiçoamento dos 
conhecimentos, ou seja, aperfeiçoar aquilo que o sujeito já sabe, mas ainda precisa 
aprofundar. ( FUSARI, 2005, p.18-19). 

Uma formação mais técnica, ou pedagógica? Uma formação mais teórica, ou prática? 

Uma formação em serviço, ou fora do espaço de trabalho? Uma formação única para todos, 

ou que considerará os diferentes estágios nos quais estão concentrados os trabalhadores em 

educação, como: idade, tempo de serviço, gênero? Ou simplesmente investir em modelos 

apostilados e simplificados para que os professores sigam, assim, garantindo uma educação 

única para todos? Responder a essas questões e muitas outras que poderíamos acrescentar 

indicam as escolhas realizadas na formatação de um currículo educacional para uma Nação e 

pontua FUSARI (2005): 

Pesquisas realizadas no Brasil, a partir dos anos 70, e também em outros 
países, revelaram muitos limites para políticas que caminharam nas 
propostas explicitadas no parágrafo anterior. Os dados revelam um 
descompasso muito grande entre a mobilização para a “capacitação” e os 
poucos resultados e mudanças no processo de ensino-aprendizagem. Estas 
constatações foram contribuindo para o questionamento do entendimento de 
capacitação como sinônimo de mudança. Houve, então, um grande avanço 
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na crítica às ações de formação baseadas numa concepção linear, prescritiva 
e extremamente pontual. (FUSARI, 2005, p.19). 

Em um país em que os educadores não possuem vozes, quem fala em nome da 

educação são os jornalistas, economistas, administradores e políticos, é nítida a opção pelos 

Governos por uma educação empresarial (ALMEIDA, 2005), pois é definida primeiramente 

como questão essencialmente técnica e não no sentido humanístico, que busca uma 

valorização profissional, no sentido de caminhar para uma identidade profissional para com o 

espaço escolar e para com o percurso a ser seguido pelos nossos alunos e consecutivamente, 

na construção de um projeto político pedagógico para o Brasil.  

Uma das escolhas que o Governo do Estado de São Paulo fez para o educador que está 

trabalhando na escola foi a formação continuada fora do seu serviço, a partir da criação do 

PBM/D em 2003, que acontece em nível de Pós-Graduação nas diferentes Universidades, seja 

pública ou privada. Destinada aos professores efetivos de cargos nas escolas públicas de 

Educação Básica. Com essa medida específica, a SEE-SP acredita que formará um 

profissional mais qualificado para atuar em sala de aula com seus alunos e contraditoriamente, 

aplicar junto aos alunos, após a conclusão do curso, as apostilas contendo os conhecimentos 

mínimos e desejados numa sociedade tecnológica. 

O Brasil, país subdesenvolvido e de economia fragilizada, se comparado aos países 

tecnologicamente avançados em produção industrial e com uma melhoria na qualidade de 

vida da população, sempre se espelhou nesse modelo desenvolvimentista dos países europeus 

e norte americano, consumindo não somente seus produtos materiais, mas também, 

intelectuais e culturais. Dentro de um sistema capitalista de produção, tudo é mercadoria 

(FELDMANN - 2004), logo, passivo de ser comercializado e a educação neste sentido é vista 

como “negócio”, sendo ofertada e adquirida como forma de solucionar os problemas 

emergenciais existentes em países de economias fragilizadas. 

Historicamente, o Brasil sempre foi influenciado por políticas internacionais, em 

especial, pelos modelos de educação produzidos em outros espaços, um modismo 

desarticulado com as reais necessidades latentes da nossa sociedade e que em muitos casos, 

sofrem de um hibridismo que piora ainda mais as situações postas. Neste contexto, o espaço 

escolar, os alunos e a sociedade sofrem com essa interferência internacional e o professor, fica 

perplexo ao perceber sua prática desarticulada e sem resultados favoráveis para com seus 

alunos, expressos nos índices colhidos e divulgados pela SEE-SP. 
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As últimas três décadas foram decisivas em marcar na história brasileira, as 

consequências existentes hoje. As poucas conquistas trabalhistas conseguidas, aos poucos 

foram se perdendo, como o enfraquecimento dos sindicatos e a privatização não somente das 

empresas estatais, mas também, da educação. O capital transnacional através da política 

neoliberal e seus seguidores brasileiros realizaram um verdadeiro turbilhão de mudanças que 

somente favoreceram alguns poucos brasileiros e aos interesses externos. 

É nesta perspectiva de um mundo globalizado e de uma política neoliberal, que o 

trabalho do professor fica fragmentado a partir das mudanças nas últimas décadas. Segundo 

NÓVOA (2003), houve um aumento no leque de funções do educador além do que é 

trabalhado em sala de aula, o professor está sobrecarregado, sem tempo, e sendo obrigado a 

exercer suas funções de forma fragmentada num mundo dominado pela especialização. 

Outro problema apontado por António Nóvoa (2003), diz respeito ao isolamento do 

professor: 

O isolamento é a característica comum mais importante dos professores 
seriamente afetados pelo desajustamento provocado pela mudança social. A 
formação permanente deve construir-se a partir de uma rede de 
comunicação, que não se deve reduzir ao âmbito dos conteúdos acadêmicos, 
incluindo também os problemas metodológicos, pessoais e sociais que, 
continuamente, se entrelaçam com as situações de ensino. A inovação 
educativa está sempre ligada à existência de equipes que abordam os 
problemas em comum, refletindo sobre os sucessos e as dificuldades, 
adaptando e melhorando as práticas de intervenção (objetivos, métodos e 
conteúdos). O contacto com os colegas é fundamental para a transformação 
da atitude e do comportamento profissional, nomeadamente com os grupos 
portadores de uma perspectiva inovadora, cuja experiência permite visualizar 
ações e realidades concretas. (NÓVOA, 2003, p. 119-120). 

Percebemos que as mudanças decorridas do fenômeno da Globalização, atreladas à 

política neoliberal, influenciam de diferentes maneiras a nossa cotidianidade e o nosso modo 

de viver e perceber o mundo.  

1.2. A política neoliberal. 

As políticas ocorridas a partir do pós-guerra (1945) para o mundo, absorve duas 

tendências antagônicas, de um lado do mundo a liderança pertence à Rússia - União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (países socialistas) e do outro lado, liderado pelo  Estados 

Unidos da América (capitalismo). Antes mesmo do final da segunda guerra mundial, os países 

europeus e os Estados Unidos da América, já se preparavam para contrapor as políticas 
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socialistas que vinham crescendo no mundo. A partir da política Keynesiana9 (Estado de 

Bem-Estar) em especial, os países europeus que segundo BIANCHETTI (1999) e não sem 

luta dos trabalhadores, a população dessas nações gozavam de alguns benefícios na sua 

qualidade vida, se comparados aos países subdesenvolvidos que conheceram a política de 

Estado de Mal-Estar-Social. 

O mundo experimenta o rompimento das fronteiras dos Estados-nações, o capital a 

partir da economia se transnacionaliza, e toma-se conhecimento dos novos donos do mundo 

FMI - Fundo Monetário Internacional, atrelado ao Banco Mundial, e afirma BIANCHETTI 

(1999), “O monopólio econômico-financeiro corresponde ao monopólio da ciência e da 

técnica, elementos cruciais na luta intercapitalista e nas relações capital-trabalho”. 

O neoliberalismo, segundo BIANCHETTI (1999), não é novo e surge na década de 

quarenta contrapondo de todas as formas, às teses Keyneanas de Estado de Bem-estar, ditando 

claramente de que o mercado é a lei social soberana. Mas é somente à partir da crise da 

década de 1970 e do colapso do socialismo real, que o neoliberalismo avança, tendo como  

líderes Margaret Tatcher na Inglaterra e Reagan nos Estados Unidos; e, com eles, a política de 

“Estado Mínimo, desregulamentação, privatização e instauração da liberdade pura do 

mercado o ideário neoliberal espalhou-se no mundo como uma praga”. 

Para Marilena Chauí,  

O que conhecemos com o nome de neoliberalismo é a economia política 
proposta por um grupo de economistas, cientistas políticos e filósofos, que, 
em 1947, reuniu-se em monte Saint Pélérin, na Suíça, em torno do austríaco 
Hayek e do norte-americano Milton Friedman. Ao término da Segunda 
Guerra, esse grupo opunha-se encarniçadamente à instalação da social-
democracia em países como Grã-Bretanha, Suécia, Dinamarca e Alemanha, 
sendo portanto, contrário ao surgimento do Estado de Bem-Estar de estilo 
Keinesiano, bem como à política norte-americana do New Deal. (CHAUI, 
2006, p.311). 

Segundo CHAUI (2006), os países passam a ajustar, ou a regular o Estado nacional, 

suas economias a partir da nova ordem mundial globalizada que se instaura. BIANCHETTI 
                                                 
9 A crise de 1914 e, sobretudo, a crise de 29 evidenciam que deixado o modo de produção social capitalista à sua 
lógica anarquista, destrutiva e excludente, tende a pôr em risco o próprio sistema. É desta compreensão e no 
contexto da expansão do ideário socialista e comunista a partir da revolução de outubro de 1917 que a teoria 
Keynesiana de um Estado forte e interventor capaz de regular a demanda, oferecer subsídios e instaurar uma 
base planejada de desenvolvimento, ganha força. As teses Keynesianas assumem ampla adesão após os anos 30 
e, especialmente, após a Segunda Guerra Mundial e sedimentam as bases econômicas, sociais e culturais daquilo 
que a literatura tem denominado de Estado de Bem-Estar ou modo fordista de regulação social. Vive-se um 
período de fortalecimento e auge dos Estados-nações. BIANCHETTI (1999) p. 10. 
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(1999) afirma que ”a educação ressurge, sob as categorias de sociedade do conhecimento e 

qualidade total, como panacéia de competitividade numa sociedade tecnificada e globalizada” 

Para cumprir com as novas tendências, as políticas neoliberais necessitam fortalecer o setor 

privado, minimizar a força estatal e fortalecer os mecanismos de mercado regulador. 

A educação para BIANCHETTI (1999) é entendida como: 

Outra tendência, amplamente conhecida no campo da educação, é a 
denominada teoria do capital humano, cuja “preocupação básica ao nível 
macroeconômico de um país” (Frigotto, 1986). Para esta concepção, “a 
educação é o principal capital humano enquanto produtora de capacidade 
de trabalho, ponteciadora do fator trabalho. Neste sentido é um 
investimento como qualquer outro”. (BIANCHETTI, Apud: Frigotto, op. 
cit.. p. 28). 

A política de ajuste, não foi igual para todos os devedores, cabe outras medidas de 

contenção de gastos públicos, certas medidas monetárias como a desvalorização da moeda, 

políticas de competição de preços, eliminação de demanda global, entre outras, destinadas aos 

países periféricos, considerados devedores e que necessitam de refinanciamento junto ao 

Banco Mundial, assim expressos por BIANCHETTI (1999): 

- medidas monetárias para frear a demanda global; 

- limitação do gasto público para reduzir o déficit fiscal e medidas impositivas para 
moderar o consumo e/ou conformar a inversão; 

- desvalorização da moeda, prévia à implementação do programa de ajuste em si, 
para evitar movimentos especulativos de capitais; 

- medidas que fazem da política de competição de preços uma  eliminação dos 
controles no serviço de capitais e contas correntes, com o aumento dos preços dos 
produtos  agropecuários etc.; 

- redução imediata da demanda global eliminando a parte não satisfeita, para evitar a 
distorção dos preços. (BIANCHETTI, 1999, p. 30). 

E após diagnosticar o que se deve regular no Estado nacional diz Marilena Chauí: 

Feito o diagnóstico, sugeriu-se o remédio: 1) um estado forte para quebrar o 
poder dos indicados e dos movimentos operários, para controlar os dinheiros 
públicos e cortar drasticamente os encargos sócias e os investimentos na 
economia; 2) um estado cuja meta principal deveria ser a estabilidade 
monetária, contendo os gastos sócias e restaurando a taxa de desemprego 
necessária para formar exército industrial de reserva que quebrasse o poderio 
dos indicados; 3) um estado que realizasse uma reforma fiscal para o capital 
e as fortunas, aumentando os impostos sobre a renda individual e, portanto, 
sobre o trabalho, o consumo e o comércio; 4) um estado que se afastasse da 
regulação da economia, deixando que o próprio mercado, com sua 
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racionalidade própria , operasse a desregulação. Em outras palavras, 
abolição dos investimentos estatais na produção, abolição do controle estatal 
sobre o fluxo financeiro, drástica legislação antigreve e vasto programa de 
privatização. O modelo foi aplicado primeiramente no Chile de Pinochet, 
depois na Grã-Bretanha de Tatcher e nos Estados Unidos de Reagan, 
expandindo-se para todo o mundo capitalista (com exceção dos países 
asiáticos) e, depois da “queda do muro de Berlim”, para o leste europeu. 
(CHAUI, 2006, p.313).  

A política neoliberal implantada na América Latina10 foi mais severa, pois devido às 

crises instauradas nesses países, em especial nos do cone sul, passam na década de 1970, por 

modelos econômicos adotados pelos governos e pelos conflitos sociais inerentes à crise e que 

precisaram ser combatidos pela Política de Segurança Nacional. Essa política de ajuste e de 

governabilidade só foi possível a partir das ditaduras militares que se instauraram, ou que já 

faziam parte da vida desses países. Cabe lembrar que a ditadura militar no Brasil, data de 

1964-1984. 

FELDMANN (2004, p.146) em um de seus trabalhos desenvolvidos a cerca da 

educação e da formação do docente que trabalha na escola, desenha um panorama das 

necessidades reais latentes que interferem decisivamente na educação e consecutivamente, 

para com o papel do educador e sua formação contínua tais como: a marca da racionalidade 

técnica na década de 1960 que definia uma formação técnico-profissional; já na década 1980 

caminha em direção de uma concepção dialética; mas afirma que é somente na década de 

1990, “que o professor passa a ser colocado no centro dos debates e das problemáticas 

educativas.” 

FELDMANN (2004) aponta ainda que as mudanças oriundas do fenômeno da 

globalização, mudam o cenário brasileiro, marcado por mudanças rápidas e provisórias, o que 

demanda  preparar a sociedade para um mundo de incertezas, o que exigirá dos aprendizes um 

papel ativo, não cabendo um professor dentro dos paradigmas tradicionais, como afirma: 

                                                 
10 A característica da relação entre os países desenvolvidos da Europa e os Estados Unidos da América e os 
países latino-americanos tem sido historicamente uma relação desigual na qual os laços estabelecidos 
fortaleceram a situação de dependência dos últimos em relação aos primeiros. Ao longo da história dos países 
latino-americanos, a aliança dos setores dominantes locais com os interesses do capitalismo internacional deu 
como resultado uma estrutura dependente e condicionada pelas estratégias de acumulação do capitalismo central. 
Entretanto, esta situação não pode ser interpretada de maneira linear e mecânica ou como determinação absoluta, 
pois o fato de as sociedades periféricas pertencerem a um sistema capitalista mundial as coloca em situação de 
receber as influências das estratégias políticas dominantes dos países centrais. Nesse caso, os poderes 
hegemônicos dos países centrais conseguem estabelecer nos países periféricos alianças com grupos locais que 
compartem seus objetivos. BIANCHETTI (1999). p. 40. 
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As profundas mudanças ocorridas no cenário social colocam desafios 
enormes para a educação e, conseqüentemente, a impossibilidade de se 
pensar a formação de professores dentro dos paradigmas tradicionais. 
Vivemos em tempos de globalização, marcados por transformações 
decorrentes dos avanços científicos e tecnológicos com conseqüências em 
todas as esferas da vida social. Nesse contexto, há que se repensar o processo 
de formação de modo a preparar as novas gerações para conviver com a 
incerteza e a provisoriedade, uma vez que o simples domínio de 
conhecimentos consolidados não garante uma participação efetiva no social. 
É preciso muito mais, é necessário o desenvolvimento de capacidade que 
habilitem as pessoas a buscarem informações e a construírem conhecimentos 
novos, de forma a responder satisfatoriamente às novas demandas. Isso 
significa dizer que a relação sujeito com o conhecimento mudou: este deixou 
de ser visto como algo estático, acabado, definitivo, e passou a ser entendido 
como algo transitório, sujeito a mudanças e (re)interpretações  constantes. 
Portanto, o processo de ensino e aprendizagem supõe um papel ativo do 
aprendiz. (FELDMANN, 2004, p. 152). 

Na mesma concepção de globalização, ARANHA (2004) argumenta que devido às 

mudanças tecnológicas, “a influência esmagadora da mídia e da informática no cotidiano das 

pessoas”, geraram mudanças na forma de sentir o tempo e o espaço, a mudança da produção 

para os centros urbanos e maior flexibilidade da mão-de-obra nas fábricas, exige um 

trabalhador com uma formação capaz de adaptação às situações sempre diferentes e que “para 

tanto, será preciso uma educação que estimule a iniciativa, a capacidade de decisão a 

criatividade e a disponibilidade para o novo (ARANHA, 2004, p. 85). 

Mas, toda essa discussão perde sua relevância se não considerarmos outro elemento 

para compreensão da formação de professores, que são as políticas oferecidas pelo fenômeno 

da Globalização, ou do Neoliberalismo que afeta diretamente a educação nos níveis 

econômicos, políticos e culturais. 

BOUBULES & TORRES (2004), sobre a relação do Estado e a educação,  

Em termos educacionais, existe uma compreensão crescente de que a versão 
neoliberal da globalização, particularmente da forma implementada (e 
ideologicamente defendida) por organizações bilaterais, multilaterais e 
intencionais, reflete-se em uma agenda educacional que privilegia, se não 
impõe de modo direto, certas políticas de avaliação, financiamento, padrões, 
formação de professores, currículo, instrução e testes. (BOUBULES & 
TORRES, 2004, p. 19). 

BOUBULES & TORRES (2004) acrescenta ainda que a educação ao ser privatizada 

devemos ter claro que: 
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Esse processo de privatizar a educação está ocorrendo no contexto de novas 
relações e arranjos entre nações, caracterizado por uma nova divisão global 
do trabalho, uma integração econômica de economias nacionais (mercados 
comuns de livre-comércio e assim por diante), a crescente concentração do 
poder em organizações supranacionais (como o Banco Mundial, o FMI, a 
ONU, a União européia e o G-7), e aquilo que chamamos de 
“internacionalização” do Estado. (BOUBULES & TORRES, 2004, p. 15). 

É nesse cenário que, os Governos Federal e Estadual, assumem a partir da década 

1990, a política neoliberal no Brasil, em especial o PSDB - Partido da Social Democracia 

Brasileira, buscando  a partir dos princípios do neoliberalismo, ajustar a economia brasileira 

aos interesses externos, em conformidade com o FMI e Banco Mundial, surgindo uma série 

de intervenções em nível federal e estadual. Entre elas, destacamos as privatizações, 

mudanças na organização do trabalho, diminuição da presença do estado, mudança nas Leis 

que regem a vida dos brasileiros (LDB), facilidades na entrada de capital internacional na 

economia brasileira, em especial no setor educacional. 

O QUADRO 1 abaixo apresenta na primeira parte, os presidentes brasileiros no 

período 1990-2014 que marcaram o Brasil e as políticas comprometidas para com o capital 

internacional. Inicia-se com o presidente Fernando Collor com suas privatizações, e 

continuam com o presidente Itamar Franco, que o sucedeu. Esse juntamente com o seu 

ministro Fernando Henrique Cardoso, principal representante do neoliberalismo no Brasil,  

implanta o “Plano Real”, trampolim necessário para que esse último fosse eleito pelo PSDB 

durante os dois mandatos como Presidente da República (1995-2003). O seu sucessor Luis 

Inácio Lula da Silva antes de se eleger por dois mandatos consecutivos, assina com o capital 

internacional e com o empresariado brasileiro, uma carta de intenções e assume o 

compromisso de que não iria mudar a política e que honraria os já assumidos nos governos 

anteriores. 

QUADRO 1 – Presidentes do Brasil e Governadores do Estado de São Paulo – 1990-2015. 

PRESIDENTE PARTIDO PERÍODO  GOVERNADOR PARTIDO PERÍODO 

Fernando Collor 
Itamar Franco 
Fernando H Cardoso 
Luís I Lula da Silva 
Dilma Rousseff 

1990 - 1992 
1992 - 1995 
1995 - 2003 
2003 - 2011 
2011 - 2014 

PRN  
PMDB 
PSDB 
PT 
PT 

 
 
 
 
 

Mário Covas 
Geraldo Alckmin 
Geraldo Alckmin 
José Serra 
Geraldo Alckmin 

PSDB 
PSDB 
PSDB 
PSDB 
PSDB 

1995-2001 
2001-2002 
2002-2006 
2007-2010 
2011-2015 

Fonte: http://pt.wikipedia.org. Elaborado pelo autor. 

Quanto à segunda parte do QUADRO 1, é nítida a presença marcante do PSDB na 

vida política do Estado de São Paulo, centralizada  nas figuras de Mario Covas, José Serra e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rio_Covas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Serra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Geraldo_Alckmin
http://pt.wikipedia.org/
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Geraldo Alckmin. Este enquanto vice- Governador, após a morte de Mario Covas, assume o 

cargo de Governador, se reelegendo em 2001 e retornando ao governo em 2011. 

As políticas neoliberais no Estado de São Paulo adotadas pelo então Governador 

Mario Covas se solidificam, devido à continuidade do governo PSDB (1995-2015) e pelas 

mudanças ocorridas no cenário brasileiro e internacional, principalmente no período 1995-

2003, pelo então Presidente da República Fernando Henrique Cardoso. 

1.3. O ensino superior no Brasil – ênfase no setor privado. 

Conforme MARTINS (2002), o ensino superior no Brasil é recente (ver QUADRO 2), 

data das três últimas décadas e meia, contava com um corpo docente com escassa 

profissionalização. No início da década de 1960, o sistema contava com aproximadamente 

uma centena de instituições de pequeno porte, urbanas, com a predominância de alunos da 

elite e do gênero masculino com um total de 100 mil estudantes. Muito diferente desse 

quadro, em 1999, o autor, aponta que esta complexa rede, formada por instituições pública e 

privada, alcança um número de 1097 estabelecimentos de ensino, com um total de 2,4 milhões 

de alunos bem diferenciados dos anos 60, composto por mulheres e homens, além de  passar  

a ocupar outras regiões, não somente as áreas urbanas. 

Outro dado trazido  por MARTINS (2002), aponta, em especial, para o setor privado. 

Percebe-se uma orientação para que este, esteja voltado para uma grande massa de alunos que 

não são atendidos pelas instituições públicas, mudando assim, o foco, pois caberá às 

instituições públicas formar a mão-de-obra necessária para se atender a essa grande demanda 

nas universidades privadas. O autor, acrescenta ainda, que o Estado ao se retirar do ensino 

superior, promoveu sua privatização, se dedicou a sua função central, trabalhar com o ensino, 

a extensão e a pesquisa, preservando assim, as universidades públicas de uma possível 

massificação, que caberia a partir de então, ao setor privado, devido seu caráter complementar 

e flexível de mobilizar recursos financeiros. 

Para MARTINS (2002), os setores privado e o público, que desfrutavam da expansão 

das matrículas no sistema superior de educação, ocorrida a partir de 1960, até meados de 

1980, sentem o impacto no período de 1980-1994, no que tange à diminuição das vagas no 

ensino superior, desencadeada pela pouca oferta de alunos provenientes do Ensino Médio, que 

produz a grande maioria dos candidatos, expresso no QUADRO 2.  



 16 

Fonte: MEC/INEP. Organizado pelo autor. 

 

Diante desse fato – diminuição da matrícula no ensino superior privado no Brasil – 

MARTINS (2002) afirma que “desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, até a 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394/96), em 1996, e 

um conjunto de decretos editados no ano de 1997”, o setor privado superior se articula em 

grupos representativos para articular, organizar e apresentar propostas nos fóruns 

representativos, na constituição de uma identidade própria, o que culminou no aumento de 

universidades privadas, fortalecendo assim, suas reivindicações e consecutivamente, sua 

influência política para o ensino superior, além da publicidade empreendida por profissionais 

para atrair a clientela desejada. O setor privado superior expande de uma forma surpreendente 

a partir da década de 1990, conforme é percebido na tabela 1 abaixo. 

 

 
Tabela 1 - Evolução da matricula na educação superior de graduação presencial, 

por categoria administrativa no período de 1995 a 2007. 

 
 

QUADRO 2: Educação superior no Brasil e população de 18 a 24 anos (1980 a 
2007) 
80/84  9.1% 
80/89 4% 
90/94  - 0,9% 
1995/2002  12,3% 
2003/2007 9,6% 
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Face à essa representatividade pelo setor de ensino superior privado na política 

brasileira percebe-se que a SEE-SP, a partir da promulgação da (LDB nº 9394/96) e das 

discussões realizadas no CEE - Conselho Estadual de Educação “... Institui, no sistema de 

ensino do Estado de São Paulo, o regime de Progressão Continuada no Ensino Fundamental”, 

conforme expresso abaixo: 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições e 
com fundamento no artigo 32 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, no Art. 2º da Lei Estadual nº 10.403, de 6 de julho de 1971, e na 
Indicação CEE nº 08/97, Delibera: Art. 1º - Fica instituído no Sistema de 
Ensino do Estado de São Paulo o regime de progressão continuada, no 
ensino fundamental, com duração de oito anos. (http://www.ceesp.sp.gov.br 
) 

Apesar das controvérsias entre a SEE-SP, os sindicatos organizados representativos 

dos profissionais de educação, da mobilização dos professores e até de uma parcela da 

população, não foi possível conter os equívocos da interpretação do parecer CEE Nº 09/97, 

com a prática exercida pelas escolas da “progressão continuada” ser confundida com a 

“aprovação automática”, até porque, dados apontam para essa interpretação. 

 No documento “Por Uma Educação Básica De Qualidade”, produzido pela SEE-SP 

em 2011, o resultado do contato entre a SEE-SP, DE e representantes dos professores, o 

governo atesta que, houve falhas na implantação da proposta de progressão continuada, por 

vários fatores, desde a falta de espaço nas escolas, por não ter havido uma formação 

especifica para os professores, por questões materiais, dentre outras. 

É fato, quem ganhou muito com essa medida – não reter o aluno no ciclo e garantindo-

lhe a progressão continuada - seja intencional ou não, o setor de ensino superior privado 

conseguiu resultados significativos, não reprovar o aluno, significou recuperar as matrículas 

perdidas anteriormente e avançou ainda mais a partir de 1990. Além de desencadear uma série 

de estratégias para enfrentar essa contração da matrícula. 

1.4. A pós-graduação no Brasil. 

A pós-graduação no Brasil teve seu marco a partir da década de 1970, mas é a partir da 

década de 1990 que acontece um aumento da procura e na oferta de/por uma pós-graduação, 

percebida conforme pesquisas realizadas por VELLOSO (2004), MAROSINI (2009), e 
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reafirmada por SANTOS (2003): “A pós-graduação no Brasil adquiriu grande importância no 

sistema de ensino superior brasileiro, tendo passado por notável crescimento nos anos 90”.   

O exposto coincide com a pesquisa sobre a história e da expansão do ensino superior 

privado no Brasil por MARTINS (2002), bem como, a pesquisa prospectiva para (2008 -

2022) realizada por NETO (2010) que aponta para um crescimento dos cursos de pós-

graduação em todas as áreas de aproximadamente 50% para os próximos 10 anos.  

Continua em expansão e VELLOSO (2004) esclarece melhor esse crescimento da pós-

graduação no Brasil: 

A pós-graduação no país tem passado por notável expansão, além de ampliar 
muito sua abrangência quanto a áreas do conhecimento. Formalmente 
instituída em meados dos anos 60, dez anos depois o número de cursos na 
pós-graduação brasileira já caminhava para um milhar. Conforme dados 
encontrados em Martins (2003), quinze anos mais tarde, no início dos anos 
90, esse número já ascendia a quase 1.500, abrangendo todas as áreas do 
conhecimento. A década de 90 e os anos recentes testemunharam uma forte 
ampliação dos cursos e matrículas. Em 2003, havia mais de 2.600 cursos de 
pós-graduação stricto sensu no país, em cerca de 1.800 programas, formando 
23 mil mestres e 8 mil doutores no ano, com um contingente de estudantes 
que alcançava a casa dos 110 mil. ( VELLOSO, 2004, p. 584). 

 

O QUADRO 3, apresenta, a partir do trabalho de MAROSINI (2009) e SANTOS 

(2003), além do histórico do ensino superior brasileiro, como a pós-graduação se consolidou 

ao longo das últimas três décadas, atrelada aos departamentos de Ciências e Tecnologias e sua 

real intenção com as questões mercadológicas, com princípios de estreita relação de 

identificação com as pesquisas realizadas fora do país, em especial, com o modelo dos 

Estados Unidos, como afirma SANTOS (2003): 

O Parecer 977 estabelecia a pós-graduação conforme o modelo norte-
americano. A pós-graduação stricto sensu dar-se-ia em dois níveis 
independentes e sem relação de pré-requisitos entre o primeiro e o segundo 
(mestrado e doutorado). A primeira parte dos cursos seria destinada às aulas 
e a segunda à confecção do trabalho científico de conclusão (dissertação ou 
tese). Os currículos seriam compostos conforme o modelo norte-americano, 
que compreendia o major (área de concentração) e o minor (matérias 
conexas). ( SANTOS, 2003, p. 630). 

  Percebemos também, que o número de instituições universitárias que surgiram a partir 

da década de 1990, exigiu o aumento dos programas de pós-graduação no país. 
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Consecutivamente, o aumento da necessidade de mais mão-de-obra para o ensino superior, 

seja público ou privado, precisou ser ampliada para atender a nova demanda. 

QUADRO 3: HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR E DA PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL. 

1808 Organizações baseadas em um modelo napoleônico, voltadas ao ensino, profissionalizante, em 
unidades isoladas, privativas do governo central e dirigidas à formação da elite. 

1915 O Decreto nº 11.530, determina que o Governo federal, quando achasse oportuno deveria “reunir em 
universidades”, no Rio de Janeiro, a Escola Politécnica, a Escola de Medicina e uma das escolas de 
Direito. 

1911  
1912 

A Universidade de Manaus, em 1911, a Universidade de São Paulo e a Universidade do Paraná, em 
1912, foram tentativas independentes e até mesmo contrárias à orientação do poder central e não foram 
bem sucedidas (CUNHA, 1986). 

1920 Após 5 anos, o governo acha oportuno e por meio do Decreto nº 14.343, de 7 de setembro de 1920 
institui a Universidade do Rio de Janeiro, conforme assinala Fávero (2000). 

1930 Adota-se a concepção da universidade como justaposição de cursos superiores, normatizada pelo 
Estatuto das Universidades Brasileiras - tentativa de conciliação dos altos estudos como 
profissionalização, por meio da criação (frustrada) da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras. 

Os primeiros passos da pós-graduação no Brasil foram dados no início da década de 1930, na proposta 
do Estatuto das Universidades Brasileiras, onde Francisco Campos propunha a implantação de uma 
pós-graduação nos moldes europeus. 

1940 Na década de 1940 foi pela primeira vez utilizado formalmente o termo “pós-graduação” no Artigo 71 
do Estatuto da Universidade do Brasil. 

1950 É a partir 1950 que se tornam nítidas as estratégias de formação de condições promotoras da pesquisa 
na universidade brasileira norteadas pelo espírito nacionalista e de superação da dependência 
econômica do país. 

Na década de 1950 começaram a ser firmados acordos entre Estados Unidos e Brasil que implicavam 
uma série de convênios entre escolas e universidades norte-americanas e brasileiras por meio do 
intercâmbio de estudantes, pesquisadores e professores. 

1951 A CAPES foi criada em 11 de julho de 1951 (Decreto nº 29.741) com o objetivo de "assegurar a 
existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades 
dos empreendimentos públicos e privados que visam ao desenvolvimento do país" (CAPES, 2009). 

1951 Em 1951 é criado o CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a 
CAPES – Fundação de Capacitação de Pessoal de Nível Superior. 

1953 Em 1953 foram concedidas 79 bolsas: 2 para formação no país, 23 de aperfeiçoamento no país e 54 no 
exterior. No ano seguinte, foram 155: 32 para formação, 51 de aperfeiçoamento e 72 no exterior. 

Continua... 

 

QUADRO 3: HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR E DA PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL. 

1960 O grande impulso para os cursos de pós-graduação do Brasil só se deu na década de 1960. Já no 
início da década houve uma iniciativa importante na Universidade do Brasil na área de Ciências 
Físicas e Biológicas (seguindo o modelo das graduate schools norteamericanas), resultado de um 
convênio com a Fundação Ford, e outra na mesma universidade, na área de Engenharia, com a 
criação da Comissão Coordenadora dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia (COPPE). 

1961  
1965 

No bojo de um projeto modernizante, com base em um estado autoritário e num modelo de 
internacionalização econômica, uma série de marcos regulatórios, são identificados: a Lei Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional - LDB nº 4.024 de 1961 (art.69), definia genericamente que cursos de 
PG poderiam ser ministrados em instituições de educação superior além dos cursos de graduação, 
especialização, aperfeiçoamento e extensão; o Parecer Newton Sucupira, Conselho Federal de 
Educação - CFE nº 977, de 1965, 
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1965 O ano de 1965 é de grande importância para a pós-graduação: 27 cursos são classificados no nível de 
mestrado e 11 no de doutorado, totalizando 38 no país. 

1968 A reforma universitária de 1968 (Lei nº5.540), com apoio em um modelo humboldtiano normatiza a 
universidade como concepção de produção de conhecimento-pesquisa indissociável ao ensino. Este 
modelo é concretizado numa estrutura de inspiração norte-americana que busca a racionalização dos 
meios através dos departamentos universitários e identifica os títulos de mestrado e de doutorado 
como critérios para ingresso e ascensão na carreira docente. É a partir da Reforma de 1968 que o 
modelo de Instituição de Educação Superior (IES) passa a ser a universidade e esta é definida como a 
instituição produtora de conhecimento, via pesquisa. 

1976 O Sistema de Avaliação da Pós-Graduação foi implantado pela CAPES em 1976 e objetiva 
estabelecer o padrão de qualidade exigido dos cursos de mestrado e de doutorado e identificar os 
cursos que atendem a tal padrão; impulsionar a evolução de todo o Sistema Nacional de Pós-
Graduação, SNPG, e de cada programa em particular, para metas e desafios da ciência e tecnologia 
na atualidade e dotar o país de um banco de dados sobre a PG nacional. 

1980 No início da década de 1980, o professor Ernst Hamburger fez uma crítica à estrutura da pós-
graduação brasileira, propondo que os cursos no Brasil desenvolvessem “linhas de pesquisa de maior 
interesse para o país, libertando-se, na medida do possível, dos modismos e preconceitos 
internacionais” e definissem “programas e currículos partindo da realidade e das aspirações 
brasileiras e não somente da tradição em outros países” (Hamburger, 1980, p. 90). 

1990 A década de 90 é caracterizada pela expansão e regulação do sistema de educação superior. A Lei nº 
9.394/96, Diretrizes e Bases da Educação Nacional, possibilita além da expansão do sistema, a 
privatização, a diversificação institucional e curricular; a revogação da universidade como modelo; a 
dissociação das funções universitárias de ensino, pesquisa e extensão; a flexibilização e a Educação a 
Distância (LUCE & MOROSINI, 2005). 

1995 Em 1995, o sistema de pós-graduação ultrapassou a marca dos mil cursos de mestrado e dos 600 de 
doutorado, envolvendo mais de 60 mil alunos. 

1998 A partir de 1998, é regulamentado o mestrado profissional. É um tipo de curso de Mestrado que 
enfatiza estudos e técnicas diretamente voltadas ao desempenho de um alto nível de qualificação 
profissional. 

2001 O Brasil também admite cursos de Pós-Graduação Lato Sensu a Distância que (Resolução nº1, de 3 
de abril de 2001), só poderão ser oferecidos por instituições credenciadas pela União, e deverão 
incluir, necessariamente, provas presenciais e defesa presencial de monografia ou trabalho de 
conclusão de curso. 

Continua... 

QUADRO 3: HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR E DA PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL. 

 A pós-graduação lato sensu também é gerenciada pela CAPES. Ela abarca os cursos de 
especialização (360 hs) e os cursos designados como MBA (Master Business Administration) ou 
equivalentes, além dos cursos de aperfeiçoamento, oferecidos por IES ou por instituição 
especialmente credenciada pelo poder público para atuar nesse nível educacional. Esses cursos de 
especialização independem de autorização prévia, de reconhecimento e renovação de 
reconhecimento, porém devem atender exigências da Resolução do Conselho Nacional de Educação 
(n.º1, de 2007), como: certificados de conclusão com histórico escolar (relação das disciplinas, carga 
horária, nota ou conceito, e nome e qualificação dos professores; 2) período do curso, duração; 3) 
título da monografia e nota; 4) ato legal de credenciamento da instituição e 6) registro na instituição 
credenciada que efetivamente ministrou o curso“ (MEC, 2009). 

2005 Um novo desafio que vem se construindo é a Pós-Graduação a distância. Esta possibilidade de 
cursos de mestrado, doutorado e especialização a distância foi disciplinada pelo Decreto n.º 5.622/05 
e pela Resolução nº 01, da Câmara de Ensino Superior-CES, do Conselho Nacional de Educação-
CNE, (2001), com apoio na LDB/1996: os cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e 
doutorado) a distância serão oferecidos exclusivamente por instituições credenciadas para tal fim 
pela União e obedecem às exigências de autorização, reconhecimento e renovação de 
reconhecimento estabelecidos no referido Decreto. 

2007 A Educação Superior, segundo o Censo da Educação Superior de 2007 (MEC/INEP, 2009) mostra a 
existência de 2.281 instituições de educação superior, 23.488 cursos e 4.880.381 estudantes – sendo 
que, desses, 1.481.955 são ingressantes. 

Fonte: Organizado pelo autor a partir de SANTOS (2003) e MAROSINI (2009). 
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Outro aspecto apontado por SANTOS (2003), diz respeito ao modelo de pós-

graduação híbrido adotado no Brasil, a partir dos moldes europeus quanto à exigência na 

conclusão da pós-graduação e do modelo norte americano quanto à estrutura. Aponta ainda, 

que os cursos de pós-graduação avaliam as dissertações de mestrado, com a mesma exigência 

de uma tese, bem como, o tempo decorrido para a realização do mesmo, é superior ao de 

outros países e que não são todos os alunos que concluem o curso no Brasil e conclui: 

A adoção de uma estrutura norte-americana de pós-graduação não teve seu 
correlato nos critérios de avaliação e promoção. Conforme já mencionado 
anteriormente, as exigências dos mestrados brasileiros têm semelhanças com 
os seus análogos europeus (não anglo-saxões), não com os norte-americanos. 
O rigor da comunidade acadêmica, sobretudo na área de Educação, tem sido 
extremado, adotando uma postura muito mais conservadora que o próprio 
texto da lei. Percebe-se que, ao passo que em várias áreas foram aceitas 
outras modalidades de trabalho final de curso, conforme a orientação do 
Parecer 977/65, na área de Educação tem sido exigida “a elaboração de 
dissertações ambiciosas, em alguns casos, segundo o modelo das pesquisas 
recomendadas nos programas de doutorado” (Oliveira, 1995, p. 162). São as 
contradições do modelo brasileiro de pós-graduação. (SANTOS, 2003, p. 
639) 

A despeito da especificidade das áreas, o estudo chega a algumas conclusões 
abrangentes. Uma delas é a de que o período transcorrido entre o término da 
graduação e a aquisição do título de doutor é muito longo no Brasil. Gira em 
torno de 11 anos, enquanto nas nações centrais, independentemente da área 
considerada, o doutorado é obtido em um intervalo mais curto de tempo. 
(VELLOSO, 2003, p. 590). 

 Hoje os cursos de pós-graduação consideram como tempo para obtenção da titulação, 

três anos para o mestrado e quatro para o doutorado, bem como, o PBM/D. 

1.5 - A pós-graduação em educação. 

O desenvolvimento da pós-graduação em educação no Brasil passou pelo mesmo 

processo de orientação em sua constituição. Surge em meados da década de 1960 na PUC-RJ 

citado por ANDRÉ (2000) e mais precisamente, em 1966 com o curso de Mestrado e que foi 

o pioneiro no país e “o curso de Doutorado foi iniciado em 1976. Ambos vêm contribuindo 

decisivamente para a formação de docentes e pesquisadores de renomada competência assim 

como para o desenvolvimento de linhas de ação e pesquisa no campo da educação” (Site 

PUC-RJ), em pleno governo ditatorial. Mantém os mesmos indicadores crescentes ao longo 

dos anos e possui na década de 1990, em especial, a partir de 1996, um aumento na sua oferta 

de matrículas. 
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Para visualizar o crescimento da pós-graduação em educação no Brasil, em especial, 

São Paulo, analisaremos, duas Universidades: a FEUSP – Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo e PUCSP – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, quanto 

às defesas de dissertações e teses e à finalidade da formação de Mestres e Doutores para 

inserção no mercado de trabalho. 

A FEUSP – Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, data da 

implantação da pós-graduação de 1971 e “Desde sua criação, foram defendidas 

aproximadamente 1.057 teses e 1.240 dissertações”. Conforme registro encontrado no site, em 

2011, a faculdade soma “591 alunos regulares, sendo 337 de doutorado, 254 de mestrado e 

126 docentes credenciados”. 

No QUADRO 4 conseguimos visualizar por quantidade de defesas realizadas no 

período de 1969-2012, no banco de teses e dissertações da Biblioteca Digital da USP – 

Universidade de São Paulo, o número crescente de defesas acontecidas, principalmente nas 

décadas de 1990 e 2000. 

QUADRO 4: Quantitativo de Ano e de Defesa Realizada na USP – 1969 – 2012. 

 1970 (1) 1980 (12) 1990 (27) 2000 (348) 2010 (4817) 2012 (133) 
 1969 (1) 1979 (12) 1989 (33) 1999 (212) 2009 (4990) 2011 (3621) 
  1978 (7) 1988 (19) 1998 (136) 2008 (4612)  
  1977 (13) 1987 (18) 1997 (115) 2007 (4271)  
  1976 (6) 1986 (12) 1996 (65) 2006 (3350)  
  1975 (4) 1985 (20) 1995 (48) 2005 (1817)  
  1974 (9) 1984 (19) 1994 (42) 2004 (1290)  
  1973 (5) 1983 (24) 1993 (42) 2003 (1114)  
  1972 (3) 1982 (11) 1992 (30) 2002 (814)  
  1971 (1) 1981 (8) 1991 (25) 2001 (496)  
TOTAL 2 72 191 1063 27571 3754 
Fonte: Organizado pelo autor a partir: Copyright © 2012 Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP. 

Diferente da FEUSP, a PUC/SP é mais jovem, pois “O Programa de Pós-Graduação 

em Educação / Currículo da PUC/SP iniciou suas atividades de Mestrado em 1975 e de 

Doutorado em 1990” conforme dados disponibilizados no site. Quanto às defesas de tese e 

dissertações realizadas neste período, não estão registradas na sua totalidade, constando 

somente informações de 2006 a 2010, que soma 341 defesas. 

Outra informação relevante para explicitar essa pesquisa, diz respeito ao papel dos 

Mestres e Doutores formados na pós-graduação, em especial nas duas instituições já citadas. 

http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=1970
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=1980
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=1990
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=2000
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=2010
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=2012
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=1969
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=1979
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=1989
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=1999
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=2009
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=2011
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=1978
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=1988
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=1998
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=2008
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=1977
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=1987
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=1997
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=2007
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=1976
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=1986
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=1996
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=2006
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=1975
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=1985
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=1995
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=2005
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=1974
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=1984
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=1994
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=2004
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=1973
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=1983
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=1993
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=2003
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=1972
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=1982
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=1992
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=2002
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=1971
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=1981
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=1991
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=29&Itemid=158&lang=pt-br&id=2001
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Ambas preparam o cursista para desenvolver pesquisa e formar pesquisadores, bem como 

para atuarem profissionalmente como professor-pesquisador, ou educadores-pesquisadores 

para as universidades, como percebemos nas citações: 

Tem como finalidades: 1) desenvolver pesquisas e formar pesquisadores na 
área da educação, abrangendo temas relativos aos sistemas de ensino, nos 
seus diversos níveis e modalidades, e às múltiplas esferas sociais nas quais a 
educação se faz presente; 2) formar professores-pesquisadores para o ensino 
superior. (FEUSP, 2011) 

Tem por objetivos gerais: Formar educadores-pesquisadores em ambiente de 
produção de pesquisas, elaborando conhecimentos em educação, 
especificamente em Currículo; Conferir os graus de Mestre e Doutor em 
Educação / Currículo. (PUCSP, 2011). 

           Não existem registros nas duas instituições de pós-graduação em educação, se há 

informações que diferenciam alunos quanto a sua formação de Mestres e Doutores. O que 

poderia diferenciar o público seria o Mestrado Profissional, em detrimento do Mestrado 

Acadêmico que acontece nas duas universidades: PUC-SP e FE-USP. Até porque, os cursos 

de mestrado e doutorado, são avaliados11 externamente, por seu desempenho e lhes são 

atribuídas notas de 1 a 7, conforme atesta MOROSINI( 2009): 

A partir de 1998, é regulamentado o mestrado profissional. É um tipo de curso de 
Mestrado que enfatiza estudos e técnicas diretamente voltadas ao desempenho de um 
alto nível de qualificação profissional. O perfil profissional é o que diferencia este 
mestrado em relação ao acadêmico. Confere, pois, idênticos grau e prerrogativas, 
inclusive para o exercício da docência, e, como todo programa de pós-graduação 
stricto sensu, tem a validade nacional do diploma condicionada ao reconhecimento 
prévio do curso.( MOROSINI, 2009, p.131). 

Para VELLOSO (2003), os cursos de pós-graduação “parece preencher bem as 

expectativas e demandas das profissões acadêmicas; contudo, afasta-se mais e torna-se menos 

relevante no caso das ocupações voltadas a outros campos de trabalho”. Assim, se a opção em 

cursar um mestrado acadêmico para melhorar sua prática de sala de aula – se for professor de 

educação básica – necessitaremos compreender o porquê dessa escolha e não de um mestrado 

profissional, ou outra modalidade de formação. 

1.6. A formação de professores. 

                                                 
11 A gestão e avaliação da PG são realizadas, pelo MEC, via CAPES, Agência Executiva do Ministério da 
Educação, órgão responsável pela elaboração de Planos Nacional de Pós-Graduação Stricto Sensu. A CAPES foi 
criada em 11 de julho de 1951 (Decreto nº 29.741) com o objetivo de "assegurar a existência de pessoal 
especializado em quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos públicos 
e privados que visam ao desenvolvimento do país" (CAPES, 2009). MOROSINI (2009). 
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Além do conceito de FORTE (2005), buscamos em ALMEIDA (2005)12 e FUSARI 

(2005)13, o que eles definem como formação contínua, à qual defendemos, a de que ela não se 

dá de uma única forma, de que existe uma pluralidade de modelos, mas o que define as várias 

abordagens são as características apontadas também, por eles como:  

a) A formação contínua realizada na escola, b) A formação contínua, 
realizada pela Universidade; c) A formação contínua realizada no modelo de 
Educação a Distância, d) A formação contínua realizada por museus e 
centros culturais, e) A formação contínua realizada por ONGs. ( ALMEIDA, 
2005, p. 13-15). 

Esta proposta já ensaia seus primeiros passos e defende, dentre outras 
propostas, a necessidade de concentrar mais a formação nas próprias escolas, 
privilegiando assim a formação contínua em serviço. Contínua porque, ao 
mesmo tempo em que o professor se nutre de conhecimentos científicos e 
saberes culturais, cria outras representações sobre as relações educativas na 
escola. Em serviço, não por haver uma seqüência de ações, o que 
comumente ocorre, mas por privilegiar um processo de desenvolvimento 
profissional do sujeito, constituído por história de vida e de acesso aos bens 
culturais, de fazeres profissionais e de diferentes realidades de trabalho, 
carregadas ora por necessidades de superação de desafios, ora por 
dificuldades relevantes de atuação. ( FUSARI, 2005, p. 20). 

Muito diferente do que é apontado acima, FUSARI (1995) e HYPOLITTO (2000), ao 

descrever a formação continuada na história do Brasil, a considera, tradicional, por utilizar 

termos como reciclagem, treinamento, aperfeiçoamento e capacitação, são trabalhados de uma 

forma linear e que não acrescenta muito na formação do professor, por ser pontual e reafirma 

em FUSARI (2005)14 e que também é percebido abaixo, quando Cristina Ribeiro da Silva, 

realiza uma crítica em sua dissertação de mestrado ao modelo adotado pela SEE-SP: 

                                                 
12 Podemos, então, definir a formação contínua como sendo o conjunto de atividades desenvolvidas pelos 
professores em exercício, com objetivo formativo, realizadas individualmente ou em grupo, visando tanto ao 
desenvolvimento pessoal como profissional na direção de nos prepararmos para a realização de nossas atuais 
atividades ou de outras novas que se coloquem. Essas atividades formativas convergem, portanto, para o 
movimento de elaboração/re-elaboração da cultura profissional docente, ou seja, com a constituição incessante 
do modo de sermos professores. p. 12. 
 
13 Desta forma, concebemos formação contínua em serviço como aquela que ocorre na própria escola, tendo 
como elemento mediador a própria dinâmica do currículo escolar, isto é, o projeto pedagógico em ação. 
Garantindo um processo formativo que promova a tomada de consciência na mediação entre o trabalho 
educativo efetivamente possível e o socialmente desejável para a construção de uma escola realmente 
democrática, idealizada propositalmente no projeto político-pedagógico. p. 20. 
 
14 Pesquisas realizadas no Brasil, a partir dos anos 70, e também em outros países, revelaram muitos limites para 
políticas que caminharam nas propostas explicitadas no parágrafo anterior. Os dados revelam um descompasso 
muito grande entre a mobilização para a “capacitação” e os poucos resultados e mudanças no processo de 
ensino-aprendizagem. Estas constatações foram contribuindo para o questionamento do entendimento de 
capacitação como sinônimo de mudança. Houve, então, um grande avanço na crítica às ações de formação 
baseadas numa concepção linear, prescritiva e extremamente pontual. (FUSARI, 2005, p. 17). 
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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. (SILVA, 2011, p. 22). 

GARCÍA (1999) explicita o conceito de formação de professores, que é diferente do 

modelo pontual geralmente adotado, pois valoriza o processo, não podendo ser tão solto e 

nem tão pouco desorganizado e para alcançar maior potencialidade, melhor será se trabalhar 

coletivamente e acrescenta: 

A formação de professores, é a área de conhecimento, investigação e de 
propostas teóricas e práticas que, no âmbito da Didática e da Organização 
Escolar, estuda os processos através dos quais os professores – em formação 
ou em exercício – se implicam individualmente ou em equipe, em 
experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram os 
seus conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permite intervir 
profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da 
escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos 
recebem. (GARCÍA, 1999, p. 26). 

FELDMANN (2004) citando CANDAU (1996), a respeito das novas perspectivas de 

formação continuada de professores, explicita dois princípios a serem considerados nos cursos 

que pretendem trabalhar com a formação: “a) o locus da formação a ser privilegiado é a 

própria escola; b) todo processo de formação contínua tem que ter como referência 

fundamental o saber docente, o reconhecimento e a sua valorização”. (FELDMANN, 2004, p. 152). 

E acrescenta ainda, quanto às políticas públicas: 

...muitas vezes, as ações desenvolvidas por meio das políticas públicas ou de 
iniciativas particulares não se dão conta dos aspectos negativos que se 
constroem no interior da escola, quando são desenvolvidas ações de 
formação fragmentadas e sem um projeto pedagógico verdadeiramente 
político. (FELDMANN, 2004, p. 150). 

A pesquisa “etnográfica”, intitulada como “Estado da Arte”, realizada por ANDRÉ 

(2002), abordou pesquisas realizadas no período 1990-1996, nos cursos de PG e periódicos de 

todo o Brasil, acerca da formação de professores, dentre um número de 42 pesquisas, o que 

equivale a 14,8% do total, o que mais se aproximou da questão da formação continuada de 

professores são aquelas que geralmente abordam as discussões sobre a análise de programas 

implantados pelos órgãos públicos. 
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Qualquer que seja a vontade de buscar uma formação contínua, além da formação 

inicial, ela precisa corresponder com o que a motivou, os anseios e angústias, ou ainda, com a 

vontade de ser um profissional mais bem qualificado com sua profissionalização docente. 

Faço aqui, uma ponte entre o caminhar do pesquisador, já dito anteriormente e com a 

DEMAILLY (1997), quando aponta que os professores resolvem buscar um investimento 

pessoal pelo descontentamento para com o seu trabalho e busca possíveis soluções individuais 

ou coletivas: 

Para que um professor realize um investimento na fabricação ou na 
reelaboração das suas propostas, é preciso que ele se sinta de algum modo 
pressionado, ou porque está a dar os primeiros passos num determinado 
domínio, ou porque o seu trabalho não responde às necessidades dos alunos 
(e tenta melhorar, em vez de fugir), ou porque a sua segurança profissional 
lhe permite usufruir de um excedente de energia disponível para a inovação. 
Além disso, é preciso que o professor tenha vontade de mudar de método, 
devido ao apoio de um grupo ou à perspectiva de um desenvolvimento 
pessoal, da realização de experiências que lhe dão prazer e de ensaios que 
lhe trazem novas aprendizagens. (DEMAILLY ,1997, p. 155). 

Para Nóvoa (1997) toda formação passa por uma escolha e por um olhar direcionado 

para a transformação, logo é um projeto intencional, de ação, diferente de outros programas 

que visam controlar e enquadrar uma formação única para todos e desarticulada da vida e da 

profissão docente e argumenta: 

Toda formação encerra um projecto de ação. E de trans-formação. E não há 
projecto sem opções. As minhas passam pela valorização das pessoas e dos 
grupos que têm lutado pela inovação no interior das escolas e do sistema 
educativo. Outras passarão pela tentativa de impor novos dispositivos de 
controlo e de enquadramento. Os desafios da formação de professores (e da 
profissão docente) jogam-se neste confronto. (NÓVOA, 1997, p. 31). 

Quanto à escolha de um modelo de formação contínua, capaz de qualificar o 

profissional de educação que está em serviço, depende das escolhas dos saberes necessários a 

serem ressignificados ao melhor investimento na formação continuada de professores, 

depende dos motivos individuais ou coletivos, para DEMAILLY (1997), se a escolha for por 

uma formação individual, o melhor modelo acontecerá 

No plano individual, as formações enquadradas na forma universitária são 
os mais eficazes numa perspectiva aleatória, isto é, numa perspectiva 
afectiva e intelectual do encontro. As formações que mais impacto tiveram 
na minha própria prática de ensino foram deste tipo: estágios sobre a não 
directividade (desenvolvimento pessoal), teatro (desenvolvimento pessoal), 
dinâmica de grupo (desenvolvimento pessoal), técnicas de inquérito 
(formação científica). Como formadora, sempre que animei estágios de 
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desenvolvimento pessoal, verifiquei que eles contribuíram para despertar 
uma ou duas pessoas, para revivificar a sua vida profissional. 
(DEMAILLY, 1997,  p. 157.). 

Se a escolha pelo tipo de formação for com os colegas de trabalho, pois juntos 

conseguirão resolver algumas situações problemas do cotidiano escolar, bem como, 

discutirem as práticas e até produzirem outros saberes, DEMAILLY (1997), acrescenta: 

No plano colectivo, para fazer <<mexer>>  um número mais significativo de 
professores, as formações mais eficazes são do tipo interactivo-reflexivo. Em 
primeiro lugar, porque suscitam menos reflexos de resistência perante a 
formação (num espaço de liberdade é                                                                                                              
possível a explicitação da recusa do saber, do medo da mudança, do 
bloqueio perante os discursos prescritivos) e permitem gozar o prazer da 
fabricação autônoma das respostas aos problemas encontrados. Em segundo 
lugar, porque abordam a prática de maneira global, não a encarando como 
mera aplicação de um somatório de saberes. Em terceiro lugar, porque 
permitem inventar novos saberes profissionais, o que é indispensável hoje 
em dia, uma vez que,não há soluções pré-elaboradas que respondam 
adequadamente à maior parte dos problemas educativos e didáticos com que 
os professores são confrontados. (DEMAILLY, 1997, p. 157). 

Para o educador português António Nóvoa, a formação contínua de professores 

portugueses na década de 90, está recheada por elementos que a norteiam por tendências 

internacionais e que a Reforma portuguesa trouxe algumas melhorias significativas, mas tem 

contribuído para reforçar os poderes do aparelho de Estado, quando este exerce um controle 

sobre a profissão docente, pondo em causa a autonomia relativa que as instituições de 

formação de professores tinham conquistado. Defende a formação contínua de professores 

nas perspectivas de desenvolvimento pessoal e profissional, bem como, a valorização destes, 

articulada com o que acontece na escola, afirmando que, 

A formação de professores pode desempenhar um papel importante na 
configuração de uma nova profissionalização docente, estimulando a 
emergência de uma cultura profissional no seio do professorado e de uma 
cultura organizacional no seio das escolas. 

A formação de professores tem ignorado, sistematicamente, o 
desenvolvimento pessoal, confundindo formar e formar-se, não 
compreendendo que a lógica da actividade educativa nem sempre coincide 
com as dinâmicas próprias da formação. Mas também não tem valorizado 
uma articulação entre a formação e os projectos das escolas, consideradas 
como organizações dotadas de margens de autonomia e de decisão de dia 
para dia mais importantes. estes dois esquecimentos invibializam que a 
formação tenha como eixo de referência o desenvolvimento profissional dos 
professores, na dupla perspectiva do professor individual e do colectivo 
docente. (NÓVOA, 1997, p. 24). 
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No Brasil, essas tendências internacionais que influenciam as questões educacionais e 

em especial, na formação de educadores, também são absorvidas de diferentes modalidades 

de formação contínua: reciclagem, aperfeiçoamento, formação em serviço, formação 

permanente e a formação continuada, que são apontados por GARCIA( 1997). 

Quanto à formação contínua de professores NÓVOA (1997) e GARCIA (1997 -1999), 

apontam que ela precisa estar voltada para as questões que envolvam a busca por um 

desenvolvimento profissional e pessoal. António Nóvoa acrescenta, ainda, além dos já 

citados, um terceiro, desenvolvimento organizacional que para ele, esses três momentos 

significam: 

1.6.1.  Desenvolvimento Pessoal: pensar a vida do professor – A formação deve estimular 

uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos professores os meios de um pensamento 

autônomo e que facilite as dinâmicas de auto-formação participada. Estar em formação 

implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos 

próprios, com vista à construção de uma identidade, que é também uma identidade 

profissional. (NÓVOA, 1997, p. 25). 

1.6.2. Desenvolvimento Profissional: produzir a profissão docente – Práticas de formação 

contínua,  organizadas em torno dos professores individuais podem ser úteis para a aquisição 

de conhecimentos e de técnicas, mas favorecem o isolamento e reforçam uma imagem dos 

professores como transmissores de um saber produzido no exterior da profissão. Práticas de 

formação que tomem como referência as dimensões coletivas contribuem para a emancipação 

profissional e para a consolidação de uma profissão que é autônoma na produção dos seus 

saberes e dos seus valores. (NÓVOA,1997, p. 27). 

1.6.3. Desenvolvimento Organizacional: produzir a escola – A mudança educacional 

depende dos professores e da sua formação. Depende também da transformação das práticas 

pedagógicas na sala de aula. Mas, hoje em dia, nenhuma inovação pode passar ao lado de uma 

mudança ao nível das organizações escolares e do seu funcionamento. Por isso, falar de 

formação de professores é falar de um investimento educativo dos projetos de escola. 

(NÓVOA, 1997, p. 29). 

Esses três movimentos, marcam um perfil de profissional desejado para desenvolver 

sua vida na profissão docente nas unidades escolares, pois a modalidade de formação contínua 
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escolhida, oferece ao educador condições de se auto-desenvolver, não somente 

profissionalmente, mas individualmente e colaborativamente quando se preocupa com a vida 

e o trabalho dos que estão na escola. 

Quanto a esse terceiro movimento “desenvolvimento organizacional: produzir a 

escola” António Nóvoa não desassocia a formação de professores dos projetos da escola e 

esclarece: 

A mudança educacional depende dos professores e da sua formação. 
Depende também da transformação das práticas pedagógicas na sala de aula. 
Mas hoje em dia nenhuma inovação pode passar ao lado de uma mudança ao 
nível das organizações escolares e do seu funcionamento. Por isso, falar de 
formação de professores é falar de um investimento educativo dos projetos 
de escola. (NÓVOA, 1997, p. 29). 

Para Nóvoa (1997), a formação de professores deve ter foco no espaço escolar, 

valorizando assim, o local de trabalho e de formação, como um processo permanente e não de 

forma desarticulada e pontual distanciados da vida da escola e de seus professores, afirmando 

que: 

Para a formação de professores, o desafio consiste em conceber a escola 
como um ambiente educativo, onde trabalhar e formar não sejam atividades 
distintas. A formação deve ser encarada como um processo permanente, 
integrado no dia-a-dia dos professores e das escolas, e não como uma função 
que intervém à margem dos projectos profissionais e organizacionais ( 
NÓVOA, Apud: McBride, 1989 p. 29). 

Escolher uma modalidade de formação de professores que vai além da mera 

capacitação, ou outros termos, significa encarar uma situação de corresponsabilidade com um 

coletivo e consigo próprio, enveredar-se pelo caminho de um profissional que se denomina de 

“professor reflexivo”, que é compreendido por Schön: 

Um reflexivo tem a tarefa de encorajar e reconhecer, e mesmo de dar valor à 
confusão dos seus alunos. Mas também faz parte das suas incumbências 
encorajar e dar valor à sua própria confusão. Se prestar a devida atenção ao 
que as crianças fazem, por exemplo, O que se terá passado na cabeça 
daquela miúda para ter pendurado o cordel em forma de laçada?), então o 
professor também ficará confuso. E se ficar, jamais poderá reconhecer o 
problema que necessita de explicação. SHÖN, 1997, p. 85). 

 Na perspectiva de SCHÖN (1997), a “prática reflexiva” apontada por ZAICHNER 

(1997) e PIMENTA (2000), essa abordagem do “professor reflexivo” somente acontece, 

quando as mudanças na prática fazem sentido, são transformadas e são compreendidas como 
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tomada de consciência pelo próprio professor, partindo da ação e, sobre essa reflexão sobre a 

ação, como explicita abaixo:  

...Essas abordagens entendem que as transformações das práticas docentes só 
se efetivam na medida em que o professor amplia sua consciência sobre a 
própria prática. O alargamento da consciência, por sua vez, se dá pela 
reflexão que o professor realiza na ação. Em suas atividades cotidianas, o 
professor toma decisões diante das situações concretas com as quais se 
depara. A partir das quais constrói saberes imediatos. Para isso é necessário 
mobilizar a reflexão sobre a reflexão na ação. Ou seja, uma reflexão que se 
eleve da situação imediata, possibilitando uma elaboração teórica de seus 
saberes. Esse movimento prático-teórico-reflexivo... (PIMENTA, 2000, p. 
23). 

Em outro trabalho de PIMENTA & LISITA (2004), as autoras investigam no 

programa de PG da FE-USP, no período de 1990-1998, no banco teses, dissertações e livre 

docência, um total de 549 resumos e conclusões que informassem a cerca das “Pesquisas 

sobre professores e sua formação: uma análise de pesquisas desenvolvidas no programa de 

Pós-Graduação da FEUSP (1990 a 1998)”. Desse total, apenas duas pesquisas estiveram 

retratando a temática da formação contínua de professores, os quais são indicados pelos 

autores como percebemos a seguir: 

-Conhecimento sobre formação contínua:  
a) tendência de considerar a formação como um continnum;  
b) a escola como lócus privilegiado da formação;  
c) o potencial da colaboração reflexiva na transformação da cultura escolar;  
d) importância de se considerar aspectos como motricidade, consciência 
corporal, afetividade etc. na formação de professores de educação infantil; 
e) importância de se compreender a prática dos professores para 
implementar processos de formação continuada. (PIMENTA & LISITA, 
2004, p. 83) 

 Nesta perspectiva de formar professores reflexivos de suas práticas cotidianas, para 

que possam refletir sobre elas e propor novas ações, a partir de programas de formação 

contínua, com características de um continnum, que tenha como lócus a escola, que parta das 

práticas, como  motor de uma proposta de formação, FORTE (2005), acrescenta: 

Deste modo, nos nossos dias, não se pode estruturar planos de formação que 
não visem uma verdadeira mudança das práticas profissionais e dinâmicas 
institucionais. Contrariamente à formação tradicional, a formação atual 
deverá transformar o indivíduo, o grupo e a instituição, não só nos seus 
saberes, mas também nas suas práticas. Neste sentido, ressalta-se a 
importância de ambas serem pensadas conjuntamente, onde a formação é 
tida como um investimento pelo previsível retorno em benefício dos 
docentes e, conseqüentemente, da organização. (FORTE, 2005, p.39). 
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Sendo a escola o contexto de trabalho, o lugar das práticas do(s) docente(s), 
o espaço de encontro entre professores, é também, ou deve ser também, o 
espaço da co-formação. Na verdade, a escola é o espaço onde as reflexões 
individuais, na prática e sobre a prática, se contrastam e se trocam 
permitindo o desenvolvimento de processos cooperativos e coletivos de 
investigação-ação, onde os indivíduos podem transformar as suas 
aprendizagens em intervenções que as incorporem. (Ibidem 2005, p.66). 

Ainda sobre o professor como um profissional reflexivo ALMEIDA (1999) explicita 

algumas características deste educador e apontada abaixo, que esse professor mergulhado na 

participação coletiva no espaço escolar, não reconhece mais as mudanças realizadas em 

gabinetes, tomadas de decisões sem os professores e externa a escola: 

Se entendermos o professor como um profissional reflexivo, que toma 
decisões, avalia, seleciona e constrói sua forma de agir e interagir com os 
educadores, a mudança pressupõe o seu desenvolvimento de forma total. 
Não é possível atribuir-lhe papel ativo nas atividades docentes circunscritas 
à sala de aula, sem que a participação também se estenda à tomada de 
decisão sobre os rumos que a educação deve tomar. Estou querendo dizer 
que a mudança em educação depende dos professores e da formação, e que, 
se pensarmos assim, não há espaço para elaboração de mudanças em 
gabinetes, de forma externa às escolas e sem participação dos professores. 
(ALMEIDA, 1999, p. 256). 

Outra questão que devemos considerar em nossas analises, diz respeito ao que 

denominam de “sociedade do conhecimento” também referenciada por FELDMANN (2003) 

“Se o século XX, se caracterizou como o século da produção em massa, o século XXI já se 

configura como o século da sociedade do conhecimento" e acrescenta ainda: 

Na denominada sociedade da informação, a formação humana valorizada é 
aquela em que as pessoas sejam letradas não apenas em leituras, mas na 
seleção e na realização de procedimentos matemáticos, principalmente os 
referentes à cultura informática. E dado o volume de informações e 
conhecimentos que atingem o individuo, torna-se essencial ele ser o 
condutor do seu crescimento pessoal e profissional. (FELDMANN, 2003, 
p.142). 

O desafio imposto ao professor hoje é de administrar seu crescimento pessoal e 

Profissional, ter autonomia de sua própria formação e gerenciar seu trabalho, como educador 

que reflete no/sobre suas práticas/ações cotidianas, buscando formar os educandos nos 

mesmos princípios numa sociedade tecnológica. Sobre as mudanças nas posturas dos 

professores, FELDMANN (2003), focaliza que: 

 
O professor do século XXI necessita mudar sua postura perante o 
conhecimento. De pretenso dono do saber, o educador passa a ser um 
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mediador entre o conhecimento sistematizado e as necessidades dos alunos, 
na possibilidade de ampliar e diversificar formas de interagir e compartilhar 
experiências em novos tempos e espaços. (FELDMANN, 2003,  p. 149). 

Assim, o desafio às instituições está posto, “As mudanças no mundo do trabalho 

desafiam as instituições para a necessidade de alterações radicais em Suas finalidades, em 

suas políticas e em suas estruturas". (FELDMANN, 2003, p.148). 

 Segundo ZEICHNER (1998), acerca do professor pesquisador da escola e o da 

academia, o trabalho do professor na escola não é aceito e nem reconhecido pela academia 

como gerador de conhecimentos sobre o ensino e a aprendizagem, e que isso ocorre, devido a 

vários fatores, entre eles a linguagem utilizada na academia, como os professores se vêem nas 

pesquisas acadêmicas. Mas, as reclamações também partem do outro lado. O que reflete numa 

cultura de não aceitação de produção de conhecimentos, se esse não for obra fundada na 

universidade. Ambos precisam mudar suas práticas. 

 Em seu trabalho, ZEICHENER (1998), aponta, outros complicadores que interferem 

nessa relação professor acadêmico e professor de escola pública e segundo ele, uma forma de 

romper com essa dicotomia existente, é investir em projetos que envolvam ambos, em 

trabalhos colaborativos entre a universidade e a escola, citando exemplos de trabalhos 

realizados nos Estados Unidos da América. 

 Outro exemplo que ZEICHNER (1998) descreve, é o de uma aluna de pós-graduação 

que ao realizar uma pesquisa etnográfica na escola pública, fica assustada em estar publicando 

seus resultados, como forma de não contrariar ou até, constranger os profissionais do espaço 

escolar e nesse momento, cita o autor 

Ela estava tão preocupada com o que havia encontrado, que pensava não 
poder divulgar seus resultados para a equipe da escola e queria falar comigo 
sobre como encontrar alguma forma de pesquisa educacional que não 
explorasse a franqueza dos professores e que atendesse às exigências da 
academia. Falhei-lhe sobre os paradigmas da pesquisa participante e da 
pesquisa-ação (Elliott, 1991; Parks ET AL., 1993), que, embora não estejam 
livres de possíveis explorações (Griffiths, 1990; johnston e Proudford, 
1994), têm menor probabilidade de reproduzir o sistema não democrático de 
relações que tem dominado a pesquisa acadêmica educacional. 
(ZEICHENER, 1998, p.212). 

 Para MOLINA (2007) em sua Tese intitulada “A pesquisa-ação/investigação-ação no 

Brasil: mapeamento da produção (1966-2002) e os indicadores internos da pesquisa-ação 

colaborativa” apontam como forma de superação da dicotomia pesquisador e professor pela 
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aproximação a partir das pesquisas compreendidas como pesquisa-ação colaborativas, como 

expressa abaixo: 

O objetivo principal desta pesquisa orientou-se pela intenção de dar 
visibilidade á produção brasileira em Educação de pesquisas tipo pesquisa-
ação/investigação-ação, focalizando. Sobretudo, a pesquisa-ação 
colaborativa. Essas concepções de pesquisa estimulam a aproximação entre 
professores e pesquisadores, por meio da colaboração em processos 
investigativos desenvolvidos com, para e pelos professores sobre as práticas 
escolares. Na maioria dos casos, tais pesquisas foram desenvolvidas nas 
escolas. ( MOLINA, 2007, Resumo). 

  Uma última questão que necessita ser aprofundada, trata-se da valorização do 

professor, que é apontada por NÓVOA (1997) de que as políticas públicas “também não tem 

valorizado uma articulação entre a formação e os projectos das escolas”, segundo ele, muito 

menos se valoriza a formação de professores e quanto a sua concepção de formação de 

professores diz “As minhas passam pela valorização das pessoas e dos grupos que têm lutado 

pela inovação no interior das escolas e do sistema educativo”. Acrescentamos ainda, 

antecipando as análises das entrevistas junto aos bolsistas; e, nem tão pouco após a conclusão 

do curso de pós-graduação oferecido pela SEE-SP. 

 Na mesma perspectiva segundo FELDMANN (2003), os processos de formação de 

professores necessariamente precisam focar os conhecimentos práticos e teóricos dos 

educadores, pelo reconhecimento deste no seu local de trabalho e na sociedade, bem como, a 

sua valorização. 

 FULLAN & HARGREAVES (2000), quando trabalha com a questão de conhecer a 

cultura da escola argumenta que “valorizar o professor como um todo e não apenas como um 

feixe de competências ou deficiências é essencial nessa orientação”. Ainda sobre o espaço 

escolar e a não valorização do professor por colegas de trabalho e pela direção escolar 

acrescentam: 

...como é fácil e comum aos professores experientes serem descartados e 
desvalorizados por seus diretores e colegas. Quando esses professores 
passam a sentir que não fazem parte do ambiente da escola, quando sua 
sabedoria e especialização não são necessários ou valorizados, algo 
desatualizado e não mais válido, compreende-se a razão de seu 
desencantamento e de sua resistência à mudança. Quando uma escola possui 
um ou dois professores ruins, isto costuma ser um problema do professor. 
Quando os professores ruins são em maior número, é um problema de 
liderança. (FULLAN & HARGREAVES, 2000, p.107). 
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 Esses pontos acima citados fogem um pouco do que o governo entende como 

valorização do professor. Um dos pontos é acreditar e registra em documentos, que o que 

oferece aos professores como o PBM/D, por si só, já é uma valorização. Então o professor 

após a conclusão do curso, basta retornar para o seu posto de trabalho com o título e será 

valorado. Outra questão refere-se à política de bonificação que não é para todos. Um exemplo, 

é o “Programa de Valorização por Mérito”, criado em 2010  o qual determina, que os 

professores efetivos, com mais de quatro anos no mesmo espaço de trabalho, sem ter se 

ausentado ao longo desse período,  realize uma prova e passe, este, precisará ainda concorrer 

com o grupo dos que passaram e desses, somente 20% se beneficiarão e conquistarão no final 

do processo 25% de aumento em seu salário.  

Para o sindicato representativo da categoria dos profissionais em educação, valorizar o 

professor, dentre vários outros aspectos, significa melhoria salarial, concurso público para 

efetivar todo o quadro de professores, menor número de alunos por sala, mais recursos para 

educação e para a formação de todos os professores. 
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CAPÍTULO II 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Assumimos a configuração dessa pesquisa a partir da análise documental e de 

entrevistas semi-estruturada de caráter qualitativa, onde nos preocupamos em buscar a 

qualidade nas falas dos entrevistados, bem como na documentação. 

Para CHIZZOTTI (2006), a escolha de uma metodologia está muito ligada às escolhas, 

a concepção de mundo do investigador e que dará suporte a definição de um problema. Neste 

sentido, os caminhos a serem trilhados, passam pela discussão de processos e não de 

hipóteses, valorizará o percurso realizado, dará vozes aos sujeitos, criando e atribuindo 

significados e adotando multimétodos de análise – técnicas de análise bibliográfica, 

documental e entrevistadas. Acrescenta ainda que: 

As pesquisas qualitativas, por outro lado, não têm um padrão único porque 
admitem que a realidade é fluente e contraditória e os processos de 
investigação dependem também do pesquisador – sua concepção, seus 
valores, seus objetivos. Para este, a epistemologia significa os fundamentos 
do conhecimento que dão sustentação à investigação de um problema. 
(CHIZZOTTI, 2006, p. 26). 

 

2.1. Pesquisa bibliográfica e documental. 

Em relação à pesquisa documental, partimos em primeiro lugar do macro, o Estado de 

São Paulo, que possui 90 Diretorias de Ensino (ver MAPA 1), no sentido de conhecer e 

apresentar um quadro referentes as políticas públicas, especificamente referentes aos 

professores M/D na Rede Oficial de Ensino e no segundo momento aprofundamos a pesquisa 

junto à DE Norte 1, que dentro do universo das escolas estaduais conta com 100 Unidades 

Escolares, do Ciclo I ao Ensino médio, incluindo EJA – Educação de Jovens e Adultos. 

Escolas que possuem o público desejado da pesquisa.  

 

 

 

 



 36 

 
 
MAPA 1 – Estado de São Paulo dividido em 90 Diretorias de Ensino da Capital e Interior. 

 
Fonte: http://escola.edunet.sp.gov.br/Map_ISP_Diretoria.asp - 13/07/2011. 

 A DE Norte 1 foi a escolhida para que a pesquisa acontecesse. Localizada na Região 

da Lapa que abrange os bairros: Freguesia do Ó, Brasilândia, Pirituba, Parque Anhanguera 

(Perus e Morro Doce), Taipas e Jaraguá – SP. É nesse local que concentra a primeira triagem 

de concessão de bolsas de estudos e acompanhamento dos bolsistas pela Comissão Regional 

do PBM/D. 

A SEE-SP não possui dados referentes à formação dos profissionais de educação, além 

do exigido em concursos – Habilitação Específica – para acesso ao cargo da disciplina, o que 

dificultou a realização da pesquisa. Muito menos, referentes aos professores M/D trabalhando 

nas unidades escolares, o que demandou criar um banco de dados, que denominamos de 

mapa. 

Então a opção foi realizar um primeiro mapeamento dos professores M/D na DE Norte 

1. Buscou-se informações de localização geográfica, documentação junto a DE Norte 1 nos 

diferentes setores, encontramos fichas de controle de pagamento dos bolsistas e de inscrição 

dos bolsistas, dos relatórios encaminhados para análise, na internet: buscamos os currículos 

lattes dos bolsistas nos sites da SEE-SP e da APEOESP - sindicato dos professores do Estado 

de São Paulo, verificamos a legislação referente ao PBM/D e seus bolsistas, que pudessem 

http://escola.edunet.sp.gov.br/_vti_bin/shtml.exe/Map_ISP_Diretoria.asp/map
http://escola.edunet.sp.gov.br/Map_ISP_Diretoria.asp%20-%2013/07/2011
http://escola.edunet.sp.gov.br/_vti_bin/shtml.exe/Map_ISP_Diretoria.asp/map�
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dizer quem é esse público, área de escolha da Pós-Graduação, se trabalham com pesquisa ou, 

em outras Instituições além da Rede Pública Estadual. 

Concentram-se também documentos que foram disponibilizados e analisados, que 

somam um total de 70 fichas de inscrições dos candidatos, que serão analisadas quanto ao 

projeto de pesquisa do bolsista e sua relação ou não, como as exigências do PBM/D; 

analisamos também 235 relatórios encaminhados por 78 bolsistas que foram analisados 

juntamente com as fichas de inscrições buscando entender como se daria essa intervenção na 

prática profissional do professor, para tanto, reagrupamos as informações em três categorias: 

1) desenvolvimento profissional, 2) valorização profissional e 3) espaço escolar, partimos das 

observações realizadas por NÓVOA (1995), quando cita três momentos na formação 

continuada do professor: o desenvolvimento pessoal e profissional e criar um vínculo para 

com a instituição escolar. Boa parte dessa documentação está online, no próprio site do 

Programa, o que exigiu a disponibilização pela Comissão responsável por essas informações, 

já que são sigilosas. 

Quanto à política de formação continuada de professores para o Estado de São Paulo 

que é direcionada pela SEE-SP, ela concentra as decisões, implementações e 

acompanhamentos das políticas de Governo, através da Comissão Central do PBM/D, 

pertencente a CENP, juntamente comas informações da Comissão Regional, na DE. 

 A SEE-SP disponibiliza a maioria das informações no próprio site da Secretaria da 

Educação: www.educacao.sp.gov.br. Nele constam os grandes projetos desenvolvidos e 

voltados à educação do Estado, suas parcerias, leis, decretos, pareceres, deliberações, 

indicações, resoluções, e instruções, bem como dados estatísticos referentes aos profissionais 

de educação. Logo, coube, buscar publicações a respeito da temática que serão utilizadas nos  

próximos capítulos 

 E para confrontar as informações governamentais, buscamos na organização sindical 

ligada à educação, pois ela concentra informações diversas e contraposições às propostas 

governamentais, bem como reivindicações, emendas, pareceres, entre outros, que contam a 

história do professorado paulista. Destacamos a APEOESP – Sindicato dos Professores do 

Ensino Oficial do Estado de São Paulo, UDEMO - Sindicato de Especialistas de Educação do 

Magistério Oficial do Estado de São Paulo, AFUSE - Sindicato dos Funcionários e Servidores 

da Educação do Estado de São Paulo e CPP - Centro do Professorado Paulista. Nos 

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


 38 

concentraremos, na APEOESP e as informações serão utilizadas para subsidiar os próximos 

capítulos. 

Na escola, o responsável pelas informações sobre a participação do bolsista 

encaminhado à Comissão Regional do PBM/D, está centrada na figura do Diretor de Escola. 

No entanto, nos defrontamos com a inexistência desses registros. Em contra partida, 

buscamos tais informações nos registros em forma de relatórios bimestrais e semestrais junto 

a Comissão Regional, encaminhados pelos professores. Então, Analisar os registros e colher 

informações mais detalhadas junto aos gestores das unidades escolares sobre os professores 

M/D, tornou-se inviável, mas outros registros ajudaram a esclarecer algumas indagações 

presentes na pesquisa. 

 A opção pela coleta de dados a partir do exposto, se deu, pelo fato do pesquisador 

trabalhar junto a um órgão estadual, na OP - Oficina Pedagógica da DE, de fácil acesso às 

escolas, por ter contato direto com diretores e professores e ter participado e desenvolvido 

vários projetos de formação continuada junto aos professores. Essas considerações são 

importantes, pois a primeira parte da pesquisa documental aconteceu em um tempo menor ao 

que havíamos , destinando a esse fim. Assim, um tempo maior foi dedicado à análise das 

entrevistas. 

 2.2. As entrevistas. 

Nas entrevistas trabalhamos com quatro sujeitos que vivenciaram ou vivenciam – 

egressos e em processo – uma Pós-Graduação na modalidade de formação continuada, a partir 

do PBM/D, oferecido aos professores efetivos da Rede Pública Estadual de São Paulo. 

Portanto, realizamos uma Pesquisa Qualitativa (CHIZZOTTI, 2006), pois partimos do ponto 

de vista dos professores/pesquisadores, o que exigiu compreender sua formação e a 

repercussão dessa formação em sua vida profissional e pessoal.  

Os egressos são os que estão no período de permanência no cargo de dois anos após a 

Pós-Graduação e os que já cumpriram essa obrigatoriedade e permanecem ou não, na Rede 

Oficial de Ensino. Já os denominados em processo são aqueles professores os quais estão 

cursando uma Pós-Graduação na modalidade de formação continuada.  

Sendo esclarecidos os sujeitos principais da pesquisa, coube explicitar a abordagem 

metodológica de coleta de dados junto aos professores através das entrevistas semi-
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estruturadas e videogravadas (FLYNK, 2009), aplicadas a quatro professores  dois egressos e 

2 em processo de formação continuada. A escolha do número de participantes é resultado da 

reflexão a partir do trabalho de BOGDAN (1994) que nos alerta quanto à escolha do público 

desejável: 

Na escolha de um ambiente ou grupo como foco de um estudo de caso de 
observação, recorde-se de que quanto menor for o número de indivíduos 
maior a probabilidade de que o comportamento destes seja alterado pela sua 
presença. [...] um maior número de indivíduos, por outro lado, torna 
normalmente menos intrusiva a sua presença. O que se torna difícil é a 
necessidade de recolher informação de toda a gente e trabalhar todos os 
dados e relações. Para o seu primeiro estudo tente escolher um ambiente ou 
um grupo que seja suficientemente grande para que você não sobressaia, mas 
suficientemente pequeno para que não se deixe submergir pela tarefa. 
(BOGDAN, 1994, p. 92). 

Antecedendo as videogravações, consultamos alguns colegas do próprio Programa a 

partir de uma primeira entrevista piloto para que pudéssemos averiguar a relevância das 

questões e que não fugissem aos objetivos específicos já estabelecidos: Analisar a formação 

recebida na Bolsa Mestrado/Doutorado; analisar as implicações dessa formação para o seu 

trabalho docente; Analisar quais as mudanças sentidas pelos professores em sua vida pessoal e 

a sua valorização. 

2.2.1. Perfil das entrevistadas. 

Cabe esclarecer que das professoras entrevistadas, duas estiveram designadas pelo 

inciso II na DE norte 1, sendo que uma ficou até 2009 e a outra até o início de 2011, hoje 

professora universitária, a terceira veio de outra DE para a DE norte 1 em 2010 e a quarta está 

em sala de aula. São professoras que estavam em tempos e espaços diferentes de formação no 

PBM/D, trabalham/trabalharam na Oficina Pedagógica, e nas escolas, as quais durante a 

entrevista estavam em formação, em conclusão, ou formada.  

Partimos de um questionário base, com questões direcionadas aos bolsistas em 

formação e em sala de aula (entrevistada “S”), contendo sete questões. O segundo 

questionário, contendo nove questões, foi aplicado para duas bolsistas afastadas na DE, uma 

em formação (entrevistada “M”) e a outra concluinte (entrevistada “L”). O terceiro, contendo 

oito questões foi aplicado à uma entrevistada que esteve afastada junto à DE e que após a 

conclusão da pós-graduação, retornou para a sala de aula (entrevistada “B”). 
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Bolsista (S):  

 A primeira entrevistada S é Professora de Educação Básica (PEB II), na EE Jornalista 

Carlos Frederico Werneck Lacerda, Zona Norte de São Paulo, Coordenadora Pedagógica na 

Prefeitura Municipal de São Paulo. Mestre em Educação pela Faculdade de Educação da USP, 

defendida em 2011, é formada em História e Pedagogia pela Faculdade de Educação da USP. 

 Teve participação como ouvinte em algumas reuniões do GPG/Norte1, bem como 

colaborou na apresentação da apresentação do Seminário ocorrido em 2006, para os 

professores da DE e visitou a Cidade de Santos durante os dois momentos do Estudo do Meio 

realizado 2006. 

Bolsista (L): 

 A entrevistada L ingressou no curso de Doutorado em Educação: Psicologia da 

Educação pela PUC-SP e obteve o título de Mestre em Educação: Psicologia da Educação no 

primeiro semestre 2010. Possui Especialização em Psicopedagogia pelo Centro de Pós-

Graduação Unisant'anna e Graduada em Pedagogia pela Universidade São Judas Tadeu 

(2000).  

 Atualmente é professora efetiva na Secretaria de Estado da Educação de São Paulo 

(PEB I), estando designada como Professora Coordenadora da Oficina Pedagógica - PCOP, 

na Diretoria de Ensino Norte 1, em 2009 é professora e coordenadora universitária do curso 

de Pedagogia na Universidade Paulista (UNIP). Foi Coordenadora Pedagógica na iniciativa 

privada antes de efetivar-se na SEE-SP, em 2006 e após um ano (2007), ingressou como 

bolsista do PBM/D. 

 A entrevistada faz parte do GPG/Norte1 desde 2007, colaborando com os colegas 

participantes, inclusive com a elaboração de artigos e apresentações. Na OP participou na 

organização do I FEADEN – Fórum de Educação Ambiental da diretoria de Ensino Norte 1, 

promovido pela Oficina Pedagógica e iniciativa do GPG/Norte 1, em 2007 e do XIII Encontro 

de Educadores da DE Norte 1, 2008, bem como apresentou em colaboração com MOLINA, 

R.; ROCHA, F.A.M; PESSÔA, L.C.; CUNHA, A.S.; SILVA, M. B. O.; CASTRO, W.R. 

Pesquisas e experiências de professores que se tornaram pesquisadores: a importância da 

parceria na formação docente. (2010, em paper não publicado); PESSÔA, LC; MOLINA, R; 

CUNHA, A.; ROCHA, FAM;. O currículo como opção formadora de uma proposta política 
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para o estado de São Paulo In: XI Seminário Estadual da Associação Nacional de Políticas e 

Administração da Educação -ANPAE-SP, Anais, 2009, São Paulo; CUNHA, Adriana dos 

Santos; ROCHA, Francisco A. M.; PESSÔA, Lilian; MOLINA, Rinaldo. Aproximando 

professores-pesquisadores e pesquisadores-professores. In: V Colóquio de Pesquisa sobre 

Instituições Escolares: entre o individual e o coletivo, 2008, São Paulo.  

Bolsista (M): 

 A penúltima entrevistada foi a M que é professora efetiva de Biologia no Estado de 

São Paulo, com ingresso no serviço público em 2004, atualmente designada como Professora 

Coordenadora da Oficina Pedagógica da disciplina de Biologia, na DE Norte 1, em 2010 e 

teve passagem em outra DE da Capital. Mestre pelo Instituto de Física da Universidade de 

São Paulo, no Programa Interunidades em Ensino de Ciências Modalidade Biologia, realizou 

sua defesa em 2011, intitulada “Vestibular Seriado: uma alternativa ao vestibular 

tradicional?” Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho UNESP/Rio Claro. 

Bolsista (B): 

 A última entrevistada foi a Professora de Educação Básica I (PEB I) B, efetiva desde o 

segundo semestre de 2006. É Formada em Pedagogia pela Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo (2005), local que realizou sua Iniciação Científica em 2005 e 

Bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. 

Mestre em Educação: História, Política, Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, obtido em 2010.  

 Teve participação no Grupo de Estudos e Pesquisas em Administração Escolar - 

GEPAE, coordenado pelo Prof. Dr. Vitor Henrique Paro, FEUSP, durante março/2002 e 

maio/2003, grupo certificado pelo CNPq e pela FEUSP no Diretório de Grupos de Pesquisa 

no Brasil. Em 2009, retorna a FEUSP para participar de um novo grupo de estudos orientado 

pelo mesmo orientador. 

 Ingressou no serviço público no segundo semestre de 2006 e permaneceu na escola até 

2008. No mesmo ano foi designada como Professora Coordenadora da Oficina Pedagógica da 

DE Norte 1, permanecendo até o final de 2009. Atualmente está como PEB I na unidade 

escolar na Região Anhanguera. A entrevistada faz parte do grupo jovem de professores que 
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ingressam no serviço público estadual e, em seguida, presta concurso para ingresso na pós-

graduação obtendo a bolsa de estudos pelo Programa Bolsa Mestrado. No caso específico, a 

educadora tinha apenas um ano no cargo, quando é contemplada pelo Programa. 

 Até 2010, a professora não acumulava cargo com outro serviço público e nem 

particular, no entanto, comentou que estava procurando serviço em Universidades e que tinha 

recebido um convite para trabalhar na UNINOVE, mas que coincidia com o horário de 

serviço estadual e não aceitou. 

 A entrevistada faz parte do GPG/Norte1 desde 2008, colaborando com os colegas 

participantes, inclusive com a elaboração de artigos e apresentações. Na Oficina pedagógica 

participou na organização do XIII Encontro de Educadores da DE Norte 1, 2008, bem como 

apresentou em colaboração com ROCHA, 2008 “O uso de Ferramentas em Diferentes 

Softwares”, 2008; MOLINA, R.; ROCHA, F. A. M; PESSÔA, L. C.; CUNHA, A. S.; SILVA, 

M. B. O.; CASTRO, W. R. Pesquisas e experiências de professores que se tornaram 

pesquisadores: a importância da parceria na formação docente. (2010, em paper não 

publicado); SILVA, M. B. O. E. ; PRADO, Márcio; MENOM, Milton; GRYGA, Ester; 

LAMANA, Rosa; CLEBER, Robson; ORRÚ, Maria Cecília “Projeto Intensivo no Ciclo: 

PIC”. 2008, DE Norte 1. 
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CAPÍTULO III 

HISTÓRICO: POLÍTICA EDUCACIONAL NAS ÚLTIMAS TRÊS DÉCADAS 

 

Neste capítulo, apresentamos, no período 1980-2011, um pouco do histórico da SEE-

SP, em especial referente à vida e à carreira dos professores na educação básica que 

atuam/atuavam nas escolas públicas e suas conquistas relatadas no site do Sindicato dos 

Professores (APEOESP) e na legislação estadual de São Paulo. Para que possamos 

compreender em quais contextos, as propostas da SEE-SP aparecem como Lei, Orientações, 

Pareceres e Resoluções, que afetam os profissionais de educação e as escolas. 

Várias conquistas foram alcançadas, na década de 1980, pelo professorado paulista, 

mas não sem lutas e greves. O maior resultado dessas conquistas foi o Estatuto do Magistério; 

os concursos públicos para efetivação de professores nas escolas; os professores formados na 

pós-graduação com o grau de Mestres e Doutores, terem acrescidos em seus salários, duas 

referências a mais, o que correspondia a um percentual de 10% e os que estavam em 

formação, conquistaram o direito ao afastamento sem perca dos vencimentos para a 

elaboração de Tese e Dissertação; com as discussões da constituinte no período 1987/1988, 

ocorreu a definição de percentuais nos orçamentos federais e dos estados para a educação; 

aposentadoria especial; plano de carreira; piso salarial; estabilidade no emprego público 

garantida aos profissionais de educação com mais de cinco anos de magistério. 

Mas o que se percebe ao longo dos anos é um total desrespeito pelo governo em não 

reconhecer esses direitos conquistados pelos professores. Abaixo apresentamos um trecho da 

reportagem divulgada no site da APEOESP escrito por sua presidenta Maria Izabel Azevedo 

Noronha15: 

Em dezembro de 1997, o governo estadual impôs, por meio de sua maioria 
na Assembléia Legislativa, um novo plano de carreira (lei complementar 
836/97), que destruiu a carreira do magistério construída com a lei 
complementar 444/85 (elaborada com amplo debate na rede estadual de 
ensino). A lei 836/97 reduziu as possibilidades de evolução e progressão dos 
professores a poucas faixas e níveis e rebaixou os níveis salariais. Toda a 
categoria foi prejudicada, particularmente os aposentados e os professores 
em vias de se aposentar. Devido a esta lei, acumulamos grandes perdas 
salariais ainda não totalmente repostas. (http://www.apeoesp.org.br). 

                                                 
15 Maria Izabel Azevedo Noronha é Presidenta da APEOESP – Sindicato dos Professores 
do Ensino Oficial do Estado de São Paulo e Membro do Conselho e do Fórum Nacional de Educação. 

http://www.apeoesp.org.br/
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3.1. Os concursos públicos. 

Quanto aos concursos públicos para efetivação de professores, ao longo das três 

últimas décadas, a SEE- SP, pouco aconteceu, o que demonstra falta de interesse dos 

governos que passaram pela governança e, o atual, em querer um quadro de profissionais 

qualificados e efetivos nas escolas. Aqui entendemos que a escola com um grupo de 

professores efetivos (titulares de cargos), sem muita rotatividade da mão-de-obra no início de 

cada ano letivo, favorece as tomadas de decisões conjuntas para se alcançar uma melhoria na 

educação de todos. Em contra partida, o governo entende que poderia gerar prejuízos para os 

cofres públicos, como é apontado no site da APEOESP: 

Este é um dos resultados da política de desvalorização dos professores que 
vem sendo praticada no Estado de São Paulo há muitos anos, e que se 
intensificou a partir de 1995 com as medidas de enxugamento das despesas 
públicas. Considerados pelo governo como gasto e não como investimento, 
os recursos destinados à educação foram virtualmente congelados durante 
vários anos, repercutindo nas condições estruturais das escolas e nos salários 
e condições de trabalho dos professores. (http://www.apeoesp.org.br). 

Apoiado no histórico do sindicado dos professores APEOESP, disponibilizado no site 

oficial da entidade, fica claro no plano de luta ao longo dos anos, que é somente em 1980 que 

ocorre a realização de concurso público para efetivação de milhares de professores, fruto de 

pressões sobre o governo de Paulo Salin Maluf. O próximo somente acontecerá em 1985 após 

cinco anos do último concurso. Esclarecendo que esses dois concursos realizados, somente 

contemplaram os professores denominados na época de PIII, possuidores de Licenciatura 

Específica para os Ensinos de Primeiro (5ª a 8ª séries) e Segundo Graus (1º, 2º e 3º anos). 

 Em 1990, dez anos depois do último concurso realizado para efetivação de docentes é 

anunciado um novo concurso, que contempla os professores denominados PI que atuam no 

Primeiro Grau (1º a 4ª séries), possuidores somente da licenciatura plena em nível de 

magistério, obtido no antigo Segundo Grau e o compromisso do governo em realizar concurso 

para os professores PIII, com licenciaturas plenas nas especialidades de nível superior. 

O compromisso assumido pelo governo em 1990, somente se efetivaria em 1992, com 

a conquista da realização do concurso para PIII, e a ampliação de mais vagas destinadas aos 

professores PI, ocorrido há dois anos. Neste ano, 1992, os professores efetivos conseguiram a 

realização de concurso interno de remoção da sede para outra dentro da rede estadual. 

http://www.apeoesp.org.br/
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Também neste período, foi conseguida junto ao sindicato de classe, a realização de cursos 

preparatórios para os 150 mil professores PIII, com a produção de vídeos e distribuição de 

apostilas gratuitas, em parceria com a FDE – Fundo de Desenvolvimento Educacional. 

Durante o ano de 1997, tivemos uma série de eventos que marcam a educação paulista, 

como: a reorganização das escolas públicas separadas em níveis; fim da política de aumento 

salarial por referências; discussões sobre o novo plano de carreira; o Conselho Estadual de 

Educação desobriga os docentes de seguirem o modelo de ficha de avaliação imposto pela 

Secretaria de Educação. Entre outros pontos polêmicos, o sindicato passa a defender questões 

sobre a democratização da vida escolar; a nova LDB; bem como a política educacional de São 

Paulo; a formação continuada e a retomada da segunda parte do concurso de Diretor de Escola 

suspenso há dois anos.  

As mudanças implementadas  pelo PSDB tiveram continuidade em 1998, o que gerou 

conflitos e reivindicações constantes pelo professorado, quanto à redução da carga horária da 

grade curricular antes praticada e pela revogação do decreto 42.965/98, que pretendia demitir 

todos os ACTs ao final do ano letivo. Em junho do mesmo ano, atendendo as reivindicações 

do magistério, o governo abre inscrições para o concurso de PEB II – professor de Educação 

Básica II, que passa a ser dominado em substituição aos antigos PII e PIII. 

Em 2000, o PSDB solidifica sua proposta neoliberal e com as pressões do 

professorado paulista, realiza concurso público para provimentos de cargos vagos de 

Professores PEB II. A APEOESP exige concursos periódicos e a efetivação de todos os 

aprovados, bem como, organiza cursos preparatórios em todo o Estado e elabora a Revista de 

Educação, contendo as obras e a legislação solicitada na bibliografia. 

A SEE-SP convoca os professores para assumirem seus cargos em 2004, mesmo o 

sindicato sendo contrário à posse durante esse ano, devido ao desemprego que poderia gerar 

na rede. A APEOESP propôs então, iniciar esse processo no início de 2005, entretanto o 

governo atribuiu aulas no meio do ano. Com a mobilização da categoria, garantiu-se mais 35 

mil novos cargos, além dos 14.000 anunciados pelo governo. 

Os últimos concursos não contemplaram algumas disciplinas, em especial a filosofia, 

bem como para os professores PEB I. O que exigiu a intervenção do sindicato junto a SEE-

SP, com Ação Civil Pública contra o governo. Em setembro de 2005, realiza-se o concurso de 
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ingresso, garantido na justiça que os Professores com formação mínima (Magistério no 

Ensino Médio) pudessem participar do concurso. 

Outra medida adotada pela SEE-SP foi ampliar a matriz curricular para o Ensino 

Fundamental II, de 25 para 28 aulas semanais na oitava série e de 25 para 27, das quinta a 

sexta séries. Com essa medida, resulta na exigência de mais professores para lecionar. 

No período 2004 – 2011, (Quadro 4), a SEE-SP, promoveu diversos concursos, não 

somente para professor (2004, 2005, 2007, 2010, 2011 – PEBII e 2005 – PEBI), mas, 

atendendo a outros seguimentos, como o de Diretor de Escola (2007), Supervisor de Ensino 

(2008), Agentes de Organização Escolar (2008), Secretário de Escola (2008), além de 

Concursos de Remoção de Docente, Suporte Pedagógico (2009, 2010 e 2011) e concurso para 

Seletiva de Professores Contratados (2008, 2009, 2010 e 2011). Conforme podemos visualizar 

abaixo, no QUADRO 5: 

QUADRO 5  – Concursos Públicos realizados no período 2004 – 2011. 
2004 Concurso Público- Professor Educação Básica II 
2005 Concurso Público - Professor Educação Básica I 

Concurso Público - PEB II/ Filosofia 
Concurso Público - PEB II / Educação Física 

2006 Não Aconteceu. 
2007 Concurso Público - Diretor de Escola 

Concurso Público - Professor de Educação Básica II (Educação Artística, Física, 
Filosofia, Geografia e Matemática) 

2008 Concurso Público - Secretário de Escola 
Concurso Público - Supervisor de Ensino 
Concurso Público - Agente de Organização Escolar 

2009 Concurso de Remoção – QAE 
Concurso de Remoção Docente 
Concurso de Remoção Suporte Pedagógico 

2010 Processo de Promoção por Mérito 
Concurso de Remoção Docente 
Concurso Público - PEB II/2010 

2011 Processo de Promoção por Mérito 
Concurso Público - PEB II/2011 
Processo Seletivo Simplificado para Docentes 
Concurso de Remoção QAE,  
Concurso Público para Oficial Administrativo 
Concurso Público para Executivo Público 
Concurso Remoção Suporte Pedagógico 

Fonte: http://www.educacao.sp.gov.br – último acesso: 25/07/2011. 

http://www.educacao.sp.gov.br/
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Outro fato anunciado pelo então Secretário de Educação Paulo Renato, ocorrido em 

2009, foi a possibilidade de professor realizar o Processo de Promoção por Mérito16 para 

conseguir um aumento de 25% sobre o salário, conforme o grupo, mas para que possa 

alcançar esse objetivo, ainda será necessário estar entre os 20% do professorado da rede de 

ensino. Essa promoção por mérito aconteceu em 2010 e 2011. 

3.2. Na legislação: quanto à evolução funcional para o magistério paulista. 

Uma primeira investigação foi realizada em documentos oficiais que regulamentam a 

política de formação de professores, inicial, continuada em serviço e quanto ao processo de 

evolução funcional dos profissionais de educação, no período de 1997 - 2011, na busca de 

mapear como se deu a evolução funcional e a necessidade de implementação do Programa 

Bolsa Mestrado, como uma das modalidades de formação continuada do professor.    

No Artigo 20, da Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997 e 

regulamentada pelo Decreto nº 45.348, de 27, publicado a 28 de outubro de 2000, assegura 

aos profissionais de educação a possibilidade de Evolução Funcional Acadêmica: aos PEB I 

com a apresentação de Certificado de Conclusão de curso ou diploma de grau superior e, aos 

PEB I e II, com apresentação do certificado de conclusão ou diploma de pós-graduação, nível 

Mestrado e Doutorado. Dessa forma, os professores serão enquadrados nos respectivos níveis 

de uma escala de I até V, sabendo-se, que o último nível nessa categoria somente será 

alcançado com o curso de Doutorado.  

Há de se esclarecer, que a diferença de um nível ao outro, corresponde a um percentual 

de acréscimo de 5% sobre o salário base. 

“A Evolução Funcional pela via acadêmica tem por objetivo reconhecer a formação 
acadêmica do profissional do magistério, no respectivo campo de atuação, como um 
dos fatores relevantes para a melhoria da qualidade de seu trabalho”. (Artigo 20, da 
Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997). 

Conforme Estatuto do Funcionalismo Público do Estado de São Paulo, o salário base 

para 20 horas semanais corresponde a 1.100,00, significa que o aumento para um professor 

com titulação de Pós-Graduação é acrescentado um percentual de 15% aos Mestres e 20% aos 

Doutores. 

                                                 
16 Consiste em uma prova de conteúdos específicos destinada aos professores efetivos das diferentes áreas de 
conhecimento, e atrelados ao resultado final dessa avaliação, somará pontos com aqueles educadores que 
possuírem mais de cinco anos de permanência na mesma escola, além da assiduidade. 
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Esse aumento máximo de 20%, no salário base dos educadores, também pode ser 

conquistado através da Evolução Funcional pela Via não Acadêmica, conforme Resolução SE 

- 21, de 22-3-2005, com vista do contido no artigo 15 do Decreto nº 49.394, de 22 de 

fevereiro de 2005, para ter direito ao benefício é necessário o professor realizar outros cursos 

de menor duração, como fatores de atualização, aperfeiçoamento e Produção Profissional. 

Esses três componentes dos fatores permitem ao educador, acumular pontos para pular de um 

nível ao outro. Acontecida a primeira evolução, a segunda somente acontecerá, após cinco 

anos se os cursos realizados forem reconhecidos pela Secretaria e alcançarem a pontuação 

necessária. 

O decreto que regulamenta a Evolução Funcional pela Via não Acadêmica é retroativo 

ao ano de 1998, ou seja, aqueles que possuírem certificação suficiente para alcançar a 

pontuação necessária poderão retroagir e ser beneficiado com essa medida. Porém, os cursos 

necessitam de aprovação prévia, conforme o estabelecido no:  

§ 2º - Somente serão considerados, para fins de pontuação, os cursos do 
Fator Atualização e do componente extensão universitária/cultural do Fator 
Aperfeiçoamento quando autorizados e homologados nos termos da 
legislação que rege a matéria. (Artigo 2º da Resolução SE - 21, de 22-3-
2005). 

Há de se observar também que os cursos retroativos a 2005, necessitam ser 

reconhecidos e homologados pela CENP, caso contrário, não serão aceitos. As entidades 

sindicais questionaram essa medida assumida pela SEE-SP, pois não havia essa exigência 

para uma evolução funcional do professor, bem como, para futuras evoluções, em especial, 

em 2005, oito anos após. 

As duas vias de evolução funcional dos profissionais de educação foram estabelecidas 

pela Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997 e somente regulamentadas e dadas 

às providências necessárias à sua implementação, à partir de 2003 (Via Acadêmica) e 2005 

(Via Não Acadêmica), até então, os professores ficaram na situação de inércia, não havia 

nesse período de 1997-2005, nenhuma forma de evolução funcional. O governo precisou criar 

condições para que as duas vias evolutivas pudessem ser justificadas, pois encontrávamos na 

rede uma parcela significativa de educadores sem nível universitário (PEB I), apenas com 

cursos de ensino médio, o que contrariava a nova Lei Federal (LDB nº 9394/96).   
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Uma contradição surge ao analisar as duas vias de evolução funcional: como ofertar 

aos educadores uma evolução funcional via acadêmica sem que uma parcela significativa de 

educadores não possuísse uma graduação em nível superior? 

Na análise realizada em documentos oficiais da SEE-SP, não encontramos 

informações que justificassem esse oferecimento de continuidade nos estudos na pós-

graduação, sendo que milhares de professores (PEB I) não possuíam uma graduação em nível 

superior. O fato é, logo que foi oferecido aos professores titulares efetivos – os contratados 

foram excluídos desse processo - o PEC – Curso de Formação Universitária aos educadores, 

na sequência, surge o Programa Bolsa Mestrado, em março de 2004. 

Em 2009, a Secretaria anuncia o “Programa de Valorização pelo Mérito” que faz parte 

da política de SEE-SP, denominado de “Mais Qualidade na Escola”. O novo plano de carreira 

institui cinco faixas salariais: quatro anos na faixa inicial e para as demais três anos 

intercaladas. Essa passagem de um nível ao outro, dependerá de uma prova a ser realizada 

anualmente e os que alcançarem na avaliação nota mínima de sete, estarão aptos a 

concorrerem aos 20% do total de professores da Rede Pública Estadual que serão 

contemplados com um aumento de 25% sobre o salário.  

QUADRO 6 – Regras de Promoção pelo Programa de Valorização por Mérito. 
Promoção a partir da remuneração inicial de 
uma faixa a outra: 

Para a evolução nas Faixas serão exigidas as 
seguintes notas mínimas nos exames anuais de 
promoção: 

Da Faixa 1 para a 2, equivalente a 25%; 
Para a Faixa 3, equivalente a 50%;  
Para a Faixa 4, equivalente a 75%;  
Para a Faixa 5, equivalente a 100%.  

Da Faixa 1 para a Faixa 2, nota 6; 
Da Faixa 2 para a Faixa 3, nota 7; 
Da Faixa 3 para a Faixa 4, nota 8; 
Da Faixa 4 para a Faixa 5, nota 9. 

Fonte: www.educacao.so.gov.br – elaborado pelo autor. 

Com essa política, anunciada em dezembro de 2009, o governo projeta que, ao longo 

dos vinte e cinco anos de trabalho no magistério, 75% do professorado alcançará a faixa 5 ao 

final da carreira, pois a cada concurso, juntamente com outros critérios como a assiduidade e 

o tempo de permanência na escola, determinarão alcançar ou não, outro nível.  

Outro fato é que a maioria do professorado paulista, está acima dos dez anos no 

magistério, logo, torna-se quase que impossível alcançar essa política governamental, até 

porque, a cada salto de uma faixa a outra, a exigência mínima para acessar, torna-se maior. 

http://www.educacao.so.gov.br/
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Então, essa política foi feita para os novos que tomarem posse no serviço público como 

professor. 

Em 2010 acontece a primeira avaliação pelo “Programa de Valorização do Mérito”, 

muitos professores não acreditam nessa política e com a participação do Sindicato, que 

denuncia17 e conclamam para os docente não realizarem a prova, além de entrar com liminar 

contra a Secretaria, muitos não fizeram, acreditavam que o novo governo eleito acabaria com 

esse programa de mérito. O que não ocorreu, pois o novo governo continua sendo do próprio 

partido. Entretanto, logo que o Governador Geraldo Alckmin foi eleito, anunciou o fim desse 

Programa de Valorização do Mérito, não conseguindo, fez algumas mudanças que não alterou 

essa política. 

Em 2011, apesar de críticas e pressões, à política de valorização do magistério, à partir 

do mérito do professor alcançado através de uma prova; a permanência na mesma escola e 

não ter faltado ao serviço, a atual Secretaria,  mantém a evolução funcional pelo mérito e 

acrescenta outras propostas com o objetivo de valorizar o professorado paulista.  

Primeiro, proporciona junto ao professorado discussões nas escolas para que se discuta 

o novo Estatuto do Magistério, em especial a questão salarial via evolução funcional. Após a 

discussão na escola, foi escolhido um representante de cada unidade escolar para que 

comparecessem em plenária setorial em todo o Estado, juntamente com o Secretário de 

Educação, Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de Ensino e Gestores. 

Em um segundo momento, ainda no primeiro semestre de 2011, o Governo anuncia 

um aumento salarial de 42,25% para a educação, escalonado em três vezes, até julho de 2014, 

                                                 

17 Para Oliveira, o docente vai atender os requisitos, mas correrá o risco de não receber. “Somente 20% vão 
chegar nesse patamar, porque conforme explicações, o governo não tem dinheiro para pagar o salário de toda 
categoria do Estado. O projeto está estranho, porque estão não está claro o critério de seleção que vai valorizar 
20% dos professores”, comentou. O coordenador voltou a dizer que o projeto é eleitoreiro e mentiroso e que 
diante disso, a Apeoesp vai iniciar campanha para esclarecer o PLC aos docentes. “O material gráfico está sendo 
produzido, posteriormente vamos marcar reunião regional e na semana que vem, quando começar as aulas vamos 
conversar com professores sobre o projeto e chamá-los para Assembléia da categoria, prevista para 28 de agosto 
em São Paulo, na Praça da República, na frente da Secretaria de Educação”. Oliveira acrescentou que a categoria 
pleiteia 27,5% de reposição salarial dos últimos anos e que o governo incorpore gratificações, depois de 
conceder o reajuste, o governo pode inserir esse projeto, mas com alterações. Coordenador regional da 
Apeoesp, Leandro Alves de Oliveira. Associação Comercial e empresarial - Educação 11/8/2009. 
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e encaminha para Assembléia para que os deputados  aprovem. A Lei, foi sancionada pelo 

Governador no dia 12 de julho de 2011, sendo o aumento, retroativo a junho de 2011. 

E, em um terceiro momento, o Governo anuncia também mudança no plano de carreira 

do magistério, afirmando que na política anterior o professor ao final de aposentadoria, 

alcançaria no máximo 143,04% do piso inicial, incluindo quinquênios, conforme a 

reportagem no site: 

No modelo anterior, a promoção salarial pelo mérito era baseada em cinco 
níveis de promoção (verticais) em intervalos de quatro anos, com aumentos 
de 25% sobre o salário, limitados, em cada avaliação, aos 20% dos 
professores de melhor classificação em uma prova. O sistema também 
continha cinco níveis de progressão acadêmica, com valores crescentes à 
razão de 5%, como mostra a tabela abaixo, na qual a evolução na carreira 
nos dois eixos proporcionava uma variação total de 143,04%. 
(http://www.educacao.sp.gov.br – 13/07/2011). 

Na nova reformulação apresentada, a Secretaria anuncia novas mudanças (ver Quadro 

6).  De cinco níveis altera para oito, na horizontal, garantindo um percentual de 5% de 

acréscimo a cada mudança e mais oito níveis na vertical que garante um acréscimo de 10,05% 

para quem atingir as metas estipuladas pelo Programa, totalizando assim, um aumento de até 

183,05%, conforme reportagem: 

As novas regras estipulam oito níveis com intervalos de três anos, com 
aumentos de 10,5% sobre o salário para todos os que atingirem determinadas 
metas de avaliação, a serem estabelecidas. Esses níveis correspondem, na 
tabela abaixo, à promoção salarial (vertical), que por sua vez é combinada 
com oito níveis de progressão (horizontal) com valores crescentes à razão de 
5%.  

Desse modo, além dos 42,25% sobre o salário-base – definido inclusive para 
aposentados e pensionistas –, está prevista também a possibilidade de 
promoção de até 183,05% dos vencimentos ao longo da carreira. 
(http://www.educacao.sp.gov.br – 13/07/2011). 

As duas tabelas abaixo exemplificam melhor o que era e o que passa a valer a partir de 

2011, se aprovada, pois ainda está em análise para ser encaminhada para votação na 

Assembléia Legislativa.  

 

TABELA 2 – Evolução Funcional até 2011 

http://www.educacao.sp.gov.br/
http://www.educacao.sp.gov.br/
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Fonte: (http://www.educacao.sp.gov.br – 13/07/2011). 
 
 
TABELA 3 – Evolução Funcional a partir de 2011. 

 
Fonte: (http://www.educacao.sp.gov.br – 13/07/2011). 

 O que percebemos ao analisar as TABELAS 1 e 2, é que a grande mudança está no 

aumento dos níveis na horizontal (de 5 para 8) e na criação dos 8 níveis na escala vertical, que 

antes não existiam. Acrescentamos, que o governo para criar a escala de níveis na vertical, 

praticamente retirou os percentuais que existiam na escala horizontal e transferiu para a outra 

criada. 

 Esse Programa de Valorização por Mérito não inclui todos os professores, pois  para 

isso, o titular de cargo efetivo deverá conseguir ficar na mesma escola durante 3 anos e sem 

faltar, além de passar na prova do mérito e concorrer no grupo dos 20% que serão aprovados; 

temos os professores contratados que são dispensados anualmente, ou não conseguem aulas 

durante aquele ano letivo,  estes, não podem pegar licença médica, pois correm o risco de  ser 

dispensados, conforme questões contratuais. O governo economiza com aproximadamente 

50% do professorado paulista que não acessarão esse percentual do mérito em seus salários, 

como veremos adiante (ver item 3.4.1- Contingente Efetivo e não Efetivo). 

http://www.educacao.sp.gov.br/
http://www.educacao.sp.gov.br/
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3.3. Reorganização da SEE-SP. 

Retornando ao QUADRO 5, recentemente ocorreu abertura do edital para concurso 

público de Oficial Administrativo (2011), Executivo Público (2011) e, por último, em 2011 

anunciou a criação 5200 cargos de Gerente Escolar. A SEE-SP alegou que, esses profissionais 

ocuparão as atuais funções administrativas existentes na escola e libera assim, o Diretor de 

Escola para desenvolver atividades pedagógicas. 

O novo cargo de Gerente Escolar faz parte da reestruturação da SEE-SP, que muda o 

atual sistema administrativo conhecido pela suas siglas: CENP, DRHU, FDE, DE, COGESP, 

CEI, DSE, criado em 1976 a maioria será extinto, propondo em 2011 uma “Estrutura Básica”, 

como podemos perceber abaixo no QUADRO 7: 

QUADRO 7 – Estrutura Básica – SEE-SP. 

 
Fonte: http://www.educacao.sp.gov.br – último acesso: 19/07/2011. 

Esse novo modelo expresso acima gera mudanças nos atuais órgãos administrativos, 

como afirma a Secretaria de Educação: 

No novo modelo, as atuais coordenadorias de Ensino,da Região 
Metropolitana da Grande São Paulo e do Interior (COGSP e CEI), de 
Estudos e Normas Pedagógicas (CENP) e os departamentos de Recursos 
Humanos (DRHU) e Suprimento Escolar (DSE), serão extintos e os 
respectivos servidores alocados para as novas unidades de acordo com suas 
funções. Também haverá criação de cargos, necessários à nova estrutura, que 

Gabinete do Secretário 

FDE CONSELHO ESTDUAL 
DE EDUCAÇÃO CEE 

COMITE DE POLITICAS EDUCACIONAIS 

DIRETORIAS DE ENSINO 

ESCOLAS 

http://www.educacao.sp.gov.br/
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serão instituídos por Projeto de Lei a ser enviado pelo governador à 
Assembléia Legislativa. (http://www.educacao.sp.gov.br. Terça- feira, 19 de 
julho de 2011 08h00). 

Essa nova Estrutura Básica administrativa implantada pela SEE-SP rompe com o 

modelo anterior, em especial, com o governo José Serra e que interferirá na forma de 

conceber a educação continuada de professores, no tocante ao Programa bolsa 

Mestrado/Doutorado que veremos no próximo capítulo, com mais detalhes.   

3.4. Contingente de trabalhadores. 

Outro detalhe, diz respeito ao contingente de trabalhadores na educação. Questões 

básicas como, garantir professores nas escolas, sem muita rotatividade, garantindo assim, uma 

qualidade no ensino público, não faz parte da agenda dos governos do PSDB, pois, se 

preocupam muito em investir em educação continuada para poucos, e a partir de programas 

desarticulados com o espaço de trabalho. 

 Assim, o sindicato dos professores acrescenta à discussão: 

Formação continuada no local de trabalho, em convênios com universidades 
públicas; salários dignos; jornada de trabalho adequada; boas condições de 
trabalho; fim das classes superlotadas; carreira são algumas das necessidades 
básicas para um ensino de qualidade nas escolas públicas estaduais. Do 
contrário, vão continuar faltando professores. http://www.apeoesp.org.br. 

O que percebemos a partir das informações obtidas nos sites da APEOESP e da 

SEE/SP, confrontados com a realidade, exposta na imprensa18  é que, mesmo acontecidos 

tantos concursos, ainda são insuficientes para suprir a rede pública estadual para efetivar 

todos os professores. Os concursos realizados não resolveram a efetivação do professorado, 

criou-se sim, um sentimento de angustia e de ansiedade nos docentes denominados 

“temporários” pela SEE/SP, pois decreta Leis e provas seletivas, como forma de excluir e 

retirar os direitos trabalhistas para que possa economizar verbas destinadas à educação 

pública. 

Há problemas em quase todas as disciplinas. A maior lacuna é de professores 
de Artes. A segunda é de Geografia, mas também é grande o número de 

                                                 

18 Reportagem publicada nesta quarta-feira, 25 de abril, no jornal Folha de S. Paulo, informa que faltam 
professores em 32% das escolas estaduais localizadas na cidade de São Paulo. 

 

http://www.educacao.sp.gov.br/
http://www.apeoesp.org.br/
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escolas em que faltam professores de Matemática, Língua Portuguesa, 
História e Física. Embora o foco da reportagem seja somente a capital, a 
observação de nossas subsedes indica que, por exemplo, nas cidades da 
Grande São Paulo a situação é semelhante, talvez até mais grave em alguns 
municípios. http://www.apeoesp.org.br. 

3.4.1. Contingente Efetivo e não Efetivo. 

No primeiro semestre de 2011, a imprensa publica que das 10.083 vagas oferecidas 

pela secretaria, foram nomeados apenas 9.304 educadores, ou seja, “sobram 780 vagas em 

concurso para professores em São Paulo19”. Nesta mesma reportagem, aparece a discussão de 

que faltam efetivar, por volta de 100.000 professores contratados, considerando que o número 

de educadores conforme informações obtidas no site DRHU, em dezembro de 2010 havia um 

total de 219.098 professores e destes, 119.245 eram efetivos, contra 99.853 não efetivos. O 

que se percebe visualmente (GRÁFICO 1 e QUADROS 7),é, que, quase a metade do 

professorado paulista, não é efetiva, e que não será um concurso destinado a 10.000 vagas, 

apontado nas reportagens em 2010 pela SEE/SP, para contratação em 2011, que resolverá a 

situação da educação e um início de ano letivo com todos os professores na escola. 

 

GRÁFICO 1 – Situação dos Professores da Rede Pública Estadual de São Paulo. 

 Fonte: http://drhu.edunet.sp.gov.br/a_principal/index.asp - último acesso: 19/07/2011. 
 
 

                                                 
19 Reportagem do site UOL Educação em 11/01/2011, retirado do Jornal O Estado de São Paulo. 

http://www.apeoesp.org.br/
http://drhu.edunet.sp.gov.br/a_principal/index.asp
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Outros dados encontrados no site da SEE-SP sobre o professorado paulista (ver gráfico 

constante no QUADRO 8) apontam que a maior quantidade de postos de trabalho são 

ocupados por PEB II com 75% e com 25% de PEB I. O que justifica também um número 

maior de professores PEB II, que desenvolve pesquisas na pós-graduação a partir do 

Programa Bolsa Mestrado/Doutorado (ver CAPÍTULO sobre o mapeamento dos professores 

bolsistas da SEE-SP). 

QUADRO 8 – Professores de Educação Básica PEB I e PEB II. 

 
Fonte: http://drhu.edunet.sp.gov.br/a_principal/index.asp - último acesso: 19/07/2011. 

Quanto ao gênero (ver QUADRO 9) é marcante a presença da mulher na educação, 

não somente no Estado de são Paulo, mas em todo o Brasil. Soma-se em São Paulo, um total 

de quase 80% de trabalhadoras, sejam na Educação Infantil, ou na Educação Básica. 

QUADRO 9 – Quanto ao Gênero: Professores efetivos e não efetivos. 

 
Fonte: http://drhu.edunet.sp.gov.br/a_principal/index.asp - último acesso: 19/07/2011. 

http://drhu.edunet.sp.gov.br/a_principal/index.asp
http://drhu.edunet.sp.gov.br/a_principal/index.asp
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Quanto à idade, observamos na tabela e no gráfico, (ver QUADRO 10), que o 

professorado está acima dos quarenta anos, o que podemos concluir, que a maioria está 

formada e atuando no magistério há mais de quinze anos, ou seja, com larga experiência no 

magistério e mantido contato com vários governantes e suas políticas educacionais distintas, 

implantadas ao logo dos governos do PSDB. 

QUADRO 10 – Faixa de idade dos professores 
 

 
Fonte: http://drhu.edunet.sp.gov.br/a_principal/index.asp - último acesso: 19/07/2011. 
 

No trabalho desenvolvido por GARCÍA (1999) e considerando o constatado nos dados 

disponibilizados pelo DRHU, órgão pertencente à SEE-SP sobre a idade do professorado 

paulista, ele enquadra esse momento como: 

A quarta fase está compreendida entre os 40 e os 50/55 anos. É a fase em 
que os professores já se adaptaram à sua maturidade, adotando novos papéis 
na escola e no sistema educativo. Podem ser professores que mantém os 
princípios e os costumes da escola, aqueles sobre quem recaem muitas das 
responsabilidades, e fazem-no porque acreditam que é o que devem fazer. 
Contudo, esta reação não é igual para todos. Alguns professores não se 
adaptam às mudanças e ficam amargurados, críticos e cínicos. A última fase 
é a compreendida entre os 50/55 até à jubilação, e fundamentalmente é uma 
fase de preparação da jubilação, em que os professores afrouxam a 
disciplina, assim como as suas exigências face aos alunos. (GARCÍA, 1999, 
p. 64). 

 Uma contribuição que GARCÍA (1999) nos traz, diz respeito à formação do professor, 

entendida como “pessoas adultas” e como tal, acrescenta em seu trabalho a questão 

dos Ciclos vitais dos professores, 

http://drhu.edunet.sp.gov.br/a_principal/index.asp
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Uma via complementar a evolução das pessoas adultas, em particular dos 
professores, os estudos que pretenderam estabelecer entre as idades e ciclos 
vitais dos professores e as Suas Características pessoais e profissionais. 
Neste sentido, as diversas investigações realizadas, como nos refere Sikes 
(1985), mostraram que “diferentes experiências, atitudes, percepções, 
expectativas, satisfações, frustrações, preocupações, etc., parecem estar 
relacionadas com diferentes fases da vida dos professores e da sua carreira” 
(GARCÍA ,1999, p.29).  

As investigações sobre o ciclo vital dos professores, defendem, pois, que 
existem diferentes etapas na vida pessoal e profissional (Huberman e 
Schapira, 1986) que influenciam o professor como pessoa.” (Ibidem,1999, 
p.62). 

 Os ciclos vitais apontados por GARCÍA (1999) esclarecem sobre algumas 

modalidades de formação continuada que chega às escolas de forma homogeneizantes, que 

consideram o tempo/espaço em que o professor está inserido, suas expectativas pessoais e 

profissionais, o distanciamento da aposentadoria, ou inicio na docência. 
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CAPÍTULO IV 

O PROGRAMA/ PROJETO BOLSA MESTRADO/DOUTORADO 

 

Neste capítulo são três os objetivos: o primeiro é descrever o Programa Bolsa 

Mestrado (2003-2008) que é o foco central dessa Tese e suas alterações a partir de 2008, 

período em que são cessadas as bolsas de estudo no primeiro semestre e retomadas no 

segundo semestres com mudanças significativas e com a denominação de Projeto Bolsa 

Mestrado/Doutorado. O segundo, é analisar esse programa como forma de entender o 

Programa/Projeto para a configuração de um novo profissional em educação com a titulação 

de Mestre/Doutor nas escolas públicas estaduais de são Paulo, a partir da compreensão de 

uma modalidade de formação, que supostamente aponta para um desenvolvimento pessoal e 

profissional, além da valorização do bolsista. E o último, mapear os professores 

Mestre/Doutores geograficamente na DE norte 1 e na internet a partir dos currículos lattes dos 

bolsistas.  

4.1. O Programa Bolsa Mestrado – 2003/2008. 

O Programa Bolsa Mestrado, foi criado através da Lei nº 11.498, de 15-10-2003, como 

resposta as solicitações do professorado paulista que exige do Governo, a regulamentação da 

Evolução Funcional dos professores parada desde 1997, ocasião que aboliu o sistema de 

referências e passou a acontecer a partir da evolução por títulos acadêmicos e não acadêmicos. 

Essa lei foi acompanhada pelo Decreto nº 48.298, de 03-12-2003 e pelas Res. SE nº 131, de 

04-12-2003, Res. SE nº 146, de 24-12-2003, Res. SE nº105, de 01-12-2004, Res. SE nº 27, de 

15-05-2006 e Res. SE nº 39, de 26-06-2006. 

Conforme já identificado anteriormente (ver CAPÍTULO 3) alicerçado pela 

APEOESP que representa o professorado paulista, as mudanças no Estatuto do Magistério 

construído com a lei complementar 444/85 e que teve suas principais mudanças a partir de 

1995:  

Este é um dos resultados da política de desvalorização dos professores que 
vem sendo praticada no Estado de São Paulo há muitos anos, e que se 
intensificou a partir de 1995 com as medidas de enxugamento das despesas 
públicas. Considerados pelo governo como gasto e não como investimento, 
os recursos destinados à educação foram virtualmente congelados durante 
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vários anos, repercutindo nas condições estruturais das escolas e nos salários 
e condições de trabalho dos professores. http://www.apeoesp.org.br. 

É somente a partir de 1997 com as pressões políticas do governo junto a Assembléia 

Legislativa (que é a maioria absoluta) é que se cria Lei 836/97 e com ela, o congelamento da 

possibilidade de evolução funcional e progressão dos professores, prejudicando os professores 

em trabalho e aposentados. 

O primeiro passo exigido para sua criação foi de uma Comissão Regional conforme o 

Artigo 11 da Res.SE  nº 131, de 03-12-2003, formada por dois profissionais da DE, de 

preferência um Supervisor de Ensino, que foram indicados e comunicados a Comissão Central 

pelo Dirigente de Ensino, contendo as informações pessoais e os dados funcionais para 

contato, bem como a publicação das designações e alterações da Comissão Regional no 

DOE/SP – Diário Oficial do Estado. 

A modalidade de benefícios é determinada pelo Artigo 4º da Res. SE nº 131, de 04-12-

2003, que prevê no Inciso I o valor de R$ 720,00 mensais por até trinta meses e o Inciso II, 

com Afastamento na DE também por até 30 meses (sempre na DE de jurisdição do cargo do 

interessado) por 40h – sendo 24h trabalhadas ao longo dos cinco dias da semana (assinatura 

diária do ponto - § 2º do Artigo 120 da Lei nº 10.261, de 28-10-1968) e 16h livres semanais 

para estudar. Os optantes pelo Inciso II deverão trabalhar na Oficina Pedagógica ou NRTE - 

Núcleo regional de Tecnologia de Educação, com as atribuições previstas no artigo 6º da Res. 

Nº 131-03. 

O pleito pelas bolsas de estudo – Incisos I e II - cabe aos professores em sala de aula, 

os que se encontram readaptados, professores pelo Art. 22 da Lei 444-85 (pleiteiam sempre na 

DE, de jurisdição do cargo), professores adidos, ATPs, Ats, afastados em Órgãos Centrais, 

Diretores de Escola e Supervisores de Ensino (Res. SE nº 105, de 01-12-2004), apenas o 

Inciso I. 

Quanto aos requisitos legais para pleitear o benefício, o professor necessita conforme o 

§ 1º do Decreto Estadual nº 48.298, de 03-12-2003 e Artigo 2º da Resolução SE nº 131, de 

04-12-2003, Ser titular de cargo efetivo; estar em efetivo exercício em unidade da Rede 

Pública Estadual; ser portador de licenciatura plena, ter sido admitido em curso de Mestrado 

ou Doutorado, recomendado pela CAPES; não usufruir de nenhum tipo de bolsa concedida 

http://www.apeoesp.org.br/
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por órgão público estadual, municipal ou federal; não ter sido penalizado em procedimento 

administrativo disciplinar e estar distante por pelo menos, 8 (oito) anos da aposentadoria. 

Retomando (ver CAPÍTULO 3, item 3.3.) a discussão sobre o histórico dos concursos 

públicos para provimentos de cargos de professor efetivo, o contingente existente na SEE-SP 

e o ciclo vital GARCÍA (1999) do professorado paulista, percebemos que a política destinada 

a formar professores na pós-graduação, não é para todos. Exclui de imediato quase a metade 

dos professores, pois estes não são efetivos, bem como, uma parcela significativa que está 

fora do Programa/Projeto, pois estão a menos de 8 anos distantes da aposentadoria (a partir de 

2008 são 9 anos). Além, dos professores PEB I, que não possuem uma Licenciatura em nível 

superior, somente em nível do antigo Segundo Grau. Logo é uma proposta excludente. 

A concessão do benefício conforme o Inciso III da RES. SE Nº 131, de 04-12-2003, 

estará condicionado ao Termo de Compromisso assinado pelo professor que é o documento 

fundamental, pois nele deverão estar claro, entre outros, os seguintes itens de acordo com Res. 

39-200620.  

Os benefícios ofertados serão cessados a partir do momento em que o bolsista não 

cumprir a legislação do Programa, solicite Licença Saúde por mais de 30 (trinta) dias; seja 

beneficiado pelo Artigo 202 da Lei 10.261-68, após 30 (trinta) dias, ou qualquer outro 

afastamento por mais de 30 (trinta) dias, exceto os constitucionais (licença prêmio, acidente 

de trabalho, licença para concorrer a cargo eletivo, licença gestante), bem como, exoneração 

do cargo (em qualquer momento do benefício), trancamento de matrícula, desempenho 

insatisfatório no curso, inadimplência no caso de Universidades particulares, número 

excessivo de faltas ao curso ou ao trabalho e Municipalização do professor, mesmo por 

convênio. Em todos esses casos citados o bolsista deve ser notificado da necessidade de 

ressarcimento ao Erário Público.  

                                                 
20 1 - compromisso do interessado de que cumprirá o prazo determinado na legislação de 30 (trinta) meses, 
acrescidos de mais 6(seis) de prorrogação sem ônus para o Estado para entregar seu título de mestre ou doutor, 
sob pena de ter que devolver tudo o que recebeu por conta do Benefício; 2- Compromisso de que entregará, 
mensal ou bimestralmente um atestado da Escola (local de trabalho), comprovando freqüência (não pode ocorrer 
afastamentos a critério da administração por mais de 30(trinta) dias; 3- No caso específico de solicitação de bolsa 
Doutorado, ficar claro o compromisso de que entregará o título de Doutor no prazo determinado pela legislação 
(30 meses acrescidos de 6 meses sem bolsa) sob pena de devolução de tudo o que recebeu por conta do 
Benefício da Bolsa; 4-Além desses itens deve ficar claro ao interessado de que não poderá haver afastamentos 
durante os 30 meses de concessão da bolsa, durante os 6 meses de prorrogação ou mesmo durante os 2 (dois) 
anos de efetivo exercício no magistério público estadual, período em que o beneficiário estará retribuindo o 
benefício recebido. 
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Não são todos os cursos de Pós-Graduação que os professores podem obter a 

concessão da bolsa de estudos, no § 2º do Artigo 1º do Decreto nº 48.298-03, a oferta só se 

dará em duas modalidades, na disciplina do cargo e em educação, mas prevê que nos casos 

omissos serão resolvidos pela Comissão Central do Programa (Inciso IV do artigo 10 da Res. 

SE nº 131-03).  

Os próximos passos para o cadastro, inscrição e concessão do benefício, após ser 

admitido no curso, o candidato deverá preencher a ficha cadastral (não é inscrição) na internet 

– o candidato apresenta-se com a cópia da ficha cadastral mais uma declaração da 

Universidade, que foi admitido no curso, declaração da Universidade de que o curso é 

recomendado pela CAPES (citando a Portaria MEC/CAPES que recomendou o curso – nota 

acima de 3), mais cópia do holerite (prova de que é titular de cargo), cópias de documentos 

pessoais (CPF, RG) e outros documentos exigidos pela Comissão Regional. 

No caso de desistência, o bolsista e a Comissão Regional-Financeira, seguirão as 

orientações 02-2005, de 21-12-2005 e Instrução CENP nº 1 de 03-11-2006, bem como 

atenção às novas orientações do GPS e Financeiros da CEI e COGSP, se houver ânimo do 

interessado; em não havendo ânimo do mesmo, abre-se um processo de ressarcimento ao 

Erário e, com o parecer da Comissão Apuradora ou Regional, encaminha-se à CJ da SE com 

proposta de encaminhamento à Secretaria Da Fazenda, via jurídico da CEI ou COGSP. 

A prorrogação do prazo solicitada pelo bolsista ocorrerá quando não for concedido o 

teto de 30 parcelas e, se o bolsista comprovar a necessidade de um maior tempo (declaração 

da Universidade) e, caberá a Comissão Regional executar esse procedimento avisando a 

Comissão Central da ocorrência, após solicitação formal do interessado. 

A mudança de Inciso somente ocorrerá uma vez ao longo do processo, por solicitação 

formal do bolsista e caberá a Comissão Regional executar esse procedimento e avisar a 

Comissão Central da ocorrência. Quanto à mudança de Diretoria só poderá ocorrer por 

concurso de remoção ou remoção “Ex-Officio”, nos mesmos procedimentos anteriores e no 

caso de bolsista pelo Art. 22, continuará a receber pela DE do cargo.  

A reintegração do ex-bolsista pode ocorrer se houver uma interrupção do processo sem 

que haja nenhum comprometimento do interessado com pendências administrativas ou 
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judiciais. A Comissão Regional executa tal procedimento que é lançado diretamente no 

sistema após aprovação da Comissão Central. 

O primeiro pagamento pelo Inciso I ocorrerá normalmente no mês seguinte ao 

deferimento, exige apenas a declaração da Universidade de que o bolsista foi admitido no 

programa de Pós-Graduação e o pagamento das demais parcelas, exigirá do bolsista: atestados 

de Freqüência e recibos dos pagamentos efetuados anteriormente; ambos mensal ou bimestral. 

Os relatórios dos bolsistas a serem entregues acontecem de forma presencial, que são 

os atestados emitidos pela Universidade à Comissão Regional pelo bolsista e de forma virtual, 

acessado através do sistema e “clica” no bimestre desejado. Caberá a Comissão Regional 

aprovar, ou não.  

Quanto aos relatórios semestrais trata-se de um resumo de todas as atividades 

desenvolvidas pelo bolsista na Universidade (notas, Seminários, pesquisas, etc.), itens que 

possam informar o desempenho do bolsista no curso. A entrega ocorre presencialmente à 

Comissão Regional pelo bolsista e devidamente assinado por ele e por uma autoridade 

Universitária. Virtualmente, o bolsista acessa a sua área de trabalho no Sistema, escreve um 

resumo do que entregou na DE e envia on-line para aprovação (ou não). 

As Comissões Regionais também necessitam encaminhar seus relatórios virtuais, 

lançados semestralmente na sua área de trabalho e devem conter todas as ocorrências do 

semestre: concessões, cessações – motivos, reintegrações-motivos, prorrogações, casos de 

ressarcimentos-motivos, mudanças na Comissão Regional, todas as ocorrências com 

publicação em DOE, etc. 

Ao final do trabalho do bolsista, é obrigatória a entrega na DE um CD ROM, contendo 

a Dissertação ou Tese que deverá ser encaminhada à Comissão Central com documento de 

autorização do Mestre ou Doutor para posterior publicação no Banco de Teses (Enviar à 

Comissão Central do Programa Bolsa Mestrado – Pça da República, nº 53, térreo, sala 53 –

CEP- 01045-903, São Paulo-SP). As cópias da Tese21 ou outros documentos apresentados 

pelo bolsista devem ser arquivados na DE e caberá a Comissão Regional a cessação da bolsa 

tão logo a conclusão do curso.  

                                                 
21 O pesquisador não teve acesso as Dissertações e Teses dos bolsistas, pois os mesmos não foram 
disponibilizados pela Comissão Central. 
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4.1.1. O Projeto Bolsa Mestrado/Doutorado. 

Em fevereiro/2008, a SEE-SP resolve suspender as bolsas durante um período de seis 

meses, resguardadas os direitos daqueles que já tinham protocolado suas solicitações, para 

que pudesse alterar algumas cláusulas e adequá-las às novas exigências legais. Ficou 

constituído o Grupo de Trabalho com a atribuição de analisar e avaliar os critérios e os 

procedimentos que disciplinaram a implementação do Projeto Bolsa Mestrado e de propor 

alternativas com vistas a seu aperfeiçoamento e atualização.  

Suspende, pelo prazo que determina, os efeitos de dispositivo da Resolução 
SE nº 131 de 04/12/2003, e constitui Grupo de Trabalho.  

A Secretária de Estado da Educação, considerando a necessidade de 
proceder: à uma efetiva avaliação dos procedimentos e resultados da 
implementação do Projeto Bolsa Mestrado, ao aperfeiçoamento dos critérios 
e rotinas que vêm disciplinando a participação dos integrantes do Quadro do 
Magistério nesse Projeto, Resolve: Art. 1º - Ficam suspensos, por seis meses 
a contar da publicação da presente resolução, os efeitos do artigo 1º da 
Resolução SE nº 131 de 04/12/2003 que dispõe sobre a participação dos 
integrantes do Quadro do Magistério no Projeto Bolsa Mestrado instituído 
pelo Decreto nº´48.298 de 01/12/2003. Parágrafo único: As concessões de 
bolsas mestrado e doutorado, à vista do contido no caput deste artigo ficam 
suspensas pelo prazo determinado. Conforme a publicação no DOE de 18-
01-2008 – Sec. I – p. 31. (Res. SE – 3, de 17-1-2008). 

O resultado dessa avaliação pela comissão criada diagnosticou fragilidades no 

Programa inicial e que necessitaria urgentemente alterá-las. Coube então, a essa comissão 

composta por diferentes Secretarias e pessoas ligadas e/ou convidadas pelo Governo para 

avaliar e propor novos critérios e para reorganizar o Programa Bolsa Mestrado. As novas 

mudanças propostas que materializam-se e  

Dá nova regulamentação ao Projeto Bolsa Mestrado, instituído pelo Decreto 
nº 48.298, de 3 de dezembro de 2003, nos termos da Lei nº 11.498, de 15 de 
outubro de 2003, JOSÉ SERRA, Governador do Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais e à vista do disposto na Lei nº 11.498, de 15 de 
outubro de 2003. (Decreto nº 53.277, de 25 de julho de 2008). 

As mudanças são de ordem organizacional e de legalização de procedimentos que 

exigiram ao longo do período 2003-2008, diferentes posicionamentos da SEE-SP. As 

alterações ficam assim expressas no Artigo 2º -  

III - não esteja em regime de acumulação remunerada de cargos públicos ou 
de cargo/função/emprego público; V - esteja distante da aposentadoria por 
pelo menos 5 (cinco) anos, quando se tratar de curso de mestrado, e 9 (nove) 
anos, quando se tratar de doutorado; VII - comprove admissão em curso de 
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mestrado ou doutorado reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior - CAPES, observado o disposto no artigo 5º 
deste decreto; VIII - apresente projeto da dissertação ou tese conforme as 
linhas de pesquisa e condições definidas em normas complementares pela 
Secretaria da Educação. (Decreto nº 53.277, de 25 de julho de 2008).  

Percebemos na nova redação a inclusão da palavra Doutorado, que antes não fazia 

parte, somente o Mestrado. Agora o Projeto destina-se aos professores que não acumulam 

cargos e muda-se o tempo de distanciamento da aposentadoria. Outra mudança significativa 

consta no Artigo 3º, que muda o prazo de trinta, para vinte e quatro meses o período de 

conclusão para o Mestrado; e, aumenta para quarenta e oito meses para o Doutorado, ambos 

podendo ser prorrogados por mais seis meses. Fica também registrado neste artigo, o termo de 

compromisso de que estará permanecendo no cargo após a conclusão do curso, pelo menos, 

no mesmo período que usufruiu do benefício, que antes era de dois anos. Decreta também que   

O bolsista poderá se afastar do exercício do cargo para participar de 
congressos e outros eventos com objetivo específico de apresentar/publicar 
material relativo ao seu projeto, desenvolvido no curso de Mestrado/ 
Doutorado, nos termos definidos pela Secretaria da Educação. (Decreto nº 
53.277, de 25 de julho de 2008). 

O que se percebe é uma maior apropriação da SEE-SP em definir as linhas de pesquisa 

de interesse para que ocorra o pleito do professor por uma bolsa de estudos, na incumbência 

do acompanhamento e avaliação do Projeto Bolsa Mestrado/Doutorado,  

...podendo, para tanto, contar com a colaboração de instituições 
especializadas, mediante a formalização de instrumentos jurídicos próprios, 
obedecidas as normas legais e regulamentares incidentes na espécie, em 
especial a Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (Decreto nº 53.277, 
de 25 de julho de 2008). 

Em outubro de 2008, excepcionalmente foi aberto cadastro para os interessados nas 

bolsas de estudo, a partir das novas regras estipuladas pela Comissão Central, SEE/CENP, 

bem como, o Programa Bolsa Mestrado, passa a ser denominado de Projeto Bolsa 

Mestrado/Doutorado. 

A Res. SE 64 de 29/ 8/2008, esclarece aos interessados os procedimento para 

pleitearem junto ao Projeto Bolsa Mestrado/Doutorado, uma bolsa de estudo com as novas 

regras. Outra característica do Projeto está na forma de acompanhamento dos bolsistas a partir 

dos relatórios encaminhados para avaliação junto a Comissão Regional, pois agora fará parte 

desse projeto a FAPESP, juntamente com a SEE-SP. 
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4.1.2. Os professores atendidos no período 2008-2011. 

Neste período de inscrições, somente sete se inscreveram, e desses apenas três 

conseguiram o benefício da bolsa, de acordo com os dados conseguidos na DE norte 1. 

Número muito abaixo do que as últimas solicitações em anos anteriores. Talvez seja reflexo 

da nova política de aumentar o número de anos de permanência no serviço público no cargo 

de efetivação, ou o fato de não poder acumular com outros serviços públicos. 

Nos anos subseqüentes, as inscrições realizadas na DE Norte 1 também foram 

modestas, considerando-se as novas regras estabelecidas, conforme percebemos no quadro 

abaixo: 

 

QUADRO 11 – Inscrições realizadas na DE Norte 1 – 2008/2011. 
ANO INSCRITOS INDEFERIDOS DEFEERIDOS 
2008 7 4 3 
2009 8 1 7 
2010 4  4 
2011 4 1 3 

TOTAL 23 6 17 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

No segundo semestre de 2011, através do site da Secretaria é realizada a chamada 

junto ao professorado para novas inscrições para o Projeto Bolsa Mestrado/Doutorado com os 

novos valores estipulados pela Res. SE-17, de 22-3-2011, que vão de R$ 1.300,00 para o 

mestrado até R$ 1.600,00, destinado ao doutorado valor esse maior do que o praticado 

anteriormente, que era de R$ 790,00. Outro detalhe diz respeito ao prazo de concessão da 

bolsa de 30 meses para o Mestrado e 54 meses para o Doutorado, ou seja, o Governo já está 

considerando nestes prazos praticados, os seis meses de prorrogação. 

No site da SEE-SP, são informados os números de interessados no primeiro semestre 

de 2011, os contemplados, os não contemplados, os que não conseguiram apresentar todos os 

requisitos exigidos, e o número total de bolsistas contemplados, desde 2008, quando da 

implantação das novas regras. Dados esses referentes ao Estado de São Paulo, conforme 

quadro abaixo: 
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QUADRO 12 – Informações quantitativas – 2008/2011. 
INFORMAÇÕES QUANTITATIVO 

No primeiro período de inscrições aberto neste ano, em abril 2011. 313 
Foram contemplados com a bolsa. 190 
Tiveram seus pedidos indeferidos. 89 
Não conseguiram apresentar todos os documentos necessários em 
tempo hábil. 36 

Atualmente, usufruem do benefício. 249 
Fonte: Organizado pelo autor. 

Desde a implantação do Projeto Bolsa Mestrado/Doutorado foram inscritos e 

aprovados 3.477 e desses, 2251 concluídos, dados da SEE-SP em 05/07/2011. 

4.1.3. Os professores atendidos no período 2004-2007. 

No período de 2004-2007 a SEESP a partir do Programa Bolsa Mestrado ofereceu 

3210 bolsas aos professores titulares da rede pública estadual de São Paulo, distribuídas pelas 

Diretorias de Ensino. Desse total, 2512 (78%) são integrais, 698 (22%) bolsas parciais e dos 

que solicitaram afastamento junto as DE, pelo Inciso II, soma-se 508 (15,8%), conforme o 

quadro abaixo. 

QUADRO 13 - Período de 2004 a 20007. 
Geral Bolsas Integrais Bolsas Parciais 

Total de Bolsistas Inciso I  Inciso II  Inciso I  Inciso II  
3210  2116  396  586  112  
2004 Bolsas Integrais Bolsas Parciais 

Total de Bolsistas Inciso I  Inciso II  Inciso I  Inciso II  
775  458  95  180  42  
2005 Bolsas Integrais Bolsas Parciais 

Total de Bolsistas Inciso I  Inciso II  Inciso I  Inciso II  
714  477  96  110  31  
2006 Bolsas Integrais Bolsas Parciais 

Total de Bolsistas Inciso I  Inciso II  Inciso I  Inciso II  
860  557  117  161  25  
2007 Bolsas Integrais Bolsas Parciais 

Total de Bolsistas Inciso I  Inciso II  Inciso I  Inciso II  
685  485  73  114  13  

Fonte: http://bolsamestrado.edunet.sp.gov.br/bolsa_mestrado/entrada/default.asp - Último 
acesso: 15/06/2011/11. 

http://bolsamestrado.edunet.sp.gov.br/bolsa_mestrado/entrada/default.asp
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Esse número é insignificante diante de um total de 219.098 professores 

aproximadamente – entre efetivos e contratados – em exercício em maio de 2011, conforme 

dados disponibilizados pela SEE-SP. Corresponde a um percentual de um pouco mais de 1% 

do professorado paulista. Uma parcela modesta, porém, se somada com os ingressos ocorridos 

em 2008 e 2009 e mais os professores Mestres/Doutores já existentes na rede pública, esse 

índice será expressivo.  Até porque, a SEE-SP não possui informações sobre o número de 

professores com pós-graduação na rede pública, pois o que se exige para ingresso na docência 

é o título da graduação/licenciatura no cargo. 

Na Diretoria de Ensino Norte 1, local da pesquisa, o número de bolsistas egressos e 

em formação somam 96 (88 Mestres e 8 Doutores) e, designados junto a DE pelo Inciso II 

temos 7 bolsistas. Sabendo-se que a DE Norte 1, possui 4.718 professores, entre efetivos e 

contratados, temos um percentual de 2% de Mestres/Doutores, o que corresponde ao dobro do 

índice estadual. 

Entre as 90 DE do Estado de São Paulo, a DE Norte 1 foi a terceira que mais formou 

pós-graduandos, ficando atrás somente da DE São Bernardo do Campo e da DE Carapicuíba. 

Observa-se ainda, que se considerarmos a procura dos professores, através das inscrições 

ocorridas na DE e que não foram atendidas, esse número duplica. 

Os professores bolsistas concluintes do PBM/D, conforme informações 

disponibilizadas pelo Programa em 2009 totalizam no Estado 1.386 egressos e desses, 1.308 

mestres e 67 doutores, uma diferença de 0,05% entre a titulação. Desses egressos, 210 

optaram pelo Inciso II, ou seja, afastados junto as DE e somente 15 estavam cursando o 

doutorado, conforme gráfico abaixo: 

Gráfico 2: Total de Bolsistas egressos no Estado de São Paulo. 22 
 

 

 

 

                                                 
22 Fonte organizada pelo autor. 
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4.2. Modalidade de formação. 

 Esta categoria como forma de analisar o Programa Bolsa Mestrado/Doutorado é um 

jeito de compreender o que a SEE-SP denomina de formação continuada expressa na:  

Lei 11498/03 | Lei nº 11.498, de 15 de outubro de 2003 de São Paulo, 
Autoriza o Poder Executivo a instituir Programas de Formação Continuada 
destinados aos integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da 
Educação, e dá outras providências correlatas. (www.educacao.sp.gov.br). 

 Uma das formas de compreender o potencial de um Programa, junto ao trabalho do 

professor, e, suas possíveis mudanças, ou intervenções junto ao espaço escolar, devemos 

necessariamente considerar as influências internas, mas também, as externas que normatizam 

e gerenciam a educação nas unidades escolares, propondo e impondo propostas muitas vezes 

desarticuladas das práticas cotidianas. Para TARDIF e LESARD (2005), referindo-se ao 

trabalho dos professores, aponta que: 

Parece-nos que o primeiro passo a ser dado para analisar o trabalho dos 
professores é fazer uma crítica resoluta das visões normativas e moralizantes 
da docência, que se interessam antes de tudo pelo que os professores 
deveriam ou não fazer, deixando de lado o que eles realmente são e fazem. 
(TARDIF e LESARD, 2005, p. 36). 

Em outubro de 2003 é criado o Programa de Formação Continuada que traz uma série 

de possibilidades de investimento do governo na formação dos educadores da rede pública. 

No artigo 1º fica evidente que a proposta é de formar os professores objetivando a melhoria da 

escola pública e que será destinada, conforme o Artigo 2º, a partir de cinco Incisos, cada um 

com objetivo diferente, entre eles destacamos os II, IV e V:  

II - concessão de bolsas de estudo, nos termos dos Programas Bolsa-
Mestrado, aos ocupantes de cargo de provimento efetivo do Quadro do 
Magistério da Secretaria da Educação, para a realização de cursos de pós-
graduação, mediante ajuda de custo mensal ou designação para prestar 
serviços em órgãos ou unidade da Secretaria da Educação, com diminuição 
de até 16 (dezesseis) horas na jornada de trabalho e sem redução de 
vencimentos;  

IV - concessão de ajuda financeira para participação em cursos de formação 
continuada, que visem ao aperfeiçoamento profissional na área de atuação ou 
na área de educação, objetivando o aprimoramento dos profissionais de 
educação;  

V - contratação de instituições e organizações educacionais, públicas ou 
privadas, devidamente autorizadas ou reconhecidas, para implementar as 
ações dos Programas de Formação Continuada, com vistas ao 
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aperfeiçoamento profissional de integrantes do Quadro do Magistério da 
Secretaria da Educação. 
(http://bolsamestrado.edunet.sp.gov.br/bolsa_mestrado/entrada/default.asp). 

 

 O Inciso II oferece uma bolsa de estudo em forma de ajuda financeira ou afastamento 

junto em órgãos da SEE-SP, em nível de pós-graduação stricto sensu para os professores 

titulares efetivos de cargo. Aqui destacamos a opção realizada pelo governo, em criar um 

Programa voltado para a formação continuada fora do espaço de trabalho o que implica em 

assumir uma posição metodológica em detrimento as orientações teóricas assumidas por 

diferentes autores. Segundo MIZUKAMI (2002) referindo-se a formação continuada, aponta 

que: 

[...] as universidades, por meio do oferecimento de cursos, geralmente 
presenciais, de diferentes níveis - aperfeiçoamento, especialização e pós-
graduação -, têm constituído o espaço privilegiado para essa formação, por 
serem consideradas locais de avanço científico e profissional. Nesse modelo 
clássico, o papel da Universidade corresponderia à produção de 
conhecimento, cabendo aos profissionais do ensino fundamental e médio sua 
aplicação, socialização e transposição didática. (MIZUKAMI, 2002, p. 27) 

 No Inciso IV é oferecido ajuda financeira para que os professores possam participar de 

cursos que visem o aperfeiçoamento ou aprimoramento profissional. Nesta perspectiva, 

autores consideram essas modalidades de formação continuada como modelos ditos 

tradicionais, pontuais e que pouco acrescenta profissionalmente, em mudanças significativas 

no espaço de trabalho. Sobre o processo de formação do professor GOMES (2004), aponta o 

que seria desejável: 

Propomos um modelo de formação para o educador profissional e reflexivo 
que reimprima essa nova concepção, em que o processo dialético entre 
teoria e prática seja substituído por um entre prática-teoria-prática, sendo o 
professor capaz de analisá-las, resolver problemas e criar estratégias para 
uma autônoma e responsável. (GOMES, 2004, p. 156). 

 Quanto ao Inciso V autoriza a contratação de instituições privadas ou públicas, desde 

que autorizadas a desenvolverem uma formação continuada com características de 

aperfeiçoamento profissional. Entendemos que é uma modalidade de formação fora do espaço 

de trabalho dos profissionais e com vistas a cursos rápidos considerados pontuais. 

 Mas que existem vários trabalhos desenvolvidos em parcerias Universidade/Escola 

GARRIDO (1998) PIMENTA (1999) ANDRÉ (2002) MOLINA (2005; 2007), que são 

http://bolsamestrado.edunet.sp.gov.br/bolsa_mestrado/entrada/default.asp
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desejáveis e que potencializa uma significativa mudança estrutural nas escolas e nos seus 

profissionais.  

 Não somente no modelo clássico de formação continuada, mas também nos modelos 

de formação contínua apresentado por ALMEIDA (2005), ela descreve que está na LDB essa 

função da universidade em formar em todos os níveis os profissionais de educação, seja direto 

com as escolas ou de convênios, como percebemos abaixo: 

A formação contínua realizada pela universidade: Como explicita a LDB, 
cabe às universidades formar em quantidade e com qualidade os professores 
para todos os níveis da educação em nosso país. Coerentes com esse 
pressuposto, elas têm oferecido inúmeras oportunidades de formação 
contínua aos professores, seja na relação direta com as escolas, ou por meio 
de convênios com os sistemas de ensino. Essa é uma dimensão importante da 
atuação das universidades, pois cabe a elas não só formar os professores para 
ingressarem no magistério, mas também oferecer acompanhamento às suas 
ações e dar continuidade à sua formação em serviço. (ALMEIDA, 2005, p. 
13-14). 

 Aponta também cautelas: 

No entanto, esse território de ofertas é vasto e escorregadio. Algumas 
instituições orientam-se mais pelos interesses econômicos, deixando de 
lado preocupações com o real enfrentamento das dificuldades vividas pelos 
professores, que muitas vezes têm uma formação inicial bastante precária. 
Portanto, é preciso estar atento para escolher quais das atividades ofertadas 
se colocam realmente em favor da melhoria de nossas ações pedagógicas. ( 
ibidem, 2005, p.14). 

Em dezembro de 2003, é criado especificamente, o Programa Bolsa Mestrado. A partir 

do Decreto nº 48.298, de 3 de dezembro de 2003 de São Paulo. Logo no Artigo 1º -  esclarece 

que faz parte do Programa de Formação Continuada de educadores da Secretaria da 

Educação, ele surge com a “finalidade de propiciar aos profissionais da educação a 

continuidade de estudos em cursos de pós-graduação”. Percebe-se aqui a expressão 

continuidade de estudos. 

 No mesmo mês, um dia depois surge a Resolução SE 131, de 4-12-2003, que dispõe 

sobre o Projeto Bolsa Mestrado:  

O Secretário de Estado da Educação, com fundamento no artigo 8º do 
Decreto nº 48.298,de 03.12.2003, que regulamentou a Lei nº 11.498, de 
15.10.2003, e considerando o compromisso da Secretaria de Estado da 
Educação com a formação e valorização do Quadro do Magistério e a 
importância de oferecer as condições para o aprofundamento do 
conhecimento e o desenvolvimento de competências do educador 
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pesquisador, visando à melhoria de sua atuação. (Resolução SE 131, de 4-
12-2003). 

 O governo assume o compromisso para com a formação dos professores, bem como, 

para a valorização desses profissionais que passem por esse Programa. 

 Assumindo provisoriamente ao final desse capítulo, considerando o referencial teórico 

até aqui analisado e a Proposta de Formação Continuada para os professores criada pelo 

governo, afirmamos que o Projeto Bolsa Mestrado possui como modalidade de formação: 

1. Destinada a formação de poucos professores, pois se destina somente aos efetivos 

titulares de cargo; 

2. Que, é excludente, deixa de fora quase a metade de professores que não são efetivos, 

os que possuem um mínimo de 9 anos antes da aposentadoria, os PEB I que não 

possuem uma graduação em nível superior, os que necessitam se deslocar todos os 

anos das escolas, devido as propostas da SEE-SP, além daqueles que se afastam por 

motivos de saúde e que não são poucos;  

3. Em cursos oferecidos fora do seu espaço de trabalho, sem muita preocupação para 

com a constituição de um coletivo de formação no próprio espaço escolar; 

4. Em cursos de aperfeiçoamento ou de capacitação que visam uma formação pontual no 

sentido de um desenvolvimento profissional; 

5. Em que a valorização é entendida como o próprio oferecimento do curso aos 

educadores e da possibilidade de acumularem pontos a partir dos cursos realizados, 

para conseguirem evoluir de um grau a outro, a cada cinco anos e tendo um aumento 

em seu salário de um percentual de 5%. 

Este último ponto, sobre a valorização do profissional, entendida pelo governo é 

totalmente contraditória, ao que se pensa nos sindicatos representativos dos professores e do 

que ALMEIDA (2005), nos esclarece e que deveria ser adotado: 

Defendo, então, que os saberes específicos da docência, que dão a 
sustentação ao trabalho dos professores, resultam da estreita articulação 
entre formação, profissão e as condições materiais em que estas se realizam, 
resultando numa cultura profissional. Essa articulação valoriza o professor 
como sujeito das transformações que precisam se processar continuamente 
na escola e na sociedade. E sugere também uma associação radical entre 
formação, condições de trabalho, salário, jornada, gestão, currículo, 
pressupondo uma leitura do mundo e do nosso próprio papel de educadores 
no mundo atual. (ALMEIDA, 2005, p. 12). 
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 Pontua ainda alguns pontos que ajudam na difícil tarefa de escolha de um curso de 

formação contínua, a qual considera como mais eficiente: 

a) contribuam para o desenvolvimento de uma escola includente, preocupada 
em educar a todos de modo igualitário e democrático; 
b) estejam voltadas para as reais necessidades vividas no dia-a-dia, levando 
em conta o que se passa no local de trabalho dos professores; 
c) estejam inseridas num processo permanente de formação profissional e 
articuladas com o projeto pedagógico da escola; 
d) contribuam para fortalecer o professor como sujeito de sua formação e de 
sua atuação; 
e) considerem a importância das condições em que os professores exercem 
suas funções (gestão e condições de funcionamento da escola, carreira, 
contrato, jornada de trabalho, salário etc.) para o êxito ou fracasso da 
formação. (Ibidem, 2005, p.16). 

É à luz dessas considerações, que analisaremos os demais capítulos sobre a proposta 

do governo em formar professores para as escolas públicas estaduais de são Paulo. 

No item seguinte, contextualizaremos os professores quanto a sua localização e sobre 

as principais características dos bolsistas que cursam/cursaram o PBM/D. 

4.3. Mapeando os professores mestres/doutores. 

O objetivo deste item é mapear os professores que estão em formação ou concluintes 

dos cursos oferecidos pelo Projeto bolsa Mestrado/Doutorado instituído em 2003 e que faz 

parte do Programa de Formação Continuada da SEE-SP. Este programa, possui como 

finalidade, oferecer uma bolsa de estudos para os professores titulares de cargos efetivos da 

rede de ensino público, na modalidade de pós-graduação stricto sensu em universidades 

publicas e privadas, que possuam programas na área de educação ou na área específica do 

cargo e que conforme o programa tenha sido avaliado com nota superior a 3 pela Capes. 

Logo, programas de reconhecimento em todo o país. 

Geograficamente, os bolsistas estão distribuídos conforme os mapas (2 e 3 abaixo), 

que representam, respectivamente, o Município de São Paulo, com destaque para o segundo 

mapa da região administrativa Noroeste, que coincide com a Diretoria de Ensino Norte 1 e 

dentro dele, os números de bolsistas que conforme informações nos currículos, estão 

expressos nos retângulos em branco. 

A região com maior número de bolsistas localiza-se na Freguesia do Ó, região muito 

próxima da PUC-SP, local onde se concentra a maior quantidade de bolsistas cursando sua 
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pós-graduação. Esclarecemos também, que o número de professores que não informaram a 

região em que trabalham, representa um total de trinta e três. 

 

Mapa 2: Município de São Paulo. 

  

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Mapa_sp.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Mapa_sp.svg�
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Mapa 3: Região Noroeste do Município de São Paulo 

 

   
 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de http://www.sp-turismo.com/bairros-sp.htm. Obs.: Os mapas estão sem 
escala, usados meramente como forma de ilustrar a situação apresentada e modificado de forma aleatório.  
 

4.4. Na diretoria de ensino norte 1. 

Para esse mapeamento foi necessário romper com algumas dificuldades encontradas 

na obtenção das informações, pois o fato, de o pesquisador trabalhar na DE, não garantiu 

facilidades na busca das informações, pois vários imprevistos dificultaram a coleta dos dados.  

Uma das dificuldades encontrada durante o processo de “garimpo” foi identificar 

quem são e onde estão lotados os professores M/D nas unidades escolares. Conseguir tais 

informações, ou ir à campo, dispersos, numa região geográfica tão grande; na periferia da 

Cidade de São Paulo, foi um desafio, pois não existe esse levantamento pela SEE-SP e não 

houve até o momento essa necessidade, devido à exigência para ingressar na carreira do 

magistério, pois é necessária, somente a titulação em uma licenciatura de graduação superior 

para lecionar na área de pretensão.  

6 

5 

2 

8 

3 

14 

7 

http://www.sp-turismo.com/bairros-sp.htm
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O primeiro passo ocorreu na DE, sendo realizado junto ao Departamento de Finanças, 

setor responsável pelo pagamento das bolsas de estudo aos bolsistas do programa. Nesse 

setor, encontramos planilhas mensais com os nomes dos bolsistas, data de início de 

pagamento das bolsas e encerramento das mesmas. As planilhas contêm dados mensais e 

anuais referentes ao período de 2004-2008. Mesmo com o auxílio das planilhas, alguns dados 

referentes aos professores designados junto à diretoria de Ensino, não são encontrados, devido 

o não pagamento pelo setor financeiro, os bolsistas nesse caso, são dispensados de cumprirem 

algumas horas de trabalho para estudarem. Nesse caso específico, encontramos respostas na 

Oficina Pedagógica da diretoria, junto aos antigos ATP – Assistentes Técnicos Pedagógicos. 

  A partir dos dados obtidos nas planilhas em 2009, através das informações junto aos 

ATPs e através da Comissão Central, constatamos que ao longo do período de 2004-2008, 

encontramos cento e setenta inscrições no Programa Bolsa Mestrado. Desses, oitenta e sete 

foram contemplados como bolsistas e oitenta e três que por diferentes motivos não 

conseguiram a bolsa, seja por falta de documentação ou desconhecimento dos professores.  

Em 2011 chegamos a um universo de noventa e quatro bolsistas, ficando assim esse 

quadro (ver QUADRO 14): setenta e dois concluintes; nove que continuam em curso, ou não 

houve atualização no site do Programa, dois desistiram, quatro cessados pela Comissão 

Central, cinco foram transferidos para outra DE, dois que vieram para DE Norte 1 e desse 

total geral, somente dez foram designados pelo Inciso II na Oficina Pedagógica, todos já 

formados e nenhum continua na DE. 

QUADRO 14 - Contemplados pelo Projeto Bolsa Mestrado/Doutorado 
Destino dos bolsistas Quantitativo 
Concluintes  72 
Continuam realizando o curso 9 
Desistentes  2 
Cessados pela Comissão Central 4 
Transferidos para outra DE 5 
Que vieram para a DE Norte 1 2 
TOTAL de bolsistas 94 
Designados na DE Norte 1 10 
Continuaram na DE Norte 1 1 

Fonte: Organizado pelo autor. 

Esse primeiro levantamento realizado necessitou de outras informações para 

complementar esse mapeamento, precisávamos de outras informações mais palpáveis, que 

norteasse as futuras escolhas e recortes da pesquisar. Uma alternativa encontrada para não ter 
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que pesquisar os bolsistas lotados nas escolas ou através do sistema informatizado na 

Diretoria, pois envolveria outro setor e pessoas que não estavam disponíveis, recorremos aos 

currículos dos bolsistas na internet, mais especificamente, no site do MEC na Plataforma 

Lattes. 

4.5. Na internet: Plataforma Lattes. 

A partir da busca realizada na internet nos currículos lattes dos bolsistas encontrados 

na Plataforma Lattes/MEC e da documentação encontrada na DE Norte 1, conseguimos 

montar um quadro/planilha em que pudemos classificar, várias informações que 

demonstrassem o perfil dos professores Mestres/Doutores da DE selecionada e que norteará a 

descrição dos fatos a seguir. 

Utilizaremos para a construção desse mapa, somente os professores contemplados no 

PBM/D no período 2004/2008, que totaliza oitenta e sete (87). 

Em relação às dificuldades encontradas nos currículos, a fim de, materializar as 

informações postas, estas dizem respeito em primeiro lugar, à ausência dos mesmos na 

internet, pois, dos oitenta e sete bolsistas, encontramos somente sessenta e oito, ou seja, 

dezenove não criaram seus currículos e, dos encontrados, muitos não possuem informações, 

foram apenas criados e vários outros não estão atualizados. Em 2011 foi realizada uma 

segunda pesquisa nos currículos dos bolsistas, alguns atualizaram, outros postaram 

diminuindo assim o número dos que não tinham disponibilizado na internet, porém, dezenove 

currículos correspondem a 22% do total. 

A partir dos currículos, pudemos identificar outros pontos que aprofundamos nosso 

olhar, sobre as questões relacionadas à pesquisa, entre eles, destacamos: 1) o ingresso do 

professor na profissão docente; 2) a instituição a qual realizou a graduação; 3) a licenciatura 

de acesso ao cargo público; 4) se fez iniciação científica ou não; 5) se fez alguma 

especialização antes da pós-graduação; 6) a instituição que realiza/realizou a pós-graduação, 

se ela é pública ou particular; 7) a modalidade do curso, se está relacionado com a profissão 

docente, com a área de conhecimento, ou ainda, com outra área; 8) se o mesmo possuí outra 

pós-graduação Stricto Sensu; e, 9) se o mesmo acumula cargo com o próprio estado, com as 

prefeituras, ou ainda, com a universidade. 

4.5.1-– Primeiro: O ingresso do professor na profissão docente. 
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No primeiro passo constatamos que trinta e um do total dos bolsistas não 

disponibilizaram informações sobre o início no magistério estadual, mas pudemos observar 

que a maioria dos professores que buscam uma pós-graduação, é nova  na docência, o que nos 

possibilita acreditar, que, muitos entraram na educação para obtenção da bolsa de estudos, ou 

seja, funcionou como alternativa de cursar uma pós-graduação, e pela dificuldade de 

conseguir uma bolsa na universidade. 

Outro pico que encontramos, e que, referencia o parágrafo anterior, foi sobre o tempo 

de trabalho no serviço público de ensino. Constatamos que a média do primeiro grupo de 

bolsistas varia entre onze e treze anos, que do total geral, temos oito professores, com oito 

anos de trabalho, encontramos cinco cursistas; e o pico maior é a do grupo formado por até 7 

anos de tempo de magistério, que totaliza trinta e dois professores. Um grupo formado por 

professores novos na carreira do magistério. 

Percebemos também, a partir do capítulo 4, no item 3.4.1. Contingente Efetivo e não 

Efetivo, que no gráfico contido no QUADRO 10 – Faixa de idade dos professores, que a 

parcela de professores novos no serviço público está entre os 10% aos 15% do total e são 

esses professorado que estão buscando uma pós-graduação. 

4.5.2-– Instituição a qual realizou a graduação. 

Foram apontadas vinte e cinco instituições de Ensino Superior que formaram os 

bolsistas, dezesseis delas citadas apenas uma vez, ao passo que o destaque fica com as 

Universidades: UNESP (10), USP (9), Mackenzie (7), Fatema (5), PUC, Ung e Foc, todas 

com (4) e com (2) citações Unifai e Campos Sales. Sem informações sobre as instituições de 

ensino totalizam vinte e quatro professores. 

GRÁFICO 3 - Instituições de Ensino Pública e Particular identificada na formação 

inicial dos bolsistas. 
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Fonte: Organizado pelo autor. 

O GRÁFICO 3 exemplifica a participação das instituições de ensino superior na 

formação dos bolsistas, percebe-se que, que do total de professores, quase o dobro é 

representada pelas Instituições Particulares. Dados esses que são comprovados pelo avanço 

das matrículas no ensino superior privado MARTINS (2002), SANTOS (2003), VELLOSO 

(2004) e MAROSINE (2009), em especial, a partir da década de 1990, com a expansão das 

matriculas no ensino superior e não repetência de alunos provenientes do ensino médio. 

4.5.3- –Terceiro: Qual a licenciatura de acesso ao cargo público. 

Constatamos que dos educadores que buscaram uma bolsa de estudo, a maioria é 

composta por professores de Língua Portuguesa com dezoito citações, seguidos por 

Matemática com doze, Pedagogos com sete, História com seis e Geografia com cinco. Os 

professores informam outras licenciaturas com menor visibilidade, até porque, a carga horária 

de trabalho dessas disciplinas é menor e conseqüentemente, o número de professores também, 

diferente das disciplinas de Língua Portuguesa e da Matemática que a carga horária é de cinco 

aulas semanais, o que exige mais professores. 

4.5.4 -  Se fez iniciação científica 

Mapeamos junto aos currículos dos bolsistas, se esses na Universidade participaram do 

programa de iniciação científica e o resultado foi insignificante, pois obtivemos resposta 

positiva de somente três bolsistas que realizaram e de instituição pública – Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo. 

Esses dados, apontam para uma prática de acesso aos projetos de iniciação científica 

que, tradicionalmente, eram oferecidas nas instituições públicas e mesmo tendo aumentado o 
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número de bolsas, em especial, nas universidades particulares, a partir da década de 2000, os 

números são inferiores aos desejados, sem falar que essa procura depende do aluno querer, 

das orientações por parte dos professores e da distribuição das bolsas. 

4.5.5- Se fez alguma especialização antes da pós-graduação 

Diferente do item anterior, conseguimos, um número relevante de bolsistas que 

cursaram uma especialização antes de ingressarem na Pós-Graduação Stricto Sensu, um total 

de vinte e um. O destaque ficou com a PUC que juntamente com as outras Universidades 

particulares, somam 81% nessa modalidade de formação continuada do professor. Os outros 

19% ficam com a USP, a única citada entre as universidades públicas. 

Essa procura por uma especialização na pós-graduação de curta duração representa um  

investimento financeiro menor, se comparado com o mestrado ou doutorado. Historicamente, 

foi/é, a modalidade de pós-graduação mais procurada, principalmente com a criação dos IES- 

Institutos Superiores de Educação. Estes, oferecem vários cursos, tendo seu mercado 

consumidor na área da educação; pois possibilita aos educadores, em um prazo muito curto, 

apresentar a certificação e conseguir aumentar seus salários a partir das evoluções funcionais 

e pontuação na escolha de aulas onde trabalham, seja nas escolas das prefeituras ou nas 

estaduais, ambas no Estado de São Paulo. 

Outro fator, que justifica essa procura por um curso de especialização, diz respeito à 

falta de profissionais no ensino superior com a titulação de mestre ou doutor, até porque, 

segundo SANTOS (2003) e VELLOSO (2003), a exigência e o tempo de realização da stricto 

sensu no Brasil, se comparado com os países europeus e norte-americano é muito longo, 

chegando a uma média de conclusão do curso acima de 7 anos. Com isso, o mercado até 

pouco tempo, contratava esses professores com especialização para lecionarem nas faculdades 

e consecutivamente, pagavam baixos salários aos trabalhadores. Vários profissionais ainda 

são contratados e trabalham nestas condições salariais precárias. 

4.5.6-  A instituição que realiza a pós-graduação, ela é pública ou particular. 

Os cursos na pós-graduação escolhidos pelos bolsistas, devido a localização da DE, 

pode ser o indicativo para que eles buscassem sua formação continuada, em especial, na 

PUC/SP, seguidos pela USP. A soma dos bolsistas que realiza/realizou o curso na PUC/SP 

com as outras Universidades particulares, totaliza um universo de cinqüenta e dois bolsistas, 
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ao passo que os cursistas em Universidade pública são de quinze. Vinte foi o número de 

professores que não encontramos informações. Vejamos o gráfico: 

GRÁFICO 4 - Instituições de Ensino formadora dos bolsistas da DE Norte 1. 

 
Fonte: Organizado pelo autor. 

Aqui mais uma vez atrelamos esta questão ao item 4.5.5 – Se fez alguma 

especialização antes da pós-graduação. A procura por uma universidade pública exige uma 

disputa muito acirrada, pois a procura por uma vaga, que são poucas é muito grande. Ao passo 

que as instituições de ensino superior privadas tiveram um aumento grandioso a partir da 

década de 1990, atrelada ao aumenta da demanda crescente MARTINS (2002), SANTOS 

(2003), VELLOSO (2004) e MAROSINE (2009). As universidades particulares oferecem 

uma quantidade de vagas superiores às públicas, com preços hoje praticados dentro de um 

mercado que atende a demanda e com qualidade aprovada pelas as instituições avaliadoras 

externas. 

4.5.7 - - Se a modalidade do curso está relacionada com a profissão docente, com a área 

de conhecimento, ou ainda, com outra área. 

Neste item, identificamos vinte e um bolsistas sem informações, mas as linhas de 

pesquisas apontadas pelos professores variam muito entre elas, apesar da maioria acontecer 

nos programas de educação, essas mudam de Universidade para outra. O destaque continua 

para os cursos em Letras, Matemática e no Ensino de Ciências. 

Quanto à relação entre a área de atuação no cargo público e a linha pesquisa na 

Universidade que o bolsista informa, via currículo na internet, diz pouco se há ou não essa 

relação. O que podemos apontar é que algumas linhas de pesquisa, como por exemplo: 
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“Linguística Aplicada”, “Geografia Humana”, “Ciência da religião, “Medicina”, enfim, pode 

ou não ter relação, tudo depende do enfoque atribuído pelo aluno e seu orientador.  

Encontramos mais informações nos relatórios semestrais e bimestrais, bem como, nas 

fichas individuais encaminhadas para análise e aprovação da bolsa de estudo junto a 

Comissão Regional e que discutiremos melhor essa questão mais adiante. 

Mas antecipando a discussão e partindo das informações quanto aos professores 

contemplados, os não contemplados e o título inicial da Tese/Dissertação para pleito da bolsa 

de estudos, percebemos nos registros, que a maioria das propostas iniciais, não condizem com 

a área de formação específica do cargo do professor, nem tão pouco, com a área de educação 

que é exigido pelo PBM/D, como requisito para obtenção da bolsa23.  

É claro que esses temas iniciais serão lapidados ao longo da pós-graduação, pois 

certamente sofrerá intervenções dos colegas e principalmente do orientador. 

4.5.8 -  Se os cursistas possuem outra pós-graduação Stricto Sensu. 

Junto aos currículos encontramos dez professores que informaram possuírem outra 

pós-graduação Stricto Sensu, desse total nove mestres que estão realizando o doutorado pela 

primeira vez e três desses que já possuíam um primeiro mestrado. Destacamos um dos dez 

bolsistas que está cursando na Universidade de São Paulo o Doutorado Direto, sem o título de 

mestre, na área de Medicina. Este último bolsista é um dos professores que a linha de 

pesquisa não coincide com a área de atuação do cargo público e nem tão pouco com a área de 

educação. 

Cabe apontar neste item, que a SEE-SP não possui informações sobre a quantidade de 

professores na rede pública de ensino com a titulação de mestre ou doutor, e nem daqueles 

que conseguiram a titulação a partir do PBM/D, então, não possuímos dados suficientes para 

identificar se estes professores que estão cursando o doutorado, são formados por este 

PBM/D. Dois deles sabemos que realizaram o mestrado pelo Projeto, o que possibilita que 

nos próximos anos, haverá muitos outros bolsistas pleiteando uma bolsa de estudo para cursar 

o doutorado.  
                                                 

23 Ver o CAPÍTULO 4 – O Programa/Projeto Bolsa Mestrado/Doutorado, item 4.1.1. O Projeto Bolsa 
Mestrado/Doutorado, que traz as novas regras para pleitear a bolsa de estudos a partir de 2008. 
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Acrescentamos ainda, que alguns professores, estão no aguardo do prazo de dois anos 

que necessitam permanecer na rede pública, para solicitar outra bolsa de estudos e, que de 

acordo com o PBM/D a partir de 2008, esse prazo de permanência na rede pública de ensino 

aumentou de dois anos, para o mesmo período que permanecer na pós-graduação. 

4.5.9 -  Se o mesmo acumula cargo com o próprio estado, com as prefeituras, ou ainda, 

com a universidade. 

Neste item é importante destacar, que na primeira fase do Programa Bolsa Mestrado, 

não havia restrição para a concessão da bolsa para os professores que acumulassem outro 

cargo público. A partir da reformulação do Programa em 2008, não são atribuídas bolsas aos 

professores que acumulam cargo em outro serviço público, mesmo que seja com o próprio 

Estado. 

Conforme informações dos professores nos currículos online, constatamos que dos 

oitenta e sete cursistas, trinta e seis acumulam cargo, a maioria com a Prefeitura Municipal de 

São Paulo, seguida pela iniciativa privada. Cabe ressaltar que aqui não foi computada, se ele 

acumula com a Universidade e sim, considerado o cargo de efetivação na SEE-SP com outra 

instituição de igual função/atividade, conforme gráfico abaixo.  

 
Gráfico 5 – Professores que acumulam cargo com outro serviço do mesmo 
função/atividade. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Se acrescentarmos os professores que trabalham em Universidade, ao número dos que 

acumulam teremos um total de quarenta e um bolsistas nesta condição. 
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Quando realizamos o primeiro levantamento dos bolsistas em 2009, percebemos que 

somente dois professores, trabalhavam em Universidade, declarados no currículo. A última 

atualização das informações nos currículos Lattes dos bolsistas (2011), percebemos que esse 

quadro anterior mudou muito. Acreditamos, que, o total de professores, que trabalham hoje 

nos Institutos Superiores de Educação, bem como nas Universidades, é bem maior do que o 

declarado, somando um total de dezenove. Um percentual de 22% do total bolsistas que 

possuem currículo na internet, assim distribuídos no gráfico abaixo: 

Gráfico 6 – Professores Bolsistas que trabalham no ensino Superior. 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Muitos professores, bem como outros funcionários públicos se não da educação, são 

consensuais em apontar que uma das possibilidades de permanência no serviço público, está 

atrelada a estabilidade no serviço. Não possuímos informações sobre as possíveis respostas 

dos professores que realizaram uma pós-graduação pelo PBM/D em sua totalidade, mas 

adiantando as discussões a partir das entrevistas realizadas com os bolsistas do Projeto em 

outro capítulo, eles responderam que não trocariam o serviço público para trabalhar na 

universidade devido a estabilidade, mas que trabalhariam sim no ensino superior. Desses que 

foram entrevistados, dois saíram do SEE-SP e um deles trocou o serviço público pela 

universidade privada e outro está como Coordenadora Pedagógica na Prefeitura de São Paulo. 

O que percebemos nas informações sobre quem trabalha na universidade, é que está 

havendo uma fuga de mão-de-obra formada na pós-graduação pelo PBM/D, para trabalhar no 

ensino superior, em especial, o ensino privado. Até porque, com o aumento das instituições de 

ensino superior privadas no Brasil, a necessidade de trabalhadores, também cresceu nas 

últimas décadas, além das exigências de um quadro de professores com a titulação de mestres 

e doutores nas instituições superiores; o que garante uma avaliação externa positiva perante os 

órgãos governamentais e como propaganda para conquistar mais alunos. 
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À partir de BIANCHETTI (1999) e FELDMANN (2004), percebemos, que, o 

processo de globalização, e das políticas neoliberais impostas no mundo, e no Brasil, 

assumidas por nossos políticos, insistem em manter as privatizações do que é público, em 

especial o setor educacional, transportando a educação para uma mera condição de 

mercadoria, onde as decisões são tomadas pela a regra do mercado (oferta e procura) e o 

trabalhador segue essas tendências. 

O Estado forma a mão-de-obra para o ensino superior privado com dinheiro público, 

ofertado em forma de bolsa de estudo e quem forma esse trabalhador é a própria instituição 

superior privada, ou seja, o setor privado ganha duas vezes: cria um exército de reserva a 

partir da formação da mão de obra e com verbas vindas da educação.  

 No próximo capítulo veremos as análises realizadas a partir das informações 

encontradas nas fichas de inscrições para o PBM/D, bem como seus relatórios semestrais e os 

da Comissão Central. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISE DA PESQUISA DE CAMPO 

 

 Neste capítulo temos como objetivos analisar três pontos que juntos, são 

esclarecedores para compreensão da participação dos bolsistas, a partir de suas pesquisas 

realizadas, bem como, a contribuição do PBM/D para a sua vida pessoal, profissional e sua 

valorização na carreira do magistério. 

Na primeira parte, serão analisadas as fichas de inscrições, apresentadas junto à 

Comissão Regional do PBM/D, no momento inicial à da solicitação de uma bolsa de estudos 

para realização da pesquisa na pós-graduação; os relatórios semestrais encaminhados para 

análise e acompanhamento do seu desenvolvimento ao longo do curso de mestrado ou 

doutorado. As fichas e os relatórios neste momento serão analisados quanto à sua não relação 

do projeto de pesquisa com a proposta do PBM/D. (grifo do autor) 

Na segunda parte continuamos a análise sobre as fichas de inscrições e os relatórios 

semestrais dos bolsistas, que são encaminhados para apreciação junto a Comissão Regional, 

com o destino de aprovação do seu projeto de pesquisa, bem como para continuidade nos 

estudos, com foco na relação existente com o PBM/D e para com o seu desenvolvimento 

pessoal, profissional e sua valorização no magistério. (grifo do autor) 

Na terceira parte trabalharemos com as entrevistas realizadas junto aos professores 

bolsistas do PBM/D, para compreendermos como foi sua vivência no curso de pós-

graduação na universidade e o reflexo na sua vida pessoal, profissional e o 

reconhecimento após a conclusão do mestrado ou doutorado, ao retornar ao espaço de 

trabalho. (grifo do autor) 

Em 2009, conseguimos outras informações junto a comissão regional responsável pelo 

PBM/D locado na DE Norte 1, entre elas, ter acesso as fichas de inscrições dos bolsistas, onde 

são declarados os objetivos do projeto de pesquisa, as justificativas e relevância com o 

trabalho docente, bem como, o acesso aos relatórios semestrais que explicitam o que 

realizaram até então, os próximos passos e principalmente, a relação de tudo isso com o seu 

trabalho em sala de aula e com a escola, que serão analisadas a seguir. 
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5.1. Breve descrição das fichas e dos relatórios dos bolsistas no período 2004-2008. 

Neste período 2004-2008 encontramos no sistema de controle do PBM/D em 2009, 

junto a Comissão Central da DE Norte 1, as fichas de inscrições preenchidas pelos bolsistas, 

necessária como pré-requisito para a obtenção do benefício, bem como os seus relatórios 

encaminhados para aprovação e continuidade nos estudos. Entre várias informações contidas, 

partiremos no primeiro momento, da análise de seus projetos de pesquisado realizados na Pós-

Graduação e sua não relação com o cargo efetivo o qual ministra aula, ou com a área de 

educação, exigência do PBM/D para obtenção da bolsa de estudos e no segundo; como esse 

projeto a ser desenvolvido na Pós-Graduação interferirá na prática pessoal e profissional. 

Encontramos 70 registros referentes às fichas de inscrições dos bolsistas e dessas, duas 

por motivos desconhecidos estavam em branco, referente aos dois pontos que analisaremos a 

seguir. Quanto ao primeiro ponto, 32 bolsistas não registraram nenhuma relação do curso de 

pós-graduação, em sua descrição que revelasse uma aproximação direta, ou indireta com a 

área de educação e muito menos para com o cargo de efetivação, a licenciatura específica que 

leciona, conforme o gráfico ilustrativo abaixo. 

GRÁFICO 7 – Breve descrição do Projeto de Pós-Graduação no período 2004/2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Organizado pelo autor. 

 

O segundo ponto a ser analisado conforme o gráfico abaixo, apresentando os dados 

sobre como seu projeto de pesquisa interfere na prática escolar, na primeira análise 

quantitativa, percebemos que 27 descrições referia-se diretamente às práticas do professor; 

outros 20 registros interfeririam nas aulas em contato com os alunos; 17 professores 

apontaram que esse projeto propiciariam mudanças nos conteúdos ensinados em seu fazer 

docente; 12 foram categóricos em afirmar que a vivência na Pós-Graduação está relacionada 
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diretamente com o seu desenvolvimento profissional e pessoal, bem como 1 afirma, com a 

valorização profissional e; 2 citam a relação com a método de ensinar. 

GRÁFICO 8 - Intervenção do Projeto na prática escolar no período 2004- 
2008.

 
Fonte: Organizado pelo autor. 

Quanto aos relatórios semestrais constatamos que foram postados no sistema da 

Comissão Regional, 235 relatórios encaminhados por 78 bolsistas para análise e aprovação 

como regra do PBM/D, desse total de professores identificamos 38 relatórios relacionados 

diretamente com as práticas desenvolvidas na escola, com sua área de cargo, ou ainda com a 

educação. Os que não possuem relação com o PBM/D e com o projeto da escola NÓVOA 

(1995), somam 30 relatórios, como percebemos no gráfico abaixo com os dados 

quantificados. 

 

GRÁFICO 9 - Relatórios semestrais encaminhados para análise e aprovação. 
 

 
Fonte: Organizado pelo autor. 
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Os relatórios semestrais dos professores sem relação com os objetivos propostos no 

PBM/D, conforme percebemos no gráfico anterior totalizam quase que a metade dos que 

serão analisados que totalizam em 68. Eles são fieis ao que foi descrito nas fichas de 

inscrições. Acreditamos que esses projetos se enquadraram na modalidade dos casos omissos 

constante no final da Resolução do PBM/D, pois não seriam aceitos na nova legislação. 

5.1.1. Descrição e análise das fichas e dos relatórios dos bolsistas no período 2004-2008 e 
a não relação do Projeto de Pesquisa com a área específica ou de educação e com o 
PBM/D 

A primeira escolha para a realização da análise sobre o que foi registrado pelo bolsista 

na ficha de inscrição e nos relatórios semestrais, como proposta de pesquisa e para pleito da 

bolsa de estudos, diz respeito a não relação da Proposta de Pesquisa para com a área do cargo, 

ou com a educação, que é exigida como forma de obtenção do benefício pelo PBM/D. 

Do total de bolsistas encontramos 62 registros sobre a problemática assinalada, logo, 

significa que alguns programas de Pós-Graduação escolhidos pelos professores fogem das 

exigências do PBM/D, ou que os bolsistas não souberam registrar o que foi solicitado. Dos 

registros encontrados, dois dos bolsistas não responderam. Assim, analisaremos 30 fichas e 30 

relatórios, que ficam assim distribuídos conforme o gráfico abaixo, que por opção, 

apresentamos somente os dados quantitativos referentes as fichas. 

GRÁFICO 10 – Relação das descrições do projeto com a área na pós-graduação. 

 
Fonte: Organizada pelo autor. 

 

Quase um terço dos projetos, estão relacionados à Literatura pura, muitos investigaram 

o discurso, ou uma determinada obra literária, no sentido de explicitá-la num contexto 
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acadêmico e não relaciona com a disciplina que ministra no espaço escolar, ou com a grande 

área de concentração que é a Educação. Abaixo relacionamos alguns desses trechos retirados 

das fichas de inscrições dos bolsistas: 

“O presente ensaio reflete sobre a aplicação do conceito do palimpsesto 
como um procedimento capaz de auxiliar as análises dos romances, com o 
intuito de revelar narrativas camufladas. Ao efetuarmos a raspagem 
palimpséstica do romance Desmundo, de Ana Miranda, encontramos um 
segundo plano, uma outra camada, na qual comparecem contos de fadas, 
ritos de passagem, provas iniciatórias e, até mesmo, de um ideal de afeto, de 
amor traduzido pelo clichê do final feliz. A contribuição que estabelecemos 
com os palimpsestos, como ferramenta para a análise de romances, ao 
associá-los aos mecanismos da repcepção e às teorias semióticas, permitem 
ao leitor, a partir das marcas-tatuagens indiciadas no texto, percepcionar as 
camadas, que herméticas, convivem em uma mesma narrativa. Somente o 
leitor pode, ao seguir os rastros deixados no texto-palimpsesto, bifurcar e 
descobrir outros caminhos narrativos”. 

“Estudo do gênero poema em prosa e suas linhas de força dentro da obra de 
Cruz e Sousa, responsáveis pela construção de um discurso auto-destrutivo, 
através da revolta contida na oz textual do poeta, bem como seu 
enquadramento no contexto brasileiro pós-abolição, ao final do século XIX. 
Literatura Portuguesa: José Saramago Explorar a dualidade existente na obra 
do autor (Levantado do chão,1980): discurso jornalístico e o discurso 
literário; onde se instaura a fusão destas duas vertentes num mesmo estilo: 
jornalista e romancista”. 

“O projeto pretende abordar o período literário em que vivemos, situando 
socialmente e pesquisando os efeitos dessas características pós-modernas na 
formação do ser humano”. 

Em seguida destacamos duas áreas: a História e Ciências que foram observadas nas 

fichas, citadas quatro vezes cada uma delas. Mesmo sabedores de que as duas áreas possuem 

estreita relação com a educação, nos registros abaixo ficam evidentes as divergências do 

escrito para com a realidade de sala de aula: 

“O mestrado em Ensino de Ciências tem por objetivo a formação de 
pesquisadores na área do Ensino de Ciências (Química, Física e Biologia ) e 
também a contribuição para o desenvolvimento científico no Brasil”. 

“Atuar com pesquisa junto a conhecimentos da geometria plana e espacial e 
a total aplicação destes conhecimentos na ciência. Despertar a curiosidade 
dos jovens e o entendimento das ciências através da argumentação 
cientifica”. 

“Busca avaliar a influência das condições de moradia na qualidade de vida 
da população de favelas localizadas em áreas de mananciais da região da 
serra da Cantareira a partir de técnicas de geoprocessamento”. 
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“Este projeto tem como objetivo principal fazer uma leitura da presença do 
feminino na obra Novas Cartas Portuguesas, mapeando-se a transgressão e 
as relações dessa representação no contexto da ditadura salazarista na 
metade do século XX”. 

Outro destaque fica com a área de Medicina e seus procedimentos de coleta de dados e 

exposição destes com determinados reagentes. Enfim, totalmente desarticulado da prática 

docente, como podemos perceber no trecho abaixo: 

“A aterosclerose é uma doença que pode levar ao infarto agudo do miocárdio 
que é uma das principais causas de óbito nos ambulatórios do país. Estudos 
de Imunohistoquímica demonstram que em lesões ateroscleróticas há um 
repertório muito grande de Toll like Receptors e que um polimorfismo em 
um aminoácido do Toll likr 4, diminui o risco de aterosclerose. Assim, o 
objetivo desse projeto é verificar o papel desse receptor na gênese e 
progressão da lesão aterosclerótica. Para tanto, serão usados tres grupos 
experimentais: camundongos knockout para o receptor Toll Like 4, 
camundongos knockout para o receptor de LDL e camundongos duplo 
knockout para os receptores Toll like 4 e LDL. Essses três grupos serão 
alimentados com dieta rica em gordura e colesterol por 12 semanas. Após 
esse período serão sacificados e sua aorta ascendente e arco aórtico serão 
retirados. O coração e a aorta serão usados para analisar a composição e 
tamanho da placa de ateroma nos diferentes grupos e a por comparação entre 
esses grupos poderá ser evidenciada a influência desse receptor na 
aterogênese. Esse projeto está aprovado pela comissão de ética da Faculdade 
de Medicina da USP e será desenvolvido no laboratório de investigação 
médica 51 (LIM51) da referida faculdade”. 

Na mesma linha do item anterior, percebemos que a Ciência da Religião se faz 

presente em duas pesquisas. Uma delas investiga (...) o modelo de mulher que as Irmãs de 

São José de Chambery, congregação religiosa francesa, almejavam formar em seus 

orfanatos, no recorte temporal de 1863 a 1969 e o segundo Procura mostrar como os 

missionarios franciscanos e jesuítas foram indispensáveis ao desenvolvimento na Província 

de São Paulo, em especial na cidade de Itu.(grifo do autor) 

Outra pesquisa está relacionado à moda, no qual a bolsista realiza o mestrado no 

SENAC sobre o papel da roupa como formadora de opinião, como se expressa abaixo: 

“O Projeto de Pesquisa visa mostrar plástica e esteticamente que a roupa tem 
características e carrega a função social de uma obra de arte, além de estar 
inserida em determinada época, pelo tema, pelos materiais, enfim pelos 
recursos que a tornou possível. Isto adicionado a uma pesquisa paralela 
sobre o trabalho do artista plástico e estilista Jun Nakao, que representa a 
moda dentro do contexto da arte contemporânea, permitirá uma leitura de 
mundo mais próxima e peculiar em nossa realidade social. Enquanto 
formadora de opinião, pretendo contribuir para o crescimento de grupos que 
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possam reconhecer a moda enquanto Arte, e usufruir da mesma com 
criticidade e convicção”. 

Em síntese, os projetos aprovados no PBM/D no período citado, que soma 41% do 

total, que não possuem relação direta ou indireta, conforme os registros dos professores, se 

esses fossem analisados a partir da legislação que normatiza o Programa Bolsa Mestrado 

(2004/2008), não deveriam ser aceitos. Se considerarmos as mudanças ocorridas no PBM/D, a 

partir de 2008, que retirou certos equívocos e a flexibilidade da legislação, também não 

seriam aceitos, até porque, quem avalia os relatórios a partir de desta data é a FAPESP e não 

mais a Comissão Regional.  

E mais, se tais projetos fossem considerados à luz de autores como NÓVOA (1995) e 

FELDMANN (2004),   para avaliarem a pertinência do tema para a educação, uma vez que 

estes defendem que as propostas de pesquisa, estejam relacionadas ao espaço escolar, 

atreladas à sua vida pessoal e profissional,  na sua valorização profissional, bem como para 

contribuir com os projetos da escola, muito menos seriam aprovados. 

Uma questão fica no ar e que não temos intenção de respondê-la, que seria: por que 

eles foram aprovados? O PBM/D precisava de resultados numéricos para comprovar sua 

eficácia? Aconteceu somente na DE pesquisada? 

A segunda parte das analises está relacionada com a área de atuação do cargo efetivo 

do professor em sala de aula, ou com a grande área de educação. São 38 relatos encontrados a 

partir das fichas de inscrições dos bolsistas, na qual a maioria refere-se a matemática (9), em 

segundo com a área de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, os demais registros não 

ultrapassam duas citações por área, os destaques ficam para com os projetos direcionados com 

a sala de leitura, pesquisa, educação indígena e inglês. 

 Entre as pesquisas desenvolvidas, as que mais aparecem como escolha de investigação 

são: o ensino e aprendizagem citados sete vezes;  três vezes as tecnologias; leitura e formação 

de professores duas vezes cada; as demais são citadas uma única vez, pois há uma diversidade 

muito grande entre os projetos: analfabetismo funcional, EJA, saúde, relação professor e 

aluno, representações sociais, cotidiano escolar, PCN, cursinhos preparatórios, 

desenvolvimento de conceitos, trigonometria, escola cidadã, entre outros. 
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5.2. Análise das fichas e dos relatórios semestrais dos bolsistas: quanto à relação com o 

PBM/D e com suas práticas no espaço escolar. 

Nas fichas de inscrições é solicitado que o professor explicite a relação existente entre 

suas pretensões iniciais de pesquisa, com o espaço escolar e consecutivamente, com sua 

prática profissional. Dessa forma são encontradas setenta fichas e dessas, sessenta e oito 

continham registros de como o projeto de pesquisa interfere na prática escolar, até porque, se 

não justificarem essa relação, não teriam o benefício da bolsa de estudos. 

Para analisar este ponto nas fichas e nos relatos, realizamos uma categorização para 

facilitar a ordenação e perceber como se daria essa intervenção na prática profissional do 

professor, reagrupamos as informações em três categorias: 1) desenvolvimento profissional, 

2) valorização profissional e 3) espaço escolar24. Partimos das observações realizadas por 

NÓVOA, 1995, quando cita três momentos na formação continuada do professor: o 

desenvolvimento pessoal e profissional e criar um vínculo para com a instituição escolar. 

Nossa opção aqui foi de trabalhar com os relatórios relacionados com espaço escolar, 

ou seja, com as práticas dos professores, pois já relatamos alguns dos projetos totalmente 

distantes da real necessidade da sala de aula. 

A relevância desses relatórios semestrais, está na possibilidade de confrontá-los com 

outros dados, que permitam criar um quadro da modalidade de educação continuada de 

professores, distante do espaço escolar, mas com estreita relação com a cotidianidade do 

bolsista, com a melhoria da qualidade de suas aulas e conseqüentemente, de seus alunos e em 

colaboração com seus parceiros de trabalho. 

Na maioria dos relatórios é comum encontrarmos os bolsistas entenderem que as 

atividades desenvolvidas e as disciplinas cursadas na pós-graduação, contribuem diretamente 

para o seu aperfeiçoamento profissional, para com as práticas na escola e para com a melhoria 

do ensino, a partir da reflexão sobre a prática. No relato de uma das bolsistas é possível 

identificar gradativamente, os passos e a complexidade que exige uma pesquisa na pós-

graduação e muito mais, quando está relacionada necessariamente ao espaço de trabalho,  

                                                 
24 Como categoria de espaço escolar, entendemos como o que se materializa em forma de práticas dos 
professores, quanto ao ensino junto aos alunos e quanto as relações que possam ser criadas com os colegas de 
trabalho, gestão escolar, alunos e comunidade escolar. 
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“Todas essas atividades e também as disciplinas estão contribuindo para o 
meu aperfeiçoamento como professora,já que está propiciando a reflexão da 
minha prática pedagógica. Em breve estarei iniciando o projeto de pesquisa 
(O uso das tecnologias no processo da aprendizagem) com meus alunos o 
que sem dúvida irá contribuir para o processo de formação deles.” (2007 1º 
11-07-2007).  

 “Execução de um projeto na EE em que leciono onde realizei, através de 
software-educativo, atividades com alunos do primeiro ano do ensino médio 
já como contribuição do mestrado em minha prática didática. Estou agora 
em fase de pesquisa de artigos, livros e textos para a fundamentação teórica 
de minha pesquisa.” (2007 2º 05-01-2008). 

 “Nossa pesquisa envolve uma busca por formas de melhorar o processo de 
ensino e aprendizagem de matemática através da utilização das Tecnologias 
da Informação e Comunicação (TICs) como potencializadoras desse 
processo, focados principalmente na utilização de software educativo e 
objetos de aprendizagem. Foi realizada uma participação em congresso 
internacional: onde foi apresentado o trabalho: A utilização de Objetos de 
Aprendizagem nas aulas de Matemática. Para o segundo semestre está 
prevista a execução de uma oficina para capacitação de docentes sobre a 
utilização das TICs no ensino e aprendizagem de matemática.” (2008 1º 12-
07-2008). 

“Realizamos também oficinas sobre a utilização do software educativo 
Geogebra no Ensino de Matemática, com ênfase nos registros de 
representação. As oficinas foram voltadas para professores de matemática 
(rede pública e privada) e futuros professores (alunos de licenciatura) 
Através destas oficinas, buscamos aprimorar e consolidar nossa pesquisa de 
campo.” (2008 2º 11-02-2009). 

5.2.1. Espaço escolar. 

Nesta categoria foram encontrados 66 registros, que indicam como os trabalhos 

desenvolvidos na pós-graduação, interferiram diretamente em suas práticas no espaço escolar. 

Para melhor analisar os relatos, apontamos as duas dimensões em que o projeto de pesquisa 

interfere decisivamente em sua cotidianidade: na prática dos professores e na reflexão sobre a 

prática. 

5.2.1.1. Prática do Professor. 

Identificamos nesta dimensão um total de 81 registros que retratam uma relação 

estreita com o espaço escolar e desses, 82% refere-se a prática do professor. Aqui são 

referendados os projetos desenvolvidos na pós-graduação e sua contribuição com a mudança 

das práticas docentes. São mencionadas, principalmente no primeiro relatório, a contribuição 
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das disciplinas cursadas para com a prática do professor, no sentido de ressignificá-la e 

potencializá-la para um aprendizado melhor junto aos seus alunos. 

No relato abaixo, o bolsista, aponta para a compreensão de um determinado conceito 

sobre texto, durante as aulas na Universidade; a relevância para a transformação de suas 

práticas no ensino específico, bem como, a interação durante os momentos de trocas com 

outros colegas, quando participou de um grupo de trabalho e abraçou algumas sugestões de 

como levar e modificar a prática de sala de aula. 

“Nesse semestre cursei uma disciplina: Texto, leitura e sentido. Nessa 
disciplina, foi discutido o conceito d e texto segundo a Lingüística textual. O 
trabalho realizado foi de fundamental importância para que eu entendesse o 
conceito de leitura e, assim, transformar as minhas práticas no ensino da 
leitura e compreensão do texto. Também cursei um Grupo de Trabalho: 
Normas e usos lingüísticos do português do Brasil. Nesse GT entendi a 
importância das variantes lingüísticas e, nas trocas com outros colegas, 
sugestões de ações para levar a prática das múltiplas normas lingüísticas para 
a minha sala de aula.” 

Nesse processo de melhorar a prática o professor em contato com a Universidade 

busca compreender alguns mecanismos pedagógicos e até experimentais, que possibilite a sua 

aplicabilidade em suas práticas cotidianas. Eles apontam, conforme um dos bolsistas diz que 

O curso tem sido extremamente útil a minha prática docente, pois as discussões em sala e os 

conteúdos apresentados nos fazem refletir sobre como atuar na educação em relação e 

inclusão e aos portadores de necessidades especiais. Apontam ainda a partir de outras falas 

que: 

“Os estudos que obtive nestas disciplinas, permitiram fazer uma reflexão 
sobre a minha prática em sala de aula e ampliou meus conhecimentos. 
Mostrou-me que é possível buscar maneiras diferenciadas, porém didáticas 
de se apresentar conteúdos matemáticos visando sempre um melhor 
aprendizado e exploração das potencialidades e habilidades dos nossos 
alunos referentes ao ensino da Matemática.” 

“Buscaremos uma aplicação maior do que foi estudado na apresentação da 
matéria que resta a ser desenvolvida neste semestre no Ensino Médio 
reforçando o programa com os exemplos práticos do trabalho desenvolvido 
no mestrado. Em especial para os terceiros anos na medida em que o 
programa é eletricidade e magnetismo.” 

Em outros relatórios, como podemos perceber no fragmento abaixo, muitos dos 

bolsistas não buscam desenvolver através de experimentos, ou de questões pedagógicas mais 

acadêmicas, soluções para sua prática didática, mas sim, a partir de sua própria prática diária, 
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junto com seus alunos e com seus problemas reais em situações de sala de aula, é que 

percebem essa qualidade em sua pesquisa a partir do contato com as disciplinas.  

“Essa disciplina foi de grande importância ao dar a base ao processo de 
pesquisa na área de ensino de ciências, como podemos pesquisar e analisar 
problemas em sala de aula, analisar métodos de trabalho, eficácia no ensino. 
Como proceder de forma correta para avaliar aluno, professor ou 
metodologia de trabalho utilizado em sala de aula. Terei, a partir dessa 
disciplina, idéias e caminhos para tabular e analisar dados coletados em sala 
de aula, com o objetivo de melhorar a qualidade das minhas aulas e, por 
conseguinte, a qualidade do ensino.” 

Percebemos nos relatos, muitas divergências de como focar a pesquisa sobre a prática 

do professor; e,  defendemos o princípio de que as soluções para desencadear novas práticas 

didáticas e pedagógicas, que venham a reorientar os professores em sala de aula e 

consecutivamente, solucionar algumas questões que envolvam o trabalho docente com seus 

alunos. O professor, necessita investigar primeiramente, suas próprias práticas, buscando 

assim, uma maior aproximação destas com as teorias já existentes e não, partir de modelos 

teóricos que foi desenvolvido em outro espaço e tempo bem definido e que, apesar da 

aproximação dos fatos serem muito parecidos, foram outras situações problemas, outras 

exigências, diferentemente do que o espaço escolar e seus alunos necessitam. 

 Entendemos aqui, que os projetos desenvolvidos na academia, distanciados do espaço 

escolar FUSARI (2005) e por meio das individualidades dos professores pesquisadores e dos 

pesquisadores acadêmicos MOLINA (2007), buscam formas de estreitar essa distância que 

não é somente geográfica, que passam também, por questões teóricas e metodológicas de 

conceber um trabalho de formação contínua em parcerias entre a universidade e a escola 

pública PIMENTA (2004), GARRIDO (1998), MOLINA (2000; 2003;2007), ROCHA 

(2005). Em que considere o professor como profissional reflexivo ZAICHENER (1995) 

CHÖN (1995), NÓVOA (1995) de suas práticas escolares, participando coletivamente na 

construção de projetos NÓVOA (1995) E FUSARI (2005) que interfiram decisivamente na 

realidade das escolas. 

5.2.1.2. Reflexão Sobre a Prática. 

Considerada a prática do professor como ponto de partida para investigação na busca 

de uma qualidade de suas aulas, a reflexão na e sobre a prática SCHÖN (1995) torna-se 

fundamental e necessária para a compreensão das problematizações do fazer docente. 
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Nesta perspectiva, muitos professores conhecem e utilizam-se desde procedimento 

para compreender sua prática de sala de aula, como processo que fundamenta e respeita a 

cotidianidade, no desenvolvimento de suas pesquisas. 

Nos relatórios dos bolsistas são encontrados dez registros que mencionam esse 

procedimento filosófico de análise da sua prática, como percebemos abaixo, o professor cita a 

importância do contato com as disciplinas, no sentido de ampliar seu conhecimento teórico e 

acrescenta que é fundamental para qualquer professor pesquisador e reflexivo: 

“O que aprendi não ensinarei aos meus alunos, mas descobri a importância 
da gramática para a formação dos alunos de ensino fundamental e médio. A 
outra disciplina, Análise de textos escritos, foi também muito importante, 
pois ampliou meu conhecimento teórico para entender textos escritos e, 
consequentemente, ensinar a compreensão e interpretação de textos, 
aprendizagem fundamental para qualquer aluno de ensino fundamental e 
médio. Por fim, participei de um seminário de Historiografia, que me deu 
subsídios teóricos para realizar uma pesquisa histórica, o que é fundamental 
para qualquer professor pesquisador e reflexivo.” 

O PBM/D não exige dos bolsistas uma atitude de pesquisa tendo o professor como 

pesquisador reflexivo ZAICHENER (1995; 1998), ou outra denominação, mas entende que 

uma atitude de reflexão sobre sua prática é fundamental e necessária. Nesta perspectiva, os 

bolsistas na sua maioria, contemplam essa exigência, mesmo não deixando clara essa 

terminologia em seus relatórios, entretanto, os que mencionam argumentam:  

“Os estudos que obtive nestas disciplinas, permitiram fazer uma reflexão 
sobre a minha prática em sala de aula e buscar maneiras diferenciadas de se 
apresentar conteúdos matemáticos visando um melhor aprendizado dos 
nossos alunos referentes ao ensino da Matemática.” 

“Cursando o primeiro semestre do mestrado em Educação Física da 
Universidade São Judas Tadeu, pude refletir a concepção de saúde adotada 
nos dias atuais. Meu projeto pretende tornar a escola na qual atuo uma 
escola promotora da saúde, e para isso algumas reflexões são necessárias 
quanto ao tema. Nesse semestre refleti minha prática docente quanto à 
promoção da saúde com leituras, discussões e debates nas aulas, além do 
andamento do projeto nas tutorias.” 

Na perspectiva do professor reflexivo, não basta que ele reflita sobre as situações de 

sala de aula, ou até mesmo, sobre a escola, ele precisa discutir outra instância de tomada de 

decisão e de poder que determina a existência de uma proposta FUSARI (2005) de se ou não 

trabalhada. Envolve também e é apontado pelo bolsista no fragmento abaixo, o compromisso 

político e ético do professor FELDMANN (2004), que vai além dos muros da escola, 
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perpassando as discussões que envolvem um sentido de pertencimento ao espaço escolar e 

para com seus alunos. 

“Esses dois assuntos têm me possibilitado refletir sobre o meu trabalho em 
sala de aula, junto aos meus alunos, uma vez que elucidou questões com as 
quais lido todos os dias: organização das aulas de modo a possibilitar de 
forma adequada a socialização dos alunos, tendo em vista a socialização dos 
saberes, a socialização entre os alunos e demais agentes escolares. Neste 
contexto, a minha função de professora adquire outro significado, pois ficou 
claro que o ato de ensinar pressupõe, além do domínio da técnica, reflexão e 
comprometimento ético e político. Portanto, esse primeiro semestre foi 
extremamente importante para a minha formação pessoal e profissional, o 
que tem contribuído imensamente para a minha prática como professora da 
Rede Estadual de Ensino e, em decorrência, para a formação dos meus 
alunos.” 

Outro bolsista cita o educador Paulo Freire para justificar esse processo reflexivo 

sobre a educação, que nos remete a participação, as possibilidades pedagógicas que 

contribuem com a qualidade da educação, em um movimento político ALMEIDA (1999), 

como afirma abaixo:   

“As disciplinas estudadas foram desenvolvidas dentro do processo 
instrumental, na reflexão sobre as praticas docência, através de atividades 
desenvolvidas em sala de aula, com objetivo de refletirmos sobre a ação na 
ação, no processo de ensino e aprendizagem. Através das experiências 
vividas nas situações cotidianas, com base nos conceitos freireanos de 
participação, procuraremos refletir sobre as possibilidades pedagógicas de 
um currículo que não somente apresenta propostas inovadoras, mas, 
principalmente, contribui com ações nas esferas de políticas públicas para a 
educação”. 

 As discussões sobre as análises das aulas dos professores como um movimento 

apontado por SCHÖN (1995), que preferencialmente considere as formas de abordagens mais 

conhecidas como aponta MOLINA (2007) e ZAICHNER (1998) as pesquisa-ação e a 

participante e mais especificamente, as pesquisas denominadas colaborativas MOLINA 

(2003; 2007), PIMENTA (1999) GARRIDO (1998 ), possuem mais resultados para o espaço 

escolar e para as práticas dos professores, diferentes de projetos desarticulados FUSARI 

(2005) ALMEIDA (2005) da escola e da vida dos professores FELDMANN (2004). 

 Nos cursos de pós-graduação, ofertado pela SEE-SP, os professores estão tendo um 

referencial teórico que lhes possibilitam enxergar um trabalho mais significativo e até 

possuem boa vontade em desenvolver no espaço escolar, porém, isolados como discute 

NÓVOA (2003), distanciados dos colegas, boa vontade somente não basta. Cabe à SEE-SP, 
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assumir trabalhos que articulem propostas pedagógicas FUSARI (2005), com o coletivo 

existente nas unidades escolares, propondo inclusive, projetos de formação contínua dos 

professores em nível de pós-graduação, em parceria com as universidades e a escola pública, 

deixando de lado o que ela compreende como formação continuada, nos moldes desarticulada 

e distanciada da escola. 

5.3. Desenvolvimento profissional e pessoal. 

Nesta segunda categoria são apontados nos 48 relatórios pelos bolsistas, que 

registraram situações que identificam que passaram por um processo de desenvolvimento 

profissional e pessoal. Retratam situações durante a realização de atividades e nas disciplinas 

cursadas na pós-graduação; nas apresentações e participações diversas em congressos, 

oficinas, cursos; no espaço escolar a partir das práticas cotidianas, sejam com os colegas de 

trabalho e, principalmente, com seus alunos. 

Os trabalhadores sejam da educação ou não, carecem e buscam constantemente 

maneiras de se desenvolver profissionalmente, estejam ou não apenas desejando uma melhor 

posição social no local de serviço e conseqüentemente com uma remuneração maior, ou 

simplesmente, conseguir se aperfeiçoar naquilo que desempenha profissionalmente. 

Profissionalmente o professor de educação básica, não possui uma ascensão dentro do 

seu espaço escolar, a partir de um aperfeiçoamento dentro ou fora do espaço de trabalho, a 

não ser, pela via do concurso público, ou da designação em outra função atividade, 

diferentemente do setor produtivo capitalista. 

Nesta situação anterior, sejam educadores ou não, as oportunidades de ascensão  no 

mercado de trabalho não são tantas assim, a competitividade é muito grande, logo não são 

para todos, supostamente estão destinadas a aqueles que melhor estão preparados 

profissionalmente para a função exigida. 

No mercado de trabalho em educação, as exigências para ocupar um posto de trabalho, 

no caso específico da rede pública estadual de ensino,de São Paulo, necessariamente, o 

profissional, precisa ter cursado uma licenciatura plena em uma das diferentes áreas de 

conhecimento em nível superior e que pode ser ou não concursado. Não exige outros 

atributos, como por exemplo: cursos de aperfeiçoamento ou de extensão, ter especialização na 

área, possuir mestrado ou doutorado e muito menos, outra licenciatura ou bacharelado. 
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Como já foram apreciadas anteriormente em outro capítulo, nem mesmo as exigências 

legais são respeitadas, quase que a metade do professorado paulista é contratada e boa parte 

também, dos professores nesta situação, são alunos em formação inicial. 

Como educação ofertada aos professores na modalidade inicial, não estão dando conta 

de formar os professores, até porque é um momento de estar em formação, a educação 

continuada ganha espaço para suprir essa lacuna do professor. A partir dessa premissa, vários 

são os cursos oferecidos pela própria SEE-SP, em parcerias com instituições de ensino 

superiores públicas e privadas, bem como, outras instituições não universitárias. 

Sobre essa questão do desenvolvimento profissional, GARCÍA (1999) afirma que 

existe quatro etapas na formação de professores: a primeira é fazer de pré-treino que inicia 

antes da entrada na universidade, traz experiências de quando era aluno; a segunda seria a fase 

de formação inicial compreendida com os momentos de adquirir conhecimentos técnicos e 

pedagógicos bem como aprender a realizar questões práticas; a terceira é  fase de iniciação no 

serviço, onde aprendem na prática os primeiros exercícios da profissionalização; e o último, a 

fase de formação permanente que garante o desenvolvimento profissional e aperfeiçoamento 

do seu ensino. 

Um dos programas da SEE-SP, destinado a suprir determinadas carências da formação 

do professor que está em serviço na educação básica é o PBM/D, na modalidade de educação 

continuada GARCÍA (1999), para os efetivos, que busca junto ao professorado, uma melhoria 

na qualidade do ensino público, a partir do desenvolvimento profissional e pessoal dos 

optantes pelo programa, mesmo que essa formação não seja no local de trabalho e sim 

distante, na Universidade.  

 Aqui apontamos três dimensões dessa categoria: como ela se desenvolve junto a pós-

graduação, a segunda a partir das participações e apresentações em encontros e a última, no 

espaço escolar. Esclarecendo que são apontamentos dos professores a partir de seus relatos e 

dos bolsistas. 

5.3.1. Na Pós-Graduação. 

É notório nos relatórios dos professores, encontrarmos fragmentos que representam na 

vida acadêmica, momentos de realizações profissionais, percebidos diretamente em suas 
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práticas com os alunos e na clareza das idéias ao desenvolver os conteúdos, bem como, em 

outras disciplinas, o que facilita o trabalho interdisciplinar, como podemos perceber: 

Todo o conhecimento adquirido e aprimorado através do curso em questão, 
tem-me proporcionado maior clareza e visão acerca de conteúdos diversos, 
não só de minha área: Língua e Literatura, como Matemática, Astronomia, 
Física Química, Ciências da Terra e Ciências da Vida, o que possibilita e 
facilita o desenvolvimento, na escola, de trabalhos interdisciplinares. 

DEMAILLY (1997) aponta que os maiores resultados no desenvolvimento 

profissional e pessoal, segundo ela, são aqueles que são desenvolvidos fora do espaço de 

trabalho, nas universidades, teatros, encontros, enfim. Dessa forma é comum encontrarmos 

nos relatos essa ênfase no que se aprende fora da sala de aula e sua relação com sua prática 

escolar. 

Outro ponto a seguir, explicita como a vivência na pós-graduação, em especial, o 

contato com o escrever, nos diferentes momentos, contribuiu não somente para seu 

aperfeiçoamento profissional, mas também, para sua prática junto aos seus alunos, pois 

melhorou a qualidade da análise que realizava nos trabalhos de seus educandos: 

“Com relação à importância dos conhecimentos adquiridos durante o 
desenvolvimento da dissertação para a minha atuação em sala de aula, 
posso dizer,que, tenho conseguido melhorar as análises de textos junto aos 
alunos, pois agora tenho maiores subsídios para executar esse tipo de 
atividade, visto a dissertação estar me proporcionando conhecer melhor os 
mecanismos lingüísticos e discursivos que estruturam os textos. Além 
disso, o trabalho tem me ajudado a fazer os alunos perceberem que tipos de 
valores - como o individualismo e o consumismo - são veiculados por tais 
mecanismos.”  

Outro fragmento textual aponta, que a realização das disciplinas obrigatórias na pós-

graduação, foram momentos significativos que valorizou sua disciplina e para o 

aprimoramento de sua prática pedagógica, o que gerou no seu fazer docente, um processo de 

reflexão constante de suas práticas junto a seus alunos, o que possibilitou, inclusive, 

apresentar algumas palestras sobre a temática: 

“Durante o 1º semestre de 2007 cursei duas das três disciplinas obrigatórias 
para o Doutorado, sendo elas Seminário Avançado I e II. As mesmas foram 
de suma importância para o aprimoramento de minha prática pedagógica e 
questionamento constante sobre a importância de minha disciplina na 
formação do educando. Foi possível durante esse semestre realizar algumas 
palestras em cursos de graduação, que contribuíram ainda mais para minha 
formação e constante aprimoramento da função de educador.”  
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 Essa forma de auto-desenvolver-se, pessoal e profissionalmente, fora do espaço 

escolar e, seus impacto, na escola, melhor seria, se outros profissionais da escola, também 

passassem por esses processos, que possibilitariam uma reflexão coletiva das reais 

necessidades do espaço escolar, buscando respostas para um pensar e construir o projeto 

político e pedagógico coletivo FUSARI (2005). 

5.3.2. Apresentações e Participações em Encontros. 

Nesta segunda dimensão os bolsistas apontam em seus relatórios a relevância de terem 

participado e apresentado nos diferentes encontros, suas produções realizadas e materializadas 

em formato de artigos. Em especial, o professor no fragmento textual abaixo, apresenta suas 

realizações em colaboração com outro professor pertencente ao espaço escolar, como sujeito 

real, em que ambos buscam se desenvolver profissionalmente, bem como o bolsista descreve 

sua trajetória de vida atrelada à busca de uma formação profissional e pessoal: 

“As atividades desenvolvidas ao longo do segundo semestre de 2004 
aconteceram na forma de participação e apresentação de uma produção de 
um artigo denominado “Geografia, Ensino, Pesquisa e Formação: uma 
proposta de alfabetização no ciclo I”, em formato de Pôster no XII ENDIPE 
– Encontro Nacional de Didática e Pratica de Ensino, nos dias 29 de agosto a 
1º de setembro de 2004, na Cidade de Curitiba – PR, em parceria com o Prof 
... EE ...; participação no IX Encontro de Educadores realizado nos dias 8, 9 
e 10 de dezembro de 2004, no Centro de Convenções Pompéia, sito na Av. 
Pompéia nº. 888 – Pompéia. São Paulo, Capital; participação como membro 
do Fórum Paulista sobre Formação de Professores das Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental, em forma de reuniões mensais na faculdade de 
Educação da USP, sobre a coordenação do Profº Dr ___ e da Profª Drª ___; e 
por último, realizando diferentes leituras relacionadas com a dissertação 
final. TRAJETÓRIA DE VIDA - Minha trajetória em busca de uma 
formação profissional e pessoal inicia-se e confunde-se com muitas das 
histórias dos “Severinos”, que saem de sua terra natal em busca de melhores 
condições de vida nos grandes centros urbanas e que precisam batalhar 
muito para conseguir alcançar seus objetivos.” 

Outra bolsista esclarece que ter participado de outras atividades, elaborando e 

apresentando um seminário, além de conseguir definir seu tema de pesquisa, essa situação 

nova está ampliando seu repertório a cerca das questões relacionadas à educação e sobre o seu 

papel como Professor Coordenador: 

“Foi possível participar da elaboração e apresentação de um seminário sobre 
Formação de Professores, definir o tema a ser estudado (Professor 
Coordenador) e concluir uma primeira redação do projeto. Estes estudos têm 
possibilitado maior compreensão sobre questões nos vários âmbitos da 
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educação e, ampliado conhecimentos sobre o papel do Professor 
Coordenador de Ciclo I, foco do projeto desenvolvido.”  

No relato a seguir, o professor enfatiza a necessidade de se participar de outros 

momentos de formação, como forma de se aprimorar profissionalmente, durante os momentos 

de discussão que possibilitou sua aplicabilidade em diversas outras áreas e aquisição de novos 

conhecimentos científicos. Acrescenta ainda, que o professor ao participar desses momentos 

formativos, ele se capacita profissionalmente para atuar com maior segurança junto a seus 

alunos: 

“INFLUENCIA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA A participação em 
congressos é uma forma de se atualizar os conhecimentos em uma 
determinada área do saber que é fundamental para o aprimoramento do 
profissional. A participação nesses eventos permite a discussão com outros 
pesquisadores sobre novas metodologias investigativas para um determinado 
fenômeno ou área do conhecimento, contribuindo para sua aplicação em 
diversas outras áreas, permitindo a aquisição de novos conhecimentos 
científicos. O docente ao participar desse processo se torna capaz de 
transmitir aos alunos uma visão sólida da Ciência como fruto de um 
processo investigativo lógico e sistemático, contribuindo para a formação de 
seus alunos.”   

Um último ponto a ser analisado nessa dimensão atrelada ao desenvolvimento 

profissional, além do bolsista deixar claro os vários meios de divulgação de sua pesquisa, as 

trocas realizadas nos grupos em diferentes instituições educacionais, vem se configurando 

como escolhas de formação teórica para professores que buscam essa fundamentação: 

“A divulgação dos trabalhos realizados também foi feita por meio de livros, 
capítulos de livros e artigos, parte dos quais em co-autoria com os alunos 
participantes do grupo de pesquisa, evidenciando-se, aqui, a preocupação do 
grupo com a formação dos alunos como pesquisadores. Uma outra forma de 
divulgação da produção do grupo deu-se por meio de palestras e 
conferências realizadas, tanto pelos pesquisadores quanto pelos alunos 
participantes, em diferentes instituições educacionais. Dado o tipo de 
trabalho que vem sendo realizado e a evolução do grupo, as atuais linhas de 
pesquisa vêm se configurando como opções de formação teórica e empírica 
para os educadores que vêm em busca de fundamentação em Psicologia da 
Educação.” 

 MOLINA (2003) aponta como processo de desenvolvimento profissional e pessoal dos 

professores participantes da pesquisa-ação colaborativa, entre a parceria universidade e escola 

pública, os professores destacam as preocupações com as produções intelectuais em redigir, 

publicar e apresentar. PIMENTA (1999) partilha esse pensar e acrescenta: 
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“No tempo transcorrido, desde nosso último relatório, muitas alegrias nos 
comoveram ao vermos o crescimento pessoal e profissional dos professores do 
CEFAM “Ayres/Alípio”, que com garra, crença e competência se envolveram no 
sonho e na tarefa cotidiana de contribuirmos para melhor formar futuros 
professores para uma escola pública de melhor qualidade”. (PIMENTA,  3º 
Relatório de Atividades, introdução. 1999) 

5.3.3. No Espaço Escolar. 

Na categoria de desenvolvimento profissional, o espaço escolar, surge como uma das 

dimensões, pois aqui são percebidas nos relatórios, várias menções voltadas exclusivamente 

para a prática cotidiana. 

Nesta perspectiva a bolsista acrescenta que observa uma real mudança na forma em 

que ministrava e como passei a ministrar as minhas aulas devido a vivência no curso de 

mestrado junto a PUC/SP, pois os trabalhos e leituras aprimoraram seu conhecimento sobre 

educação, surgindo propostas direcionadas diretamente a prática pedagógica, numa dimensão 

afetiva, conforme a frase: 

“A proposta do estudo da dimensão afetiva na formação de professores sob a 
perspectiva de Henri Wallon. Os trabalhos e leituras realizados nessa área 
propiciaram a ampliação da compreensão dos fundamentos da Educação, 
bem como sugeriram a possibilidade de elaboração de propostas que possam 
conferir suporte às práticas pedagógicas e mais qualidade ao ensino.”  

A realização profissional é percebida nos relatos, a partir da relação e significação da 

prática do professor, quando este percebe que os seus alunos estão diferentes, porque 

questionam os procedimentos para a realização de um determinado trabalho e principalmente, 

ao notar a motivação deles nos estudos. No relato abaixo, o bolsista ainda acrescenta, que o 

conteúdo tem sido enriquecido e acrescentado aos livros didáticos e o retorno dos alunos, 

aparecem em respostas concisas e coerentes já que os temas são estudados exaustivamente: 

“A exposição de trabalhos e metodologias atuais, para o enriquecimento das 
discussões é resultado do trabalho de pesquisa que vem sendo realizado, 
estes temas tem sido necessário para a realização do projeto de pesquisa e 
estão sendo adaptados para as discussões e futuras aplicações na área 
pedagógica. b) Didático Em sala de aula, discussões sobre o 
desenvolvimento de trabalhos acadêmicos têm sido freqüentemente 
realizadas. Os alunos têm questionado sobre os procedimentos para a 
realização de um trabalho de pesquisa nessa magnitude. Como resultado 
preliminar, podemos citar o aumento de motivação nos alunos para a 
conclusão e o prosseguimento de seus estudos. c) Conteúdo O conteúdo 
trabalhado em sala de aula tem sido enriquecido. Os temas não abordados 
em livros didáticos, tais como, aplicação da radiação ionizante para 
desinfecção, esterilização, terapia e tratamentos de doenças tem sido 
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amplamente discutidos. Como resultado preliminar, podemos citar o 
aumento do interesse dos alunos em compreender como esses processos 
funcionam. As respostas sobre os questionamentos têm sido concisas e 
coerentes, já que os temas discutidos vêm sendo exaustivamente pré-
estudados.”   

Partindo dessas três dimensões: pós-graduação, participação e apresentações e espaço 

escolar, temos plenas convicções baseadas nos relatórios dos bolsistas, que o desenvolvimento 

profissional dos educadores, a partir da modalidade de educação continuada no Mestrado e 

Doutorado permite que haja uma melhoria da qualificação profissional dos trabalhadores em 

educação do Estado de são Paulo, devido a passagem pela Universidade em contato direto 

com metodologias e práticas produzidas neste espaço e a estreita relação com a cotidianidade 

das ações pedagógicas, que envolvem o ensino e aprendizagem de qualidade dos educandos e 

consecutivamente do ensino público. 

Nas pesquisas realizadas por SILVA (2011), BONTEMPI JÚNIOR & SASS (2008) e 

RAMOS & DURAN (2008) retratando estudos sobre o PBM/D, apontam  que este Projeto da 

SEE-SP, contribuem para a formação continuada do professor no tocante ao seu 

desenvolvimento pessoal e profissional, como é acrescentado abaixo: 

“A possibilidade de os profissionais da rede de ensino – professores, 
diretores, coordenadores, supervisores – cursarem um Mestrado em sua área 
de atuação é uma conquista importante em termos de formação 
pessoal/profissional. O que ainda não está suficientemente estabelecido é o 
acompanhamento desses profissionais no cotidiano de seu trabalho : na sala 
de aula, na gestão de políticas, na ação coordenadora. Outro aspecto que 
merece uma reflexão é o próprio plano de carreira, para que a “bolsa 
mestrado” não se caracterize como uma possibilidade de sair da sala de aula, 
mas como uma perspectiva de um melhor desempenho docente”.  

“Considerando resultados de entrevistas realizadas com profissionais da rede 
pública estadual de ensino, contemplados com a Bolsa Mestrado, evidencia-
se que o Projeto Bolsa Mestrado, de fato, representou uma conquista 
importante em termos de formação pessoal/profissional”. (RAMOS & 
DURAN,2008,p 13). 

 Mas as pesquisas apontam também para um olhar mais atento para com a valorização 

profissional desses professores que são formados pelo PBM/D, como está expresso abaixo: 

“É, no entanto, necessário o aprimoramento do Programa a fim de 
possibilitar a continuidade de suas ações na rede de ensino, bem como a 
adoção de medidas, pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 
(SEE-SP), que valorizem esse novo profissional, em termos financeiros, 
aliadas à melhoria das “condições” de trabalho, mediante ações pedagógicas 
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que propiciem o aproveitamento da riqueza de suas pesquisas em prol da 
própria rede de ensino paulista”. (SILVA, 2011: resumo). 

5.4. Valorização profissional 

 A terceira categoria compreende que o professor ao passar pela Universidade mais 

uma vez, por ter contatos com os diferentes colegas de estudo, com as disciplinas, ao produzir 

conhecimentos materializados em artigos, a publicação das produções, bem como suas 

apresentações em encontros, a auto realização em desempenhar suas funções de educador com 

uma maior qualidade e a satisfação de perceber os alunos motivados em aprender; só pode 

refletir no profissional um sentimento de ser valorado por esse desempenho pessoal e 

profissional.  

Compreendendo assim, explicitaremos esse desenvolvimento valorativo a partir dessa 

categoria, nas duas dimensões: do próprio desenvolvimento profissional e na passagem pela 

pós-graduação, durante a materialização dos conhecimentos apreendidos e produzidos no/para 

o espaço escolar e principalmente com seus alunos. 

Para FULLAN & HARGREAVES (2000), referindo-se que a valorização do professor 

está atrelada também a valorizar o aluno: 

“Neste livro, e, em especial, nas nossas discussões sobre uma prática 
reflexiva, muitas vezes vimos como o desenvolvimento do professor e o 
desenvolvimento do aluno estão intimamente ligados. O valor do 
desenvolvimento e da colaboração do professor devem ser julgados em 
termos do quanto essas mudanças tornam os professores melhores para seus 
alunos de uma forma que possa ser percebida pelos próprios professores”. 
(FULLAN & HARGREAVES,2000, p.103). 

5.4.1. Desenvolvimento Profissional. 

A intenção aqui não é de confundir essa dimensão, com a categoria já trabalhada 

anteriormente, mas sim, acrescentar do ponto de vista da valoração profissional ou não, um 

maior entendimento sobre esta questão profissional.  

Portanto, uma primeira discussão está relacionada a própria realização de um curso de 

pós-graduação, pois os que fazem parte dessa modalidade de educação continuada, se sentem 

valorizados em todos os momentos que passaram, sejam desde as etapas do concurso para 

admissão no curso, até chegarem a direcionar suas aulas com seus alunos, numa perspectiva 

diferenciada da situação anterior, como afirma a bolsista que  
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“Logo, após o término do curso, observei que ampliei e aprimorei 
sobremaneira a minha formação como educadora de Literatura Brasileira, 
pois o estudo que partiu dos gregos e romanos, passou pela escola francesa, 
pela russa e pela americana, contribui para uma melhora significativa de 
minhas aulas.” 

A própria SEE-SP também considera os projetos, entre eles o PBM/D, uma 

valorização do profissional de educação. 

A segunda discussão sobre a valorização profissional dos bolsistas, diz respeito ao 

contato do professor em outros locais de trabalho, além da sala de aula. O educador não 

possui a dimensão de outras possibilidades quando fica somente no espaço escolar, mesmo 

que esse discuta outras questões que envolvam a educação em escala maior, o isolamento 

NÓVOA (1997) e a ausência de um trabalho coletivo, aliena o trabalhador. 

Ao contrário, o contato com outras instâncias, ter ficado designado em outro órgão da 

SEE-SP, conforme a bolsista afirma: assim, desde setembro estou designada na Diretoria de 

Ensino Norte 1, mais especificamente na Oficina Pedagógica em que estou e pretendo 

continuar contribuindo para a melhoria da educação nas escolas estaduais de São Paul. Essa 

nova situação possibilita a criação de um vínculo, ao passo que se sente valorizada na situação 

diferenciada e passa a projetar um novo pensar e aplicabilidade perante não somente a seus 

alunos, mas para com outros profissionais de educação. 

Outro momento relatado pelos bolsistas na sua grande maioria dos registros, que 

apontam para uma valorização como profissional, está atrelada aos momentos em que os 

professores participaram, apresentando suas produções que foram resultados de suas 

pesquisas práticas e em colaboração com os diferentes sujeitos do espaço escolar.  Um 

destaque fica com um dos registros que referenda a participação de colegas de trabalho, que 

foram na academia em conjunto com o bolsista, apresentarem as discussões reais que 

acontecem na escola e na sala de aula, como podemos perceber abaixo: 

“As atividades desenvolvidas ao longo do segundo semestre de 2004 
aconteceram na forma de participação e apresentação de uma produção de 
um artigo denominado “Geografia, Ensino, Pesquisa e Formação: uma 
proposta de alfabetização no ciclo I”, em formato de Pôster no XII ENDIPE 
– Encontro Nacional de Didática e Pratica de Ensino, nos dias 29 de agosto a 
1º de setembro de 2004, na Cidade de Curitiba – PR, em parceria com o Prof 
____ da EE ____; participação no IX Encontro de Educadores realizado nos 
dias 8, 9 e 10 de dezembro de 2004, no Centro de Convenções Pompéia, 
Capital; participação como membro do Fórum Paulista sobre Formação de 



 108 

Professores das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, em forma de 
reuniões mensais na faculdade de Educação da USP.” 

São apontadas questões que desqualifica a vida profissional do professor e seu 

desenvolvimento perante aos alunos. O bolsista a seguir, relata a relevância do curso de pós-

graduação nas suas aulas e que o desenvolvimento do trabalho com seus alunos fica 

prejudicado, pelo fato de ser pouca a carga horária semanal: 

“APLICAÇÃO EDUCACIONAL: O trabalho de mestrado influenciou muito 
as aulas para os terceiros anos do ensino médio. No desenvolvimento do 
magnetismo aproveitamos muito do que estudamos e foi possível 
trabalharmos o campo magnético (foi medido em sala de aula o campo 
magnético da terra) e materiais magnéticos. Foi necessário o complemento 
com pesquisa para os alunos. Não foi possível introduzir elementos de física 
moderna. Duas aulas de física por semana são insuficientes.” 

Então, valorizar os profissionais, que passaram por uma formação diferenciada da 

usual, trabalhadores com uma formação de Mestre ou Doutor, além dos muros da escola, pode 

ser um excelente modelo de valorização profissional; seja na escola durante os HTPC, nas 

trocas de experiências com outros educadores, no próprio espaço escolar ou em outros, nas 

Oficinas Pedagógicas nas DE, na elaboração e em ministrar cursos aos profissionais da rede, 

ou ainda, na elaboração de propostas educacionais na SEE-SP. 

5.4.2. Na Pós-Graduação. 

Nesta dimensão de valorização do próprio curso em pós-graduação, enfocamos a 

importância mais uma vez da influência de um curso de pós-graduação na formação 

profissional dos professores e consecutivamente, sua auto-valoração em fazer parte de um 

mundo, que para muitos, está distante. Realizar um curso, além da sua formação como 

exigência para alcançar um posto de trabalho como professor é o sonho de muitos educadores, 

não porque serão super valorizados pela façanha, pelos colegas, ou até mesmo pela SEE-SP, 

mas para a sua auto-estima e para com seu ofício, como afirma o professor: O curso, até 

agora, tem sido muito bom pra mim, no pessoal e profissional. 

Ratificam o que aprenderam na pós-graduação para com sua área específica:  

“Quero ressaltar, novamente, a importância de toda teoria aprendida, pois ela 
é de grande valia para o ensino de literatura, nos tira do senso comum e 
oferece outras "entradas" para o texto literário, proporcionando um maior 
aproveitamento nas aulas de leitura do texto literário.”  
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Esclarecem a relevância de sentirem-se valorizados como professores, em estar 

cursando as disciplinas voltadas ou direcionadas para com sua prática pedagógica, bem como, 

em participar como ouvinte, ou como palestrante, para futuros profissionais, representou para 

o bolsista, a ressignificação de sua formação inicial na função de educador, conforme abaixo: 

“Durante o 1º semestre de 2007 cursei duas das três disciplinas obrigatórias 
para o Doutorado, sendo elas Seminário Avançado I e II. As mesmas foram 
de suma importância para o aprimoramento de minha prática pedagógica e 
questionamento constante sobre a importância de minha disciplina na 
formação do educando. Foi possível durante esse semestre realizar algumas 
palestras em cursos de graduação, que contribuíram ainda mais para minha 
formação e constante aprimoramento da função de educador.” 

“Dessa forma aperfeiçoei ainda mais minha prática pedagógica e 
questionamento constante sobre a importância de minha disciplina na 
formação do educando. Tive a oportunidade de comparecer a alguns eventos 
e realizar palestras, assim como alguns cursos de aperfeiçoamento sobre a 
prática do professor de história.”  

Os cursos de pós-graduação valorizam os estudantes que vão além da simples 

obrigatoriedade para realização dos créditos para obtenção da titulação, assim, os bolsistas se 

auto-realizam ao participarem de atividades, como já mencionamos anteriormente, 

diferentemente da rotina obrigatória, em especial, a bolsista relata que 

“Aprendendo e brincando com dobraduras de aviões, ministrei o mini curso 
de 6h - Jogos e brincadeiras na aprendizagem de geometria em sala de aula, 
ambos focando a geometria que é um pré-requisito para o estudo da 
trigonometria e também participei como monitora deste evento.” 

O espaço escolar expressa momentos em que o bolsista se considera valorado, consigo 

mesmo, junto aos colegas, para com os alunos e o espaço de trabalho. O professor na citação 

abaixo exterioriza a importância do cotidiano como forma de trilhar outras práticas e que esse 

percurso, traz benefícios a escola e ao trabalho, apontando que mudanças são possíveis, em 

especial com os professores em prol dos alunos: 

“No cotidiano da escola, o curso tem mostrado e tem permito vislumbrar 
outros caminhos e outras práticas além das que temos e conhecemos e essa 
mudança traz benefícios à escola e ao trabalho em si. Tenho aproveitado 
muito do que é lido em trabalhos com os professores, não com a intenção de 
mudar tudo, mas apostando que mudanças gradativas surgirão pra o 
beneficio do aluno.”  

No relato a seguir, o bolsista descreve a partir dos HTPC, como pode intervir junto ao 

grupo de professores, discutindo e socializando informações, dos possíveis trabalhos 
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desenvolvidos na Universidade, sobre o ensino específico de literatura, o que contribuiu 

também para com a abordagem metodológica aplicada junto aos seus alunos: 

“Além dos trabalhos desenvolvidos na Universidade, na escola, pude, em 
momentos de HTPC, sociabilizar as informações e discutir o ensino de 
literatura e durante minhas aulas houve um aproveitamento considerável, na 
medida em que, o referencial teórico, contribuiu demais para repensar a 
metodologia e a abordagem do texto literário e mesmo do não-literário.”  

A questão abordada, não está em criar um ícone de sabedoria, um expoente de modelo 

que destaca-se por ganhar muito em relação aos demais profissionais – Professor 

Coordenador, professores e Direção Escolar, alunos FULLAN & HARGREAVES (2000) – 

mas em saber valorar a todos, compreender o potencial existente nesses professores formados 

na pós-graduação, como alguém que conhece alguns caminhos que possam ajudar os demais 

colegas, seja na organização, na mediação de conflitos, na construção de um coletivo, ou até 

mesmo, apresentando durante os HTPC situações didáticas e pedagógicas, capazes de gerar 

ações práticas e possíveis. 

Cabe como apontamento para uma valorização maior desses professores que cursam 

uma pós-graduação, pela SEE-SP, bem como pelas escolas. Investir nesses profissionais,para 

que pudessem contribuir para com as reuniões de formação nas escolas (HTPC), visitando e 

dialogando com outros profissionais em outras escolas, na DE, promovendo encontros de 

educadores, em trocas de experiências didática- pedagógicas, trabalhando em outros órgãos da 

própria SEE-SP, ou ainda, em pesquisas atreladas às práticas cotidianas. 

 Essas propostas serão mais bem trabalhadas nas próximas páginas nas análises das 

entrevistas. 

5.5. Análise dos dados obtidos nas entrevistas. 

A partir da questão central que norteou a Tese: Qual a contribuição do Projeto Bolsa 

Mestrado/Doutorado e seus impactos no desenvolvimento pessoal, profissional dos 

professores e a valorização desses profissionais da educação básica pela SEE-SP, após a 

conclusão da pós-graduação. Esta indagação traz consigo, a vontade de ouvir dos bolsistas, 

seu posicionamento sobre essa problemática, até porque, eles são os maiores responsáveis em 

avaliar sua permanência no curso de pós-graduação stricto sensu, bem como a sua conclusão e 

retorno ao espaço escolar. 
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Nesta perspectiva, analisaremos as entrevistas à luz desta questão inicial e dos seus 

objetivos, em especial, os objetivos específicos, como norteadores e que são impregnados da 

influência do educador português António Nóvoa.  

No primeiro momento da análise das entrevistas, atrelaremos os dois primeiros 

objetivos específicos: Analisar o Projeto bolsa Mestrado/Doutorado como política de 

formação de professores e Analisar a formação recebida na Bolsa Mestrado/Doutorado; com 

as primeiras três questões aplicadas aos bolsistas: 1) O que a motivou a cursar uma pós-

graduação? Por que não uma especialização? 2) Em sua proposta inicial apresentada para 

pleitear uma bolsa de estudos junto ao programa bolsa mestrado, você apontou ............ e 

hoje, como você percebe essa primeira intenção? 3) Como foi/é sua formação na Pós-

Graduação? Atendeu suas expectativas? 

No segundo momento analisar a partir dos terceiro e quarto objetivo especifico: 

Analisar as implicações dessa formação para o seu trabalho docente e Analisar quais as 

mudanças sentidas pelos professores em sua vida pessoal. Também atreladas as quatro 

questões: Como é sua contribuição para com o espaço escolar, em sala de aula com os 

alunos, para com os HTPCs, para com os colegas, gestão e comunidade? Quais as condições 

materiais, financeiras e incentivos lhe serão oferecidos pelo estado para que você possa 

aturar, agir, ou ainda, interferir no espaço escolar? E outras duas aplicadas para os 

professores que estiveram designados pelo Inciso II na Diretoria de ensino: O que é estar na 

Oficina Pedagógica? Se você estivesse na escola, sua contribuição seria maior do que estar 

na Oficina Pedagógica? 

No terceiro momento fundimos os três últimos objetivos específicos Analisar as implicações 

dessa formação para o seu trabalho docente; Analisar quais as mudanças sentidas pelos 

professores em sua vida pessoal e Analisar sua valorização a partir do PBM/D; atrelados as 

seguintes questões finais aplicadas aos bolsistas: Quais propostas você daria para que o 

estado pudesse valorizar esses professores que se formaram na pós-graduação? Quais são 

seus próximos passos? Continuará no Estado após o período de dois anos? 

5.5.1. PRIMEIRO MOMENTO: Análise da política e da formação de professores 

recebida no PBM/D. 
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Entendemos neste item que os programas de formação de professores não são como o 

governo denomina de formação continuada, que segundo FUSARI (2005) são praticados  

distanciados do espaço escolar e de forma pontual como especialização, aperfeiçoamento, 

reciclagem. Acreditamos que a formação continuada, esteja mais voltada para o que ANDRÉ 

(2002), FUSAR (2005), Feldmann (2004), NÓVOA (1997, 2003), ALMEIDA (2005), uma 

formação contínua atrelada ao local de trabalho e que o professor seja considerado como 

profissional reflexivo ZAICHNER (1997, 1998) de suas práticas escolares, de a vir contribuir 

para com o projeto político pedagógica FUSARI (2005) das escolas e conseqüentemente para 

a melhoria da educação. 

Ao perguntar as entrevistadas sobre “O que a motivou a cursar uma pós-graduação?”, 

obtivemos as seguintes respostas.  

A entrevistada L, aponta, que a busca por uma Pós-Graduação,sempre esteve atrelada 

à busca do aprender, mesmo não vendo significado no que aprendia na educação básica antes 

da universidade, mas o desejo de cursar uma faculdade e durante o curso em contato com os 

professores e colegas a motiva a continuar e:  

“... essa era a única coisa que motivava a ir para escola, mas no momento em 
que eu entrei para cursar pedagogia na Universidade São Judas Tadeu, eu me 
apaixonei, ai então, a partir dali, eu não consegui parar, então desde quando 
eu terminei procuro um curso e termino, busco outro, eu acho que deve ser 
assim sempre porque a gente não tem como parar, e ai, surgem nesses cursos 
algumas pessoas que vamos conhecendo, os próprios professores do curso”.  

Já as entrevistadas M e B, foram mais objetivas, deixando claro o verdadeiro motivo 

de estar cursando uma pós-graduação, apontam que o interesse era fazer pesquisa, de ser 

pesquisadora e a segunda acrescenta ainda que a idéia é de trabalhar no ensino superior, 

ambas percebem o Mestrado como ponto inicial desse novo percurso de pesquisadora:  

“Eu tinha interesse na pesquisa acadêmica, então, você tem um caminho 
natural para seguir. Eu tenho a vontade de ser pesquisadora, então o 
Mestrado é um caminho natural para quem tem essa ambição”. 
(entrevistado M) 

“Já estudei a graduação pensando na pós-graduação, na verdade eu gostaria 
mesmo era de chegar ao ensino superior, fazer pesquisa, esse era meu 
objetivo”. (entrevistado B) 

A entrevistada S aproxima-se mais da entrevistada L, no sentido de seus objetivos 

serem mais voltados para a docência na educação básica, acredita que a pós-graduação tem 
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tudo a ver com a concepção que a gente tem de educação. Quando entrou na SEE/SP como 

professora de história achou que todas as suas inquietações estariam resolvidas, mas percebeu 

que a teoria e a prática estavam distanciadas e logo que eu entrei na sala de aula, percebi que 

aquela busca continuava, não entendia muito bem por quê. Resolveu então, continuar 

estudando, cursando outra graduação, agora em pedagogia. Esse contado com novas teorias e 

outros cursos de menor duração a aproximou de uma temática latente em sala de aula, como 

afirma:   

“e ai, aquilo me abriu os olhos pra começar a perceber o cotidiano dentro da 
sala de aula, se aquilo realmente tinha algum sentido, eu comecei a perceber 
que tinha tudo muito sentido, e foi uma inquietação que foi crescendo, assim 
vertiginosamente, isso começou a me indignar excessivamente e é uma coisa 
pela qual eu gostaria de me dedicar mesmo e tentar fazer alguma coisa pra 
que aquilo, contribuir de certa forma pra que aquilo mudasse...”  

Acrescenta ainda, que acredita na educação e percebe nos colegas de trabalho, que 

esses não enxergam certas questões que não deveriam ocorrer no ambiente escolar, o que a 

fez buscar uma pós-graduação 

“... por que eu acredito que a Educação, o sistema educacional deveria estar 
na contramão daquilo que a sociedade impõe muitas vezes nos aspectos 
hiperativos, eu comecei a perceber, inclusive conversando com professores, 
com que eu trabalho que eles tinham essa idéia que o racismo, a pratica 
racista não existia, que era algo que era muito mais partida pela população 
negra do que ao contrario, então aquilo começou a me inquietar muito e 
muito, e ai escrevi o projeto, e achei que a pós-graduação me ajudaria em 
que sentido...”  

A entrevistada S, compreende que a pós-graduação é uma das vias de esclarecimento e 

de formação para o desenvolvido e enfrentamento de seu trabalho em sala de aula, por que 

você se dedica exclusivamente aquele ponto e eu acho que  na verdade, a pós-graduação te 

dá uma abertura maior de adentrar em certos meios; além da titulação, ser uma forma de 

intervir junto aos colegas, pois nós vivemos em uma sociedade que presa muito a questão de 

títulos, infelizmente, e eu acho, que isso pesa excessivamente, e que é uma forma de você ser 

ouvida. 

A entrevistada acredita que a pós-graduação lhe conferirá uma credibilidade maior 

junto aos colegas de trabalho, autorizando-a assim, intervir no cotidiano escolar, conforme 

esclarece abaixo: 
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“O que eu quero dizer é assim: Se eu chegar numa conversa e colocar uma 
posição mesmo que não seja particular, mas uma posição baseada em 
estudos, mas algo que não seja comprovadamente, as pessoas tem uma visão, 
uma receptividade. Se você chegar com estatísticas, com estudos, um 
trabalho que foi, digamos assim, aceito e reverenciado por uma instituição as 
pessoas passam a ver de outra forma... Então eu acho que tem esse peso”.  

A segunda parte dessa questão busca entender a opção pela pós-graduação via 

Mestrado e “por que não uma especialização?”. Nas respostas, percebemos que das 

entrevistadas apenas uma possui pós-graduação, especialização em Psicopedagogia, duas não 

possuem e uma deixa claro que está cursando gestão escolar, mas por outro motivo e 

concomitante com o Mestrado. Ficam também evidentes nas respostas as opções pelo 

Mestrado direto em detrimento da especialização.  

As entrevistadas não vêem a especialização como requisito para alcançarem o 

Mestrado ou o Doutorado, além de reconhecerem que o Mestrado é mais desafiador e que 

possibilita o acesso ao trabalho no ensino superior e na pesquisa, como explicitam abaixo. 

 “Porque a especialização é mais voltada para você ingressar no mercado de 
trabalho, eu acho que o Mestrado te dar maiores condições para você entrar 
na pesquisa acadêmica, uma relação de dentro, uma vivência, uma maior 
exigência, inclusive a titulação necessária para o Mestrado e Doutorado”. 
(entrevistada M) 
“Eu fiz uma especialização em Psicopedagogia e então, acabei me 
aproximando do Mestrado e até os próprios professores diziam que era 
interessante, seria legal e eu resolvi tentar, vamos lá, vamos tentar por esse 
caminho. Eu consegui, fui aprovada na PUC e trilhei esse caminho também 
que foi muito bom”. (entrevistada L) 
“Não, na verdade eu faço essa pós-graduação em gestão escolar, mas é outro 
objetivo digamos. E eu acho que no mestrado você tem a possibilidade de 
apresentar um projeto, acho que são mais amplas as áreas de pesquisa”. 
(entrevistada S) 

Na segunda questão que complementa a primeira continuamos a discussão da escolha 

por uma pós-graduação e de uma opção de formação continuada oferecida pela SEE-SP, 

supostamente desarticulada com o  espaço escolar. 

Assim, obtivemos a partir da segunda questão: Em sua proposta inicial apresentada 

para pleitear uma bolsa de estudos junto ao programa bolsa mestrado, você apontou 

________ e hoje, como você percebe essa primeira intenção? O quadro abaixo permite 

observar as permanências e as mudanças das primeiras intenções e o desenvolvimento do 

projeto ao longo da formação continuada na pós-graduação.   
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Organizamos as respostas conforme o quadro abaixo: na primeira coluna estão as 

entrevistas; na segunda coluna estão as primeiras intenções dos bolsistas contidas nas fichas 

de inscrições apresentados para o pleito da bolsa de estudos; na terceira, são as falas das 

entrevistadas após o refinamento do projeto de pesquisa em contato com a pós-graduação e 

seus respectivos orientadores; e na quarta, as observações que julgamos relevantes obtidas 

entre a análise da coluna um e a dois. 

 
 

QUADRO 15 – PROPOSTAS INICIAIS DE INVESTIGAÇÃO 
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L Toda a fundamentação teórica 
do programa, bem como as 
pesquisas realizadas na área, 
servem de base para o 
constante aprimoramento da 
prática pedagógica, 
possibilitando o 
desenvolvimento de um 
trabalho cada vez melhor 
junto aos alunos, pais, 
comunidades e profissionais 
da educação. 

 

Olha, quando a gente constrói um projeto, e ai, eu vou dizer francamente, a 
gente constrói um projeto para pleitear uma bolsa e você escolhe palavras e 
chavões que possam garantir que você vai estar lá, mas, o que está escrito ai, 
eu considero que se (ummm) ele acontece quando você vai para seus 
referenciais teóricos, quando você vai para os estudos, quando você articula 
suas idéias e você consegue pautá-las em alguns autores a sua pratica, você 
leva alguma coisa, assim como você traz para o olhar, que você vai para 
aquela teoria, você também trás muito da sua pratica e leva teoria também, 
então, eu acho que é alguma coisa de troca e eu acredito sempre que quando 
você consegue ampliar ao conhecimento, a respeito de alguns autores, até 
para discordar desses autores, você precisa conhecer, então, até para dizer: 
olha esse caminho eu não sirvo, com isso eu não concordo, por isso e por 
isso, e por isso, você precisa ter passado, precisa ter lido alguma coisa sobre 
esse autor, ter se confrontado, ter confrontado as idéias desse autor com 
aquilo que você acredita, ou com a de outro autor que você acredita e o teu 
fazer pedagógico pode, pode; não é uma relação de causa e efeito, mas ele 
pode, você pode ter um esforço, pode ter um movimento no sentido de 
modificar sua pratica, então, eu não sei se eu tinha a dimensão exata disso 
quando eu escrevi isso, eu não sei se a sua pergunta vai nessa direção, não sei 
se eu tinha a dimensão disso no momento que eu escrevi, mas eu acho que é 
verdade, eu hoje acredito, olhando por toda a trajetória, eu acredito que seja 
verdade, muito válido você ir da teoria e voltar para pratica, o olhar é outro, 
não é que você volta com todas as soluções, que você volta resolvendo tudo, 
mas você volta compreendendo algumas coisas e quando você  compreende 
algumas coisas, você tem mais possibilidades de se aproximar de uma 
solução, de um caminho, de uma alternativa, então, eu acredito que isso se 
consolida. A
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Sem informações. Na realidade o que eu coloquei para pleitear uma bolsa, não é 
o que atualmente eu desenvolvo, então, eu entrei com a idéia 
de trabalhar a parte didática na área de biologia, mas com 
orientação o foco da minha orientadora, nós voltamos para a 
parte de educação, trabalhar com o vestibular seriado, então, 
assim, foi um adverso nada haver, então não tenho nem o que 
falar, acho que não tem o que é melhor, o que é mais urgente, 
emergente. Tem bastante gente trabalhando com a parte de 
didática, métodos e essa é uma parte do vestibular que tem 
poucos trabalhos na literatura, então, acho que seja algo 
importante para cutucar. M
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A elaboração deste 
projeto tem como 
principais objetivos: a 
pesquisa acerca do 
impacto da Lei 
10.639/03 no processo 
de construção da 
identidade das crianças 
e de jovens negros 
brasileiros, bem como 
as mudanças na 
abordagem das questões 
raciais pela escola após 
a implementação da 
citada lei. 

Mudou bastante, a primeira coisa que a orientadora falou pra 
mim foi assim: “olha eu já vou te dizer que dificilmente uma 
pessoa sai com o mesmo projeto que entrou” então eu tinha 
essa inquietação, essa pergunta, eu acho que na verdade o 
meu problema de pesquisa está em processo de transcursão, 
não sei se está acontecendo comigo pela metodologia da 
pesquisa que eu estou trilhando ou se é com todo mundo, mas 
esse problema da pesquisa, eu tenho a impressão que ele está 
se construindo um processo, então foi muito interessante 
quando eu comecei fazer a analise do primeiro grupo de 
alunos, foi ai que eu comecei a pensar nas possibilidades que 
aquele trabalho poderia chegar, então realmente é um 
processo de construção e eu acho que é assim, mudou não sei 
se exatamente mudo, mas eu acho que mesmo que eu não 
tenho minha perspectiva liga a legislação, hoje a minha 
perspectiva mais no sentido de tentar delinear ou tentar 
promover uma reflexão por parte dos docentes e da equipe 
escolar com um todo, no sentido de abrir os olhos para essa 
pratica que existe dentro da escola e o que deve ser feito, o 
que a equipe toda coletivamente deve parar refletir sobre isso, 
por que na realidade mesmo existindo a lei as escolas não 
estão cumprindo, esse programa não faz parte dos currículos e 
está lei é de 2003, na verdade já até houve uma alteração, 
agora já nem é mais a 10639, por que agora entrou a questão 
indígena Te
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Fonte: Organizado pelo autor. 
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Confrontando os dados apontados no QUADRO percebemos nesta questão, que as 

entrevistadas apontam uma mudança entre o momento inicial do projeto e o que realizam ou 

realizaram na pós-graduação. Para o meio acadêmico, esta mudança não é novidade, ela faz 

parte de um processo; e como tal, a proposta inicial precisará passar por uma limpeza, clareza 

e orientações com outros sujeitos, que podem ser o orientador, os professores e colegas dos 

diferentes cursos e suas interações, bem como, os parceiros da pesquisa em campo. 

Podemos também, relacionar essa incoerência entre o escrito inicial nas fichas e o 

relatado nas falas das entrevistadas, com o que se deseja como produto final; o professor 

formado, em que suas práticas no espaço escolar mudem, que o professor seja a partir de 

então uma pessoa que se ausentou do seu espaço escolar e volta com uma nova roupagem, 

capaz de transformar a educação. E sabemos que o professor isolado NÓVOA (2003) dos seus 

parceiros, em sala de aula, as mudanças não ocorrem. 

Por outro lado, percebendo uma lacuna nesta modalidade de formação optada pela 

SEE-SP, da exigência de um projeto ligado com a área de atuação em sala de aula, ou para 

com a educação e por outro lado, o bolsista fica na prática desobrigado de permanecer com as 

intenções primeiras. Justifica-se assim, a mudança na formatação do projeto inicial, com a 

mudança ocorrida em 2008, que vincula a proposta de pesquisa, com a realidade da sala de 

aula, ou ainda, como necessidade de uma formação mais prática e com o acompanhamento de 

um órgão de renome que é a FAPESP. 

Entretanto, nada garante que as pesquisas sigam uma orientação única, o processo de 

conhecimento é longo, necessita de amadurecimento, interações com o outro e com meio 

social e aspirações individuais que contrastam com políticas, normas, salários, com 

valorização profissional. 

Nesta discussão, nos relatórios semestrais dos professores, conseguimos também 

identificar essas mudanças ao longo da Pós-Graduação, as primeiras intenções foram 

substituídas por outras, conforme as exigências do programa, ou pela adequação com o 

contato direto com a cotidianidade. 

Outro momento da entrevista busca entender a formação desse professor na pós-

graduação e se atendeu às suas expectativas. É evidente que queremos entender também, se 
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atendeu as expectativas da SEE-SP e principalmente, com o investimento do dinheiro público 

no projeto para alguns e não para todos. 

A entrevistada B pouco comentou sobre esta questão, afirmou que “foi muito boa”, a 

pós-graduação que cursou, mas, que gostou mais da graduação; acrescentando, ainda, “que 

teve algumas imperfeições”, não esclarecendo mais sobre esse assunto. 

Já a entrevistada L, faz um comparativo inicial sobre a graduação e pós-graduação, 

aponta a vontade inicial de mudar a educação em ambas as modalidades, diz ainda que tinha a 

esperança de sair da graduação sabendo tudo sobre alfabetização, bem como em outros cursos 

e a pós-graduação não foi diferente, até porque: 

...eu tinha a expectativa de consertar a educação - risadas - como também na 
graduação..., eu não me achava competente para alfabetizar, que eu achava 
que ia sair da graduação sabendo tudo sobre a educação, então, a cada curso 
pelos quais eu passei, freqüentei, a minha expectativa era poder saber tudo 
ao respeito e hoje eu tenho a consciência de que esse tudo sobre tudo, ele 
não existe...  

Ao final de sua fala acrescenta que a pós-graduação superou suas expectativas e que 

“uma das coisas que eu aprendi foi que a gente precisa considerar o que o outro diz”, com 

isso, cresceu muito, não em relação a sua dissertação, mas como pessoa, 

“Existem vários caminhos, mas a gente precisa ver qual é o melhor para 
aquele momento, então, em termos, se eu for pensar assim, como foi esse 
trabalho? Como foi ter cursado o mestrado? Como foi? Se atendeu ou não as 
minhas expectativas? Eu diria que superaram, eu aprendi coisas que eu não 
sabia e tive que aprender, ir atrás, articular os pensamentos de autores, então 
eu aprendi muito, muito. Eu digo que no meu trabalho, ele não foi o melhor 
trabalho, mas olhando pra mim mesma, ele me fez crescer muito, então pra 
mim, eu aprendi muito. Quem chegou ao mestrado, com outra base, com 
outra experiência acadêmica, talvez, até pudesse ter outra opinião, mas pra 
mim que não tinha tido uma experiência acadêmica...”  

Quanto à entrevista M, aponta que as disciplinas cursadas desenvolveu uma criticidade 

em sua formação, que o curso é muito puxado, que os textos contribuíram muito e quanto aos 

conteúdos trabalhados pelos professores, não todos, discorda um pouco da metodologia 

utilizada  

“...é que fica sempre a aquela mesma questão sobre algo, então, a gente 
escuta muito falar na aula dialogada, a gente escuta muito falar em deixar o 
aluno construir o conhecimento, no fim das contas, o que realmente a gente 
tem é a aula expositiva, ou se não, a aula dialogada que deixa... A gente diz 
“conversa de bar”, onde cada um conversa sobre seus achismos e no fim, não 
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tem uma síntese - eu acho, a eu acho, eu acho -, mas a gente não tem que 
achar nada, a gente se baseia na literatura e os professores têm que saber 
encaminhar e realizar o fechamento. Algumas disciplinas eu não tive isso, 
mas em compensação, os textos que nos levaram para ler, contribuíram com 
a formação. Cem por cento não foram”.  

A última entrevistada S, ao contrário das demais entrevistadas, percebe uma relação 

muito próxima entre o que realizou no mestrado com o cotidiano escolar, ela não sabe ao 

certo, se é devida a orientação quanto a escolha das disciplinas, ou se é pela escolha do objeto 

de investigação, Que são as práticas de sala de aula que servem como laboratório para seu 

desenvolvimento. Aponta ainda, a diferença clara da graduação em comparação com a pós-

graduação que está vivenciando. 

“Eu acho que a gente não tem muito a noção do que está acontecendo 
quando a gente está vivendo o processo, mas eu sinto nitidamente em alguns 
momentos certa transformação na minha própria prática, eu acho que é como 
se houvesse um processo de desolamento mesmo, acho que pelo contato com 
a pesquisa e com aquele universo que é um universo diferente da graduação, 
pelo menos eu sinto isso, e eu acho que, como meu projeto tem muito haver 
com o cotidiano escolar eu tenho a impressão muitas vezes que a sala de 
aula, meu local de trabalho, muitas vezes é a continuação daquilo que eu 
inicio dentro da universidade, como se uma coisa estivesse agregada a outra, 
como se estar dentro da sala de aula funcionasse como um laboratório para 
que eu pudesse compreender tudo aquilo que a gente estuda tanto, Lê tanto, 
esta tão fundamentado teoricamente, eu acho que é importante, mas eu não 
posso te dizer o que exatamente o que eu percebo, o que eu tenho certeza 
que mudou, por que pelo o que a gente está vivendo o processo fica um 
pouco complicado de conceber tudo, mas eu sinto que é uma transformação 
nas minhas praticas, principalmente, não sei, como a orientadora acaba te 
dando sugestões de quais temas cursar, você mesmo que indiretamente as 
disciplinas que eu cursei estavam todas voltadas pra uma concepção 
complexa da realidade, então eles levaram em consideração a teoria da 
complexidade e no final de tudo, nós temos que entender todo o ambiente”.  

Na visão das entrevistadas, percebemos que a busca por uma pós-graduação, e terem 

participado do PBM/D, são questões estritamente direcionadas para a pesquisa acadêmica, 

apesar de algumas falas relacionadas à sua formação e atuação na educação básica, o que 

ficou marcante, é a procura de um futuro trabalho no ensino superior. 

Dessa forma, retornamos as questões discutidas anteriormente, em especial sobre à 

expansão e avanço do ensino superior no Brasil citado por SANTOS (2003), MAROSINI 

(2009) e VELLOSO (2003) e MARTINS (2002), com o aumento das universidades no país, 

automaticamente surge a necessidade de mais trabalhadores no ensino superior.  
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Podemos também considerar, a partir das entrevistadas, da expansão do ensino 

superior, em especial o privado, e das discussões sobre o processo de globalização 

BOURBULE & TORES (2004), FELDMANN (2004) e as políticas neoliberais CHAUI 

(2006) e BIANCHETTI (1999), que o PBM/D surge no momento em que as políticas do 

governo PSDB e suas privatizações , se solidificam, em especial para a educação. 

5.5.2. SEGUNDO MOMENTO: análise dessa formação de professores para o seu  

trabalho docente e as mudanças sentidas em sua vida pessoal.  

Pretendemos com esta questão aplicada aos professores que estiveram designados na 

DE pelo Inciso II do PBM/D, identificar o que foi para o bolsista estar em um órgão central da 

SEE-SP durante a realização da pós-graduação para com seu desenvolvimento pessoal e 

profissional e para o espaço escolar. Em um espaço que na sua essência formar professores, 

diferente e além da sala de aula.  

Neste sentido as entrevistas L diz que ...estar na Oficina Pedagógica para mim é 

enfrentar desafios e aprender com esses desafios, ao passo que aponta a M, ...eu acho que 

trabalhar na Oficina Pedagógica, ela vai favorecer ao que me propus, nessa questão de 

contato de formação de professores. 

A entrevista L acrescenta que não tinha idéia do que a Oficina Pedagógica realizava e 

aprendeu muito ao trabalhar com a formação de professores, mesmo com a experiência na 

Coordenação Pedagógica particular, como afirma abaixo; 

“Olha, estar na Oficina Pedagógica é enfrentar desafios que me fazem 
aprender todos os dias, porque eu até chegar aqui, como bolsista, não tinha 
idéia do trabalho que a Oficina Pedagógica fazia, até porque, hoje eu tenho 
quatro anos no Estado, três na Oficina Pedagógica, então, eu praticamente 
entrei no Estado, depois de um ano ingressei no Projeto Bolsa Mestrado, 
então, eu vim para Oficina Pedagógica por conta do Mestrado para poder 
estudar e acabei ficando e aqui eu aprendi muito, então, formação de 
professores, estar a frente de um grupo de professores que é muito diferente 
de estar a frente de um grupo de alunos, que não é diferente, não é nem mais 
difícil e nem mais fácil, é diferente porque  são outros caminhos, é um outro 
objetivo, é um outro olhar, é uma interação diferente, uma dinâmica 
diferente e, essa de experiência, eu não tinha, então hoje, se eu tivesse que 
refazer essa minha trajetória desde o início na Oficina Pedagógica, como eu 
entrei, em termos de atuação na formação de professores, porque antes de 
entrar na Oficina Pedagógica, eu fui Coordenadora Pedagógica numa escola 
particular com um grupo pequeno, especifico, muito próximo, que eu 
conhecia a muito tempo, diferente do grupo que eu tenho aqui, hoje, o 
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âmbito de atuação do Estado é muito maior, de âmbito Estadual, muito 
maior do que o grupinho que eu tinha numa escola...”  

Diz ainda que nesse percurso trilhado na pós-graduação e vivenciado na Oficina 

Pedagógica com a formação de professores, o que teve de aprender contribuiu muito para sua 

profissionalização e  

“...aprendo todo os dias, então isso é, motiva a ficar, você precisa estudar, 
você ir atrás, você precisa aprender,  algumas coisas você faz e dá certo e é 
bacana, outras coisas você faz e se frustra, mas  ai você sabe que esse 
caminho não é bom e assim você vai construindo a sua  atuação, sua 
trajetória profissional”.  

Já a entrevistada M fala da diferença da sala de aula e da Oficina Pedagógica, pois 

conseguiu perceber o que ocorre além da sala de aula, da escola e saber quais são os planos e 

os projetos que o governo tem.  Acrescenta ainda, que está satisfeita consigo mesma, pois 

conseguiu unir a formação continuada, com o que se propôs trabalhar, com a formação de 

professores.  

“Estar na Oficina Pedagógica é estar em um ambiente completamente 
diferente da sala de aula, a onde, a gente pode aprender um pouco de como 
funciona o por traz da sala de aula, então, como são as coisas. A gente tem 
uma parte do crescimento e conhecimento muito grande e a partir, inclusive 
de interação com o professor, a parte de formação de professor, que 
querendo ou não, é a Oficina Pedagógica que é encarregada de colocar aos 
professores da Rede, quais são as coordenadas para as pessoas seguirem o 
caminho. Então, eu acho que trabalhar na Oficina Pedagógica, ela vai 
favorecer ao que me propus, me favorecer nessa questão de contato de 
formação de professores”. 

Por outro lado, estar em outro espaço, fora da sala de aula, ao retornar para ela, o 

professor enfrenta as conseqüências. Foi que ocorreu com a entrevistada B que ficou um ano e 

seis meses, afastada junto a Oficina Pedagógica da DE e que relata como foi voltar à sala de 

aula, após concluir o Mestrado e cessada sua designação: 

“Como você disse no inicio, fiquei um ano e meio na oficina e agora estou 
voltando. Já estou há seis meses e a primeira semana não foi tranquila, tive 
que me readaptar a situação escolar tanto com o ambiente, quanto com os 
professores, com pais, ficou um pouco complicado, é muito diferente, estava 
fora da sala de aula e voltando a sala e muito diferente, tenho uma outra 
visão, à volta é um pouco mais complicada por ter conhecido esses espaços, 
hoje eu estou entendendo que sou professora independentemente, a minha 
contribuição em sala de aula naquele momento são com meus alunos”.  

A SEE-SP, correu o risco em ter professores formados além do que se propôs ao 

afastar pelo Inciso II, junto as Oficinas Pedagógicas das DE, pois esses tiveram contato com o 
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diferente, além da sala de aula e dos muros da escola e retornar a situação real de uma sala de 

aula, com problemas de indisciplina, sala com excesso de aluno, péssimas condições de 

trabalho, sendo mal remunerado, assusta de imediato. 

Cabe informar, para melhor esclarecer essa fala da bolsista B, que a mesma, 

encaminhou uma proposta para desempenhar a função de PCOP de Ciclo I, no início do ano 

letivo, e a mesma não foi contemplada, pois a comissão responsável pela entrevista e 

aprovação, entendeu que naquele momento, a professora B, não tinha condições de assumir a 

função e, que estaria entrevistando outros professores. Cabe ainda ressaltar, que a comissão 

não é formada pelos PCOPs da Oficina Pedagógica, pois por eles a professora B ficaria. Essa 

função pretendida ficou vaga por seis meses. 

Ainda esclarecendo, os professores designados junto à Oficina Pedagógica, são na 

maioria, convidados ou indicados para a função de PCOP. Dos bolsistas que passaram pela 

Oficina Pedagógica pelo Inciso II, apenas dois permaneceram: uma que foi convidada por 

vacância da função e indicada e o outro, que já era PCOP, que passou a ser designado pelo 

Inciso II, como bolsista do doutorado e após conclusão do prazo, voltou à sala de aula por 

opção. 

Os demais bolsistas não apresentaram vontade de continuar, por não ter vaga naquele 

momento, ou ainda, não foram convidados e nem indicados para a função. Até porque, muitos 

bolsistas não conseguiram se adaptar aos serviços na DE, pois acreditavam que estavam lá 

para cumprir o horário e estudar, sendo-lhes atribuídos serviços braçais e de digitação e não, 

serviços intelectuais, ou de orientação como está previsto no regulamento do PBM/D.  

Uma segunda questão “Se você estivesse na escola, sua contribuição seria maior do 

que estar na Oficina Pedagógica?”Essa questão também foi direcionada somente para as 

bolsistas lotadas na DE, e teve como objetivo, saber se a professora, consegue perceber as 

duas instâncias de um mesmo processo, em busca de uma qualidade na educação e ao mesmo 

tempo, apontar para uma reflexão a cerca dos distintos trabalhos no espaço escolar, ou na DE.  

As duas entrevistas L e M apontam que as contribuições não são maiores na escola, ou 

na DE, elas não conseguem enxergar em ordem de grandezas, mas sim de uma forma 

qualitativa, afirmam que as situações são diferentes,  
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“Eu não sei dizer se maior ou menor, eu não entendo as coisas, essas 
atuações de um modo quantitativo, mas de um modo quantitativo. Eu acho 
que depois do mestrado, depois da atuação na Oficina, se eu volto para a sala 
de aula hoje, eu acho assim, que minha contribuição como professora vai 
ser... minha atuação na verdade vai ser melhor, agora, onde é que eu posso 
contribuir mais?” (Entrevistada L). 

“Eu acho que as contribuições são diferentes e acho que não dá para medir 
se é maior ou menor, porque são diferentes, na escola, eu estaria lidando 
diretamente com alunos, então, se eu pensar que toda a melhoria da 
educação, todos os projetos da Secretaria, eles buscam um enriquecimento 
do aluno, estando na escola, eu estaria próximo a esse produto final. Na DE, 
eu estou na intermediária, trabalhando com professores, com coordenadores, 
visando atingir os alunos, então, o trabalho tem uma qualidade diferente, 
mas não da para falar aqui que seria maior na escola, ou maior na DE, são 
coisas diferentes e complementares)”. (Entrevistada M). 

A entrevistada L estabelece uma relação de grandeza, quando reflete sobre o alcance 

maior do trabalho na DE, Se a agente for pensar na quantidade de pessoas, então a gente 

diria que é aqui, que eu lido com mais pessoas, mas como afirma abaixo e analisando de 

forma qualitativa sua resposta, nos dois casos acaba modificando o olhar quanto a educação, 

ao retornar para a sala de aula carregará consigo, elementos em sua formação profissional 

“... eu acho que das duas formas a gente acaba modificando o olhar, porque 
você vai se relacionando com a educação de modo diferente, então, quando 
você olha para a educação na perspectiva de formação de professores, o seu 
olhar modifica quando você volta para sala de aula, você não volta com o 
mesmo olhar, é um olhar diferente. Eu não tive essa experiência ainda”.  

Afirma que se voltasse para a sala de aula, com certeza sua prática seria bem melhor e 

exemplifica essa certeza a partir do trabalho que desenvolve com os professores 

alfabetizadores da DE Norte 1 

“Muita vezes na “formação”, quando a gente pega uma situação de sala de 
aula, por exemplo: para avaliar, para analisar, para tematizar, as vezes 
surge,” há mais esse professor fez isso, mas não devia ter feito isso”, eu 
sempre me questiono e digo aos professores: eu não sei se eu estivesse em 
sala de aula, se eu faria diferente, aqui a gente diz porque estamos 
tematizando, mas lá, na hora da prática, não sei se seria diferente, mas a 
minha expectativa é que sim, se eu voltasse para sala de aula hoje, eu acho 
que teria uma qualidade maior, vamos dizer assim na minha atuação”.  

Afirma por último, que sua prática, sua contribuição na DE, na Oficina Pedagógica, 

esse meu aprendizado, esses meus desafios, que eu sinto que a agente tem que enfrentar em 

cada formação, também me fazem vencer e eu acredito que contribua com isso, mas não sei 

dizer onde seria, eu quero contribuir onde eu estiver. 
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Quando indagamos as bolsistas sobre “Como é sua contribuição para com o espaço 

escolar, em sala de aula com os alunos, para com os HTPCs, para com os colegas, gestão e 

comunidade”? Esperamos que os bolsistas retornem o investimento que foi oferecido através 

dos cofres públicos, ao espaço escolar, através das suas práticas cotidianas, em seu fazer 

docente, ou ainda como investimento na sua formação profissional.  

A entrevistada M relata que não acredita muito na participação direta nos HTPC, diz 

ser jovem e os colegas velhos de casa, não aceitam muito essa dinâmica, alegando não se 

sentir muito bem, eventualmente se houvesse um projeto, se houvesse abertura do trio gestor, 

ai sim, porque se não, a gente pode chegar... Eu queria trabalhar no HTPC as habilidades e 

competências e continua: 

“Não entra, com relação com a minha contribuição com a escola, com os 
HTPCs, com as escolas, porque não depende de mim, depende da estrutura 
da escola, se o diretor permitir que... Ok, ai existe uma possibilidade, mas 
tudo vai depender do trio gestor”.   

“... eu tenho um texto legal, até porque, você começa... Os colegas começam 
a te olhar assim... Há! Então agora... Com atividade... Então acha que... 
Ainda mais, quando a gente é... Mais ou menos jovem. Eu ainda sou um 
pouco. As vezes, ainda acho que os meus colegas são pouco mais velhos que 
eu. Eu não encaro muito bem a intervenção”.  

Mas aponta que sua maior contribuição para com o espaço escolar, seria diretamente 

com os alunos, o aperfeiçoamento profissional que alcançou no mestrado, lhe confere a 

obrigatoriedade de ser melhor do que era antes, garantindo assim uma aula de qualidade, 

conforme a fala 

“A contribuição que eu posso, alias que devo na escola, é com os alunos, 
então, se eu fui fazer um mestrado, se eu fui aperfeiçoar, então, eu tenho por 
obrigação fazer melhor do que eu fazia antes, então isso, eu tenho que 
garantir que minha aula tem que ser melhor agora. O que é uma aula melhor? 
Ai são outros quinhentos! É uma aula onde a gente pode pensar que os 
alunos quietos, você estará tendo uma aula legal. Ai, não necessariamente. 
Então é difícil, mas a contribuição que eu acho que seria mais pontual, seria 
com os alunos”.  

Diferentemente da entrevista M a B relata que está sempre participando dos horários 

coletivos, apontando sempre a necessidade de se trabalhar determinado conteúdo e não deixá-

lo de lado só porque as crianças são pobres e com defasagem na aprendizagem. Acrescenta 

ainda, que os projetos vindos da SEE-SP e que são vistos pelos colegas como imposição, ela 
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está sempre querendo que eles percebam que não é a DE, ou a Oficina Pedagógica que obriga, 

há uma política educacional maior e acaba mediando as questões mais polêmicas para avançar 

com os alunos. 

Em relação às colegas de trabalho, não percebe diferenças gritantes que possam inibir 

sua participação, consegue dialogar, se impor e enxerga essa virtude por ter outra vivência de 

outro local, eu vejo a situação de outra maneira, quando chega lá um documento , vamos 

discutir um projeto de recuperação paralela, enfim. Se referindo ao momento em que esteve 

na DE pelo Inciso II. 

Acredita que a verdadeira intervenção aconteça na sala de aula com os alunos, que é 

percebida na maior parte de seu relato  

“... hoje o que tento fazer é dizer - olha gente - vamos combinar com o 
aluno, o que for melhor para ele, é o que tem que ser feito, se der para fazer 
no horário combinado, vamos fazer se der para fazer em outro horário, em 
sala de aula, cada um de sua forma possível, visando o aluno se não a gente 
acaba se perdendo nas outras coisas”.  

“... pelo menos na minha visão não é porque o aluno vem da favela ali do 
lado, que ele não tenha o mesmo conteúdo do que dos demais 
independentemente de onde venha, é difícil, muito difícil, mais ele tem 
direitos, ou seja,  já tem esses problemas, e chega na escola e não tem uma 
estrutura legal, fica mais complicado, mais tento contribuir mesmo é na sala 
de aula”.  

A entrevistada L diz que  

“Esse é um ponto nervoso do processo, na sala de aula, eu acredito que já até 
comentei que o meu trabalho teria uma qualidade diferente daquela que tinha 
quando deixei a sala de aula, acho que seria melhor, mas sou eu na sala de 
aula com meus alunos”.  

Quanto aos momentos coletivos 

“... no espaço coletivo, que é algo que eu por exemplo: consciente de que 
estudei com bolsa oferecida pela SEE, ou seja, estudei com dinheiro púbico, 
com financiamento público, eu tenho por obrigação partilhar aquilo que vivi 
e experienciei, que eu agora acredito”.  

Mas fica incrédula quando refere-se à possibilidade de intervir no espaço escolar e 
afirma: 

“... não sei se teria espaço para isso, pelo que eu consiga enxergar do 
funcionamento da dinâmica das escolas hoje, eu acho que talvez pudesse até 
ter um espaço para comentar como foi meu trabalho, mas eu acho que não é 
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contar como foi o trabalho é mais do que isso, é poder estar ao lado, poder 
discutir, não é que eu voltei com soluções para tudo, isso não existe, é algo 
que para mim é muito claro, mas talvez como um parceiro mais experiente, 
talvez como alguém que pudesse estar ao lado, pudesse estar junto, alguém 
que pudesse auxiliar.”   

Relata ainda que esse espaço necessita ser conquistado, pois ele está pronto e ficaria 

mais fácil e menos frustrante, propondo que se o próprio PBM/D tivesse alguma cláusula que 

dissesse que teria que reverter esses conhecimentos adquiridos na pós-graduação, em algo 

mais prático na unidade escolar, favoreceria uma maior aceitação perante os colegas de 

trabalho e gestão como afirma abaixo:  

“Esse espaço precisa ser conquistado e dizer como seria essa conquista, iria 
depender muito dessa volta, então o que eu vou encontrar na escola, que 
espaços, porque são espaços que a gente precisa ir entrando, ele não estar lá 
pronto, esperando, apesar de ainda achar que a SEE faz um investimento, 
deveria ver um espaço. Assim, como nos temos algumas cláusulas nossas 
que regem, por exemplo, o projeto bolsa mestrado, então tem lá: você 
precisa estar distante tantos anos longe da aposentadoria, você precisa ser 
um professor efetivo, você precisa ficar, permanecer no estado pelo mesmo 
tempo que usufruiu da bolsa. Então, há algumas normas, eu acho, que dentre 
essas normas, deveria constar que depois você precisaria reverter este 
conhecimento produzido numa atuação em algo mais pratico na sua unidade 
escolar, assim, regido dessa forma nesse espaço, ele teria que acontecer, 
então eu acho que a gente teria talvez mais aceitação, da maneira como é, 
muitas vezes ele é mau interpretado, mau visto, a gente fica receoso, enfim, 
eu acho que ele não acontece de maneira muito natural, então, você  precisa 
entrando, conquistando e as vezes, você consegue entrar e as vezes não. Esse 
retorno é algo que me deixa com uma ponta de frustração”.  

Em outra questão “Quais as condições materiais, financeiros e incentivos lhes são 

oferecidos pelo Estado para que você possa atuar, agir, ou ainda, interferir no espaço 

escolar?”, busca não somente atribuir culpa da não intervenção no espaço escolar, somente 

pelo professor, mas também, como já foi apontado anteriormente, a SEE-SP possui sua 

parcela de culpa nesse processo, em somente pensar como forma de valorar através da 

concessão da bolsa e exigir o cumprimento dos dois anos, como única forma possível, do 

investimento retornar aos cofres públicos. Neste sentido é necessário saber quais as condições 

reais oferecidas pelo Estado para que não somente os bolsistas, mas também, todos os 

docentes, possam atuar, agir, ou ainda interferir no espaço escolar. 

As entrevistadas B, M e S são categóricas em afirmar que nas escolas não existe essa 

condição e nem preocupação pelo Estado, o que existe são momentos de arrecadação entre os 

professores para compra de água, organização de festas para arrecadação de verba, 

investimentos pessoais por parte dos professores, ou até existe verba específica para 
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financiamento de projetos via SEE-SP, mas destinados para toda a rede púbica estadual, ou 

ainda, verbas destinadas para limpeza, por exemplo, mas que não pode comprar papel 

higiênico, como afirmam: 

“Nenhum basicamente, alem daquelas verbas que vem, que as vezes tem uns 
nomes que eu nem entendo, verba que vem para limpeza mais é a verba que 
não se pode comprar papel higiênico, é umas coisas assim, água que os 
professores tem que fazer ´´vaquinha´´ para comprar e beber... por exemplo 
– FESTA - vamos fazer festa para arrecadar fundos para fazer alguma coisa, 
sou completamente...” (Entrevistada B). 

“Acho que por enquanto não tem nada assim. Questão material, financeira, 
não existe algo além dos programas que já existem, então, por exemplo: na 
área de biologia, o que existe é o “programa prevenção também se ensina”, 
um projeto do governo na escola. Se eu quiser desenvolver um projeto com 
esse tema, quiser encaminhar algo... A solicitar recurso para FDE, eu posso 
conseguir, mas automaticamente só por eu estar no Programa Bolsa 
Mestrado, a escola e eu, não recebemos nada a mais do que qualquer outro 
professor da rede.” (Entrevistada M). 

“Eu posso falar a verdade, eu vou ser muito sincera, na verdade todas as 
minhas práticas dentro da escola com relação a essa temática, são todas 
financiadas por mim mesma, a única coisa que a escola oferece é o espaço, 
os meios tecnológicos, por exemplo: se você quer passar um filme, se você 
quer ir para a sala de informática, a escola oferece, mas o material de apoio 
que eu preciso, por exemplo: na confecção de mascaras africanas, depois um 
estudo sobre a cultura, eu não peço para os alunos, a escola muita vezes não 
tem como oferecer esse material, então, eu levo filmes específicos referentes 
ao tema, eu também tenho que ter...” (Entrevistada S). 

A professora B explica que material apostilado de alguns projetos da SEE-SP, existem 

e são exigidos para que se trabalhe com eles, o que sobrecarrega o docente, porém  fica pior, 

tem que dar conta de todos eles juntos, então, não tem muito investimento material e nem 

investimento  humano de informação,  faltam as duas coisas, mas argumenta ainda que   

“... por outro lado se a escola não fizer isso ela não tem nem condições de dar 
uma ajeitada na escada, por exemplo, porque não chega o recurso para isso. 
Na escola onde  trabalho tem uma placa escrita reforma, eu entre e procuro a 
reforma e não acho , eu ainda não vi a verba , é verba pra que, para comprar 
livros, livros já temos, agora tem ate demais tem o livro do governo do estado 
, ler e escrever , para o pessoalzinho maior tem os caderninhos...”  

A entrevistada S continua afirmando que o investimento estadual é muito pouco e até 

exemplifica citando a Prefeitura Municipal de São Paulo que  

“A única coisa que eu vou falar até em relação a prefeitura, a prefeitura já 
tem a sala de leitura, já tem a oferta de muitos livros nesta temática que já 
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foram produzidos após a lei 10.  , mas no Estado mesmo, não existe, 
pouquíssimos, a não ser os instrumentos permanentes o resto tudo...“ 

A professora L não enxerga o problema do investimento do governo somente nas 

questões financeiras, acrescenta em relação às outras entrevistadas, que o problema central 

está no investimento profissional, na mudança de concepção do docente em relação a 

formação continuada do professor, em estar realizando uma reflexão sobre a prática, em 

aprofundar as temáticas que são latentes no espaço escolar e não ficar somente em discussões 

superficiais que não avançam. Na fala abaixo acrescenta ainda que ao retornar para o espaço 

escolar, o investimento será na formação e não: 

“A gente consegue material, o que eu acho que faltaria, que falta mesmo, e 
que é um entrave para esse processo, é uma mudança na concepção do que é 
formação continuada, do que é a formação em serviço, do que é refletir sobre 
a pratica, então, eu acho que esse é o entrave maior. É o dificultador maior, 
não sei se as pessoas tem claro essa necessidade de formação continuada, 
essa necessidade de leituras, então, se pega algo que se ouviu falar de um 
autor e por ai você já diz que conhece o autor e reproduz o que se ouviu falar 
e vão se propagando conceitos e princípios equivocados a respeito de um 
determinado autor, então, mas não se debruça sobre o texto desse autor para 
estudar, então, eu acho que um entrave na atuação do professor na escola, ou 
no meu retorno agora depois de ter passado pelo programas bolsa mestrado, 
na escola, seria na formação, mas não em termos materiais, mas sim em 
termos de concepção de estudos. Não sei, é isso que você perguntou? Porque 
eu entendi dessa forma”.  

 Compreendemos neste item, que para o professor se desenvolver, pessoal e 

profissionalmente, são vários os investimentos que necessitam aparecer; seja pelo próprio 

professor, em diferentes cursos em outros locais, ou no espaço escolar, seja por investimentos 

governamentais, a partir de melhorias nas escolas, nas condições de trabalho do professor, na 

carreira do magistério, em aumento salarial e, não somente achar que, ofertar um curso de 

formação de professores, já seja um ato de valorização do sujeito. 

 No último item discutiremos melhor a questão da valorização do professor. 

5.5.3. TERCEIRO MOMENTO: Analisar as implicações dessa formação para o seu 

trabalho docente, as mudanças sentidas pelos professores em sua vida pessoal e sua 

valorização a partir do PBM/D. 

A penúltima questão busca das entrevistadas, entender quais são as proposituras que 

elas apontam, no sentido de um reconhecimento valorativo do professor que se forma na pós-

graduação, além do seu desenvolvimento pessoal e profissional. 
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 Neste sentido, a entrevistada L, acredita que deveria ser exigido desse professor, um 

retorno por parte do bolsista que usufruiu desse benefício, encarada até como um negocio, 

uma parceria, que tem de ser boa para ambas as partes, então se eu me beneficio da bolsa, 

então eu tenho como obrigação, devolver esse benéfico para o Estado e aponta que uma das 

formas poderia ser  

“...incluir no regulamento, mesmo no Programa Bolsa Mestrado a 
necessidade dessa atuação, seja em HTPC, seja de alguma forma, durante 
algum tempo não sei, que tivesse um espaço para que esse bolsista pudesse 
atuar na escola...” 

Aponta, também, a questão financeira como uma das formas de beneficiar o bolsista e 

conseqüentemente, a melhoria da qualidade do ensino público, pois o não investimento pelo 

Estado em garantir a permanência após a conclusão, além dos dois anos em contrato, fragiliza 

a rede pública e como alternativa, investir nisso, possibilitaria que os Mestres e Doutores 

permanecessem mais tempo na Rede e seria também, uma forma de mobilizar outras pessoas 

a buscar esse conhecimento. 

Pondera ainda, que a saída dos professores da rede pública após a conclusão do curso 

de pós-graduação para a iniciativa privada, não é proposital e muito menos 

“... porque são ingratas, porque são descompromissadas com a educação, 
porque não querem ficar, porque não gostam do Estado, vão embora, porque 
não tem o reconhecimento financeiro que o mercado lá fora oferece, então, 
somos comprometidos com a educação, nos gostamos da educação, do 
ensino público, ele nos da perspectiva de atuação, de possibilidades de 
aprender, de ensinar, de refletir, enfim, mas a gente não tem o 
reconhecimento financeiro, isso é muito frustrante, então, se você pega uma 
Universidade, uma outra instituição educacional para atuar com o título de 
Mestre, você tem o reconhecimento maior e no Estado, isso é muito 
pequeno, não chega a ser considerado, então isso é frustrante...”  

Acrescenta na fala acima, que a questão financeira é sim importante, pois em outra 

instituição universitária, você é reconhecido financeiramente pelo título de mestre, na SEE-

SP, este valor é insignificante, perante o que o mercado oferece. 

Ainda sobre a questão financeira, a entrevistada esclarece que buscar e cursar uma 

pós-graduação somente para aumentar o salário, não é a solução até por que 

“Buscar um curso de Mestrado ou Doutorad, só para obter um aumento de 
salário, não é um bom caminho, ma, eu acredito que a pessoa, que ela vai, só 
com essa intenção, ela não consegue permanecer, porque é um caminho 
árduo, é um caminho que exige demais, então,, quem vai só com essa 
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intenção, não permanece, mas, quem vai e tem uma serie de intenções, 
dentre essas, também, a possibilidade de melhorar o salário, consegue trilhar 
e consegue dar esse retorno ao Estado”.  

Conclui seu relato sobre a valorização profissional, com a seguinte frase: “eu acho que 

deveria ter um espaço para atuação, deveria ser exigida essa atuação da pessoa que se 

beneficia do programa e também ter um reconhecimento financeiro após a formação”. 

A entrevistada S propõe que os professores bolsistas estejam divulgando suas 

pesquisas para os professores da rede, não sabe ao certo a formatação, mas indica como uma 

das formas viáveis,  

“...o seguinte, eu nem sei se essa é uma prática, ou não, eu não sei se já 
existe ou não existe, mas eu penso o seguinte, eu acho que é super 
importante toda essa experiência que estou tendo na Pós-Graduação, eu acho 
que já é bastante se conseguir aplicar isso na minha própria prática, eu acho 
que é o mínimo que se espera ao encerrar e ao final, acho que é para ver 
esses resultados e tudo mais, mas eu acho que é possível fazer muito mais do 
que isso”.   

Acrescenta ainda que as escolas estão carentes de um pouco de elementos 

significativos daquilo que esta sendo produzido, recém produzido, assim, poderia ser criados 

mecanismos de socialização disso, de projetos pontuais, aproveitando os próprios professores 

bolsistas da rede, como afirma abaixo: 

“... eu acho, que até porque existe a bolsa, poderia ser criados esquemas em 
que os professores, levassem essas informações ao maior número de pessoas, 
dentro da escola, nem que sejam mecanismos de organizar cronogramas, em 
que os professores façam visitação nas escolas, que falem de seu trabalho, 
falem daquilo que possa ajudar de alguma forma”.  

Então, a idéia central, apontada pela entrevistada, seria de uma partilha dos resultados 

alcançados pelas pesquisas e que poderiam acontecer no próprio espaço escolar, ou porque 

não, fora dele. Cita até mesmo os encontros/congressos e a própria Oficina Pedagógica, como 

exemplos de situações concretas de formação. Discute também, as representações que possui 

sobre alguns discursos de colegas; um tanto quanto pessimistas, mas continua afirmando que 

não custaria muito investir nessa modalidade de partilha, pois o governo oferece a bolsa de 

estudo, logo, Essa não pode ser uma justificativa para que você venha se eximir dessa 

dificuldade, então, eu acho que poderíamos criar mecanismos para isso, para não ficarmos 

tão ilhados, tão paralisados, como afirma abaixo: 
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“acho que seria uma socialização mesmo de produção, que isso é uma 
alternativa para que seja efetivamente mais otimizada, porque as vezes, a 
impressão que tenho, sinceramente, é que as pessoas entram no programa e 
solicitam uma bolsa na Pós-Graduação, conseguem a bolsa, mais muitas 
vezes, elas estão mais preocupadas em utilizar aquilo para interesse 
próprio, do que realmente, para interesse do Governo, enfim... ai surge um 
monte de discussões, as pessoas  questionaram o valor da bolsa...”  

A professora S acredita que é necessário o trabalho com os alunos após a conclusão do 

curso na pós-graduação, contribuindo assim, efetivamente com o espaço escolar, mas que 

poderia criar mecanismos de expandir essa escala como forma de valorizar o professor a 

participar de encontros, ou seja, contribuindo de outras formas juntos aos colegas de trabalho, 

por região, visitando outras escolas cada um na sua região, sucessivamente, poderão ser 

criados mecanismos de socialização disso, de projetos pontuais... como esclarece abaixo: 

“A minha preocupação é a seguinte: bom, se para cada professor que faz 
uma Pós-Graduação, que entra em contato com uma temática, que 
efetivamente possa contribuir para com a escola. Se ele se restringir a 
operacionar somente com as suas turmas, com suas aulas, eu acho que é 
legal, é importante, é necessário, é essencial, mas poderia ocorrer isso em 
meio maior, então, eu penso que o governo poderia criar mecanismos de 
expandir isso, valorizar aquele que faz parte da Rede.” 

A entrevistada B discute o papel do Professor Coordenador na escola, da relevância 

dele, que é super importante, porém, não entendi. O coordenador dentro de uma escola, 

acrescentando que essa função também pode ser uma função de bolsista, ou então dos 

formados na pós-graduação, seria uma brecha em que os professores bolsistas, poderiam 

aproveitar, no sentido de se reunir, e, passar para a rede e professores; não por serem mais 

capazes, e sim, por já terem  a técnica. As informações não seriam tão soltas tão jogadas, 

mas não percebe tanta possibilidade no esquema que está montado hoje para que isso 

aconteça. 

A bolsista B reflete sobre o Estado e argumenta que o governo ainda não pensou 

nisso, onde podemos ser aproveitados, na Diretoria de Ensino? Na oficina pedagógica? Pode 

ser! Mais o que a diretoria vai me oferecer enquanto autonomia para desenvolver meu 

trabalho, não apenas dar aula, pois por mais vontade que você tenha e as outras pessoas 

também, você não tem possibilidades, porque as estrutura não te permite isso, eu acho que é 

uma questão. A estrutura é muito quadrada. 
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A professora M questiona logo no início de sua fala a questão salarial, comparando 

com outros órgãos do próprio Estado que valoriza mais o profissional com diploma na pós-

graduação, em comparação com os que estão na educação: 

“Vou cair no clichê... Primeiro de tudo. Infelizmente porque, quando você 
em qualquer instituição, principalmente em instituições públicas, no 
momento em que você apresenta seu diploma de Mestrado, você tem um 
aumento de 50% de salário, com o diploma de Doutorado é 100% que você 
agrega. No estado não é assim que funciona, então o financeiro é 
importante sim!  

Questiona também o valor destinado as bolsas de estudo oferecidas pela FAPESP que 

pertence ao Estado, que paga um valor muito mais alto do que o valor simbólico pago aos 

bolsistas também profissionais da educação e funcionário público do Estado de São Paulo, 

reafirmando que o salário do professor precisa melhor, 

“Porque querendo ou não, no Mestrado você tem três anos... algumas fazem 
com mais dedicação... É intensivo. No doutorado, a gente gasta quase 5 anos 
de estudos, que normalmente, nas universidades, você faz com dedicação 
exclusiva, ganhando R$ 4.000,00. No Doutorado, na bolsa FAPESP, só 
estudando, só para isso, você ganha R$ 4.000,00 e no Estado, você ganha o 
que? R$ 720,00 e ainda tem que trabalhar e depois que você cumprir o 
prazo, ainda tem que continuar trabalhando, então, é dois pesos e duas 
medidas, até porque, o CNPq e a FAPESP são órgãos estaduais, então 
assim... Salário tem que aumentar! Pois infelizmente com R$ 1.500,00, 
aliais, com R$ 900,00 que é o nosso salário para quem trabalha 40 horas, 
com R$ 900,00, não existe. Não tem como sobreviver. Não tem como você 
pagar aluguel. Não dá! Então, o salário tinha que ser alto...”  

A professora M acrescenta ainda que o profissional de educação, quando conclui o 

curso na pós-graduação, sai bem formado e interessado, logo precisa receber mais por essa 

profissionalização, contudo percebe que a questão não passa somente pela remuneração, 

existem outras questões que engessam o professor no espaço escolar. 

“... o profissional que sai do mestrado, sai do doutorado, a gente não pode 
falar que ele tem má formação acadêmica e de conteúdo, então, você tem um 
profissional que é bem formado, que é interessado, que ele tem que receber 
uma remuneração a altura e ai você tem possibilidade de atuação, então não 
adianta você colocar esse profissional ganhando R$ 5.000,00 mil reais na 
escola, onde a gestão não permite que se façam projetos, porque ficaria 
engessado, então, não adianta”.  

Acredita que o engessamento do docente no espaço escolar, precisa ser enfrentado 

para que seja valorizado, pois o professor que faz uma pós-graduação, não quer se limitar ao 

trivial deseja participar de outras formas, quer algo muito grande... Resumindo: dinheiro e 
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flexibilidade na gestão... Para a gente poder atuar... Flexibilidade... E como chama? 

Cumplicidade. A gente, todos devemos acreditar que da para fazer, afirmando abaixo: 

“É um grupo de coisas que você tem que fazer, não é fácil, não é trivial, mas 
que tem que ser feito para que realmente aconteça essa valorização, porque a 
gente também, depois que gente passa pela Pós-Graduação, a gente também 
não quer se limitar a mesmice que a gente era, a gente começa a ver as coisas 
de outra forma e agente quer fazer as coisas de outra forma, então, a gente 
não pode ter essas coisas engessadas também”.  

A última questão aplicada aos bolsistas “Quais são seus próximos passos? Continuará 

no Estado após o período de dois anos?”, reflete todo o processo de formação das professoras 

durante a pós-graduação, o contato com a pesquisa, a interação com os colegas e professores 

das disciplinas, o contato com a escola: direção, colegas de trabalho, alunos e comunidade e, o 

desapego ao espaço escolar, a sua origem na docência no Ensino Básico. 

A entrevistada S ao primeiro contato com a questão se expressa através de risadas e 

em seguida é categórica,  

“Não. Não é tão cedo, eu acho que a pessoa quando se propõe a entrar com 
uma bolsa, com regras, tudo mais, você acaba pensando mesmo no prazo e 
eu vou ser muito sincero com você, eu particularmente como professora da 
Rede Pública Estadual, estou realmente muito insatisfeita com as condições 
de trabalho e isso engloba tudo, assim, eu acho que engloba a questão da 
valorização profissional, com a exceção de alguns pontos...”  

Acrescenta ainda que está insatisfeita com “alguns programas que deixam muito a 

desejar” e que deve satisfação para com os alunos “que é a eles que devo respeito” e não com 

o órgão público, além de relatar a fala de um representante do governo na unidade escolar, 

que ao ser questionado sobre as condições de trabalho e a valorização profissional respondeu: 

 “que é a lei da oferta e da procura, o governo abriu o concurso público, se 
ele abriu para cem cargos e apareceu dez mil candidatos, já que apareceu 
tanta procura, que era assim mesmo” essa foi a resposta que ele deu e isso 
me chocou demais, pois ficou muito clara que se essa é a idéia de um 
órgão, que ele esta representando, eu acho muito complicado.  

E ao projetar o futuro é clara no que afirma: 

“Eu pretendo permanecer durante os dois anos, continuar fazendo o meu 
trabalho como deve ser feito, não prevalecendo no órgão público, mas 
aqueles estudantes que dependem de mim, acho, mas sinceramente, eu 
não sei como será o futuro, mas se eu tiver uma oportunidade após os 
dois anos, de trabalhar num lugar em que seja mais valorizada, então, eu 
não vou dizer a você que  vou negar, pois eu acho que esse é o que todo 
mundo busca, entende?”  
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A entrevistada L afirma que seu próximo passo já está sendo trilhado e reafirma que 

pelo fato de não ter um reconhecimento financeiro por parte da SEE/SP e tanto faz o título de 

Mestre ou somente ser licenciado para ser professor, como afirma abaixo: 

“Eu já estou escrevendo o meu projeto de doutorado. Como eu te disse, saiu 
de um curso pensando em outro é a minha preocupação. Ela não é de 
titulação..., como eu disse, aqui no Estado a gente não tem nem 
reconhecimento financeiro disso, ser Mestre ou ser só um professor 
graduado, não diferencia muito, então, a questão não é a titulação, a questão, 
é que a gente acaba enveredando por um caminho que é difícil ficar sem ele 
depois”.  

Diferentemente da entrevistada anterior, a L está em dúvida “Não sei, não sei 

responder, hoje eu pretendo permanecer, depois de dois anos, eu não sei”, pois adora trabalhar 

com o ensino público, apesar de estar desgostosa e até frustrada em relação a política de 

formação do Estado que limita outras possibilidades, entre elas, o mercado privado que é 

tentador, como ratifica abaixo: 

“Algumas perspectivas começam a se abrir, eu pretendo continuar 
trabalhando com o ensino público, isso não há duvida! Acho que é no ensino 
público que a gente precisa atuar. Eu. Outras pessoas atuam em outras áreas, 
eu gosto de atuar no ensino público, mas não sei se permaneço no Estado, 
porque o Estado acaba limitando muito, hoje, por exemplo, há uma política 
de formação que ao meu ver, é muito complicada, então, há muito repasse de 
informação e não de construção da formação... Isso frustra um pouco e ai 
você tem um mercado lá fora que te oferece outras possibilidades e é muito 
tentador, então, honestamente, hoje eu estou aqui e vou ficar, daqui dois 
anos eu não sei,você vai ter que perguntar novamente, ou então não vai nem 
precisar perguntar”.  

A entrevista M que está na condição de PCOP na DE, logo, afastada da sala de aula, 

afirma categoricamente que para a sala de aula não retorna, pensa em ir para outro órgão 

dentro da SEE/SP, ou até, em trabalhar na Universidade, menos com alunos do Ensino médio, 

como afirma: 

“Assim... No começo do ano seria um não. Não ficaria. Pagaria os anos que 
tenho que pagar e depois, poderia me transferir para outro departamento do 
Estado, fazer outro concurso, mas não ficaria em sala de aula. Pelo menos na 
sala de aula da educação básica. Para começar, eu posso pensar em algumas 
Universidades, tendo outras oportunidades também, mas na sala de aula, no 
ensino médio, não seria a minha primeira opção. Pode ser que daqui a dois 
anos eu esteja, mas não é o que planejo”.  

A entrevistada B afirma sua vontade em continuar na escola pública trabalhado com as 

crianças, não sabe ainda se fará o doutorado, mas sabe que quer atuar em um projeto de 
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intervenção no espaço escolar, mesmo que no futuro, não continue como professora da Rede 

Pública. Acrescenta também, que precisa sobreviver e que para tanto busca paralelamente 

trabalhar no ensino superior, conforme a fala abaixo: 

“Sim. O Doutorado, não sei se faço, tenho a idéia mesmo de um projeto para 
pesquisar outro título escolar, um projeto onde eu possa interferir também, 
um projeto de intervenção, onde possa ser aplicado, mesmo se não continuar 
como professora, pretendo estudar as questões da escola pública, e claro, vou 
investir também, por uma questão de bom senso. A vontade é imensa de 
trabalhar com as crianças da escola pública, mais também preciso 
sobreviver, então, paralelo a isso, estou procurando meios para atuar no 
ensino superior”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conseguimos até aqui, em uma empreitada investigativa, a procura de respostas para 

algumas indagações pessoais, no sentido de explicitar um profissional de educação com 

formação acadêmica, além da exigida para ocupar um cargo de Professor de Educação Básica 

II, na SEE-SP e que passou por uma das modalidades de formação continuada através do 

PBM/D, o professor Mestre ou Doutor, nas escolas públicas. 

Esperamos que essa pesquisa seja um instrumento de reflexão para aqueles, em 

especial a SEE-SP, que planejam e implantam as políticas públicas voltadas a educação, com 

um olhar mais cuidadoso para com os trabalhadores em educação, quanto a sua permanência, 

contendo assim, a fuga de mão-de-obra para o mercado de trabalho.  

A partir do percurso do pesquisador nos diferentes momentos de formação apontados 

por (GARCÍA, 1999), em especial nos programas de formação inicial – Licenciatura no 

Ensino Médio na HEM e Graduação Universitária -; na carreira do magistério trabalhando ao 

longo dos 22 anos no Ensino Público, como professor PEB II (Ensino Fundamental II, Ensino 

Médio, HEM e CEFAM), professor universitário no ensino privado, PC, PCOP, Assistente de 

Direção Escolar; na formação contínua – no CEFAM, PGM/D no Mestrado e no Doutorado; 

foi trilhado um caminho de formação e de formador de professores, que influenciou essa 

Tese. 

Por ter participado duas vezes do PBM/D (2002-2005/2008-2010) como bolsista e ao 

mesmo tempo conciliar estudo e trabalho, bem como, ser professor e pesquisador, surgiu o 

grande conflito, que não é somente do pesquisador, mas também dos bolsistas que 

realizaram/realizarão uma pós-graduação a partir do PBM/D da SEE-SP. 

Partimos primeiramente das experiências de grupos que ousaram investir em pesquisas 

de formação contínua de professores GARRIDO (2000), PIMENTA (1999) MOLINA (2003, 

2007), ROCHA (2005) ANDRÉ (2002) e de cursos rápidos e pontuais desarticulados do 

espaço de trabalho FELDMANN (2004), que envolviam termos como reciclagem, 

aperfeiçoamento e capacitação FUSARI (2005). Que até hoje é utilizado pela SEE-SP quando 

propõe para os professores da rede pública, a partir do Programa de Formação Continuada, 

que inclui o PBM/D entre outros, distantes do espaço de trabalho. 
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É um Projeto criado pelo PSDB, partido político defensor das políticas neoliberais 

BIANCHETTI (1999), que entendem a educação como “negócio” como mais uma mercadoria 

a ser destinado ao mercado consumidor, em especial ao setor privado, no nosso caso, o ensino 

superior privado VELLOSO (2003) e MAROSINI (2009). Percebemos que os professores 

formados estão buscando outro mercado de trabalho, seja paralelo ao serviço público ou 

migrando para o ensino superior. Até porque, o programa somente exige do bolsista a 

permanência dele durante certo período para não ressarcir os cofres públicos. Não há outras 

políticas que garantam o profissional com essa titulação nas escolas públicas. 

Um dos desafios da tese, foi de apresentar um mapa dos professores Mestres/Doutores 

na Rede Pública do Estado de São Paulo, quanto a sua formação continuada pela via da pós-

graduação Stricto Sensu, explicitando sua formação continuada e a repercussão no espaço 

escolar, quanto ao seu desenvolvimento profissional e pessoal NÓVOA (1997, 1998) e a 

valorização profissional FULLAN & HARGREAVES (2000). 

Dessa forma conseguimos realizar um mapeamento dos bolsistas na sua grande 

maioria, pois faltaram algumas informações que não foram disponibilizadas pelos próprios 

professores de não criarem seus currículos como pesquisadores. Quanto às fichas individuais 

encaminhadas a Comissão Regional, bem como os relatórios semestrais como condição para a 

obtenção da bolsa de estudos e continuidade no programa, foram decisivas nesse 

mapeamento, pois continham muitos dos dados que precisávamos. 

Com esse mapeamento realizado, oferecemos não um modelo de obtenção das 

informações, mas uma forma de captar o outro, além da mera representação de sujeitos como 

estatística, caberia a Secretaria acessar os bancos de dados já existentes nas fichas de 

inscrições dos bolsistas, bem como, os seus currículos, ou até, a partir de um questionário 

simples, obter um panorama real da situação dos bolsistas formados e em formação no 

PBM/D. 

O mapa nos revelou a formação dos professores além do exigido para o cargo público, 

como: sua graduação inicial; outras graduações subsequentes; se o mesmo possui 

especialização, ou outra pós-graduação; a região a qual trabalha; o tempo de magistério no 

serviço público; o tempo de serviço público decorrido até a entrada na pós-graduação; 

instituições as quais cursaram as graduações, bem como a pós-graduação; se o mesmo 

acumula com outro cargo público; se trabalha em Universidade. 
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Ainda sobre o mapeamento inicial, percebemos que boa parte dos professores que 

cursaram a pós-graduação é nova na rede. Entre o tempo de serviço público e a obtenção da 

bolsa de estudos, constamos que alguns não tinham completado nem um ano e outros nos 

anos subsequentes. Percebemos que uma forma de conseguir uma bolsa de estudos para cursar 

uma pós-graduação, além das Universidades, está sendo a SEE-SP. Não queremos afirmar que 

seja errado, apenas reafirmamos que é mais uma opção para quem deseja conquistar uma pós-

graduação e muitos estão sendo contemplados. O requisito mínimo é ser professor efetivo na 

rede pública de ensino do Estado de São Paulo, não acumular com outro cargo público, estar 

distante nove anos da aposentadoria e passar em concurso de ingresso em uma universidade 

com nota superior a 3 pela Capes. 

Quanto a cursar uma Pós-Graduação, percebemos que as mudanças ocorridas no 

PBM/D a partir de 2008, dificultaram ainda mais essa possibilidade. O interesse nesta 

modalidade de formação continuada de professores está relacionado ao desejo pessoal e 

profissional, ou ainda, a procura de uma profissionalização e inserção no mercado trabalho 

nas Instituições Superiores de Ensino, pois na Educação Básica, o salário, e outras condições 

de trabalho, não garantem esse profissional neste espaço.  

Se o bolsista, pensar somente em questões salariais, ele desiste da pós-graduação, pois 

o aumento de 15% a 20% sobre o salário, após a obtenção da titulação de Mestre ou Doutor 

respectivamente, é insignificante, até perante outros mecanismos existentes hoje na SEE-SP, 

que pode se conseguido através do “Programa de Valorização pelo Mérito” que aumenta o 

piso salarial na primeira conquista em 25%. 

É evidente nas falas dos entrevistados e nos relatórios, a forte influência da Pós-

Graduação na formação profissional e pessoal do professor, bem como, apontam SILVA 

(2011), RAMOS & DURAN (2008) e BONTEMPI Jr & SASS (2008). O que não percebemos é 

a valorização deste profissional, com essa titulação de Mestre e Doutor pelos órgãos públicos 

estaduais, seja na escola, nas DE, ou pela SEE-SP. As políticas públicas destinadas a eles não 

existem, a não ser, de oferecer uma formação continuada além da habilitação exigida como 

forma de acessar o cargo de PEB II, como é compreendida pela SEE-SP. 

Podemos até considerar, a partir das informações conseguidas, que o Estado, está 

formando profissionais para a iniciativa privada, pois nos últimos 20 anos, o que percebemos 

foi um aumento significativo no número de universidades privadas VELLOSO (2003) 
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SANTOS (2003) MARTINS (2009); que faltam profissionais com a titulação mínima à que é 

exigida como parâmetro na quantificação de notas para quantificar as instituições superiores 

MAROSINI (2009), em escala das melhores e piores universidades do Brasil pela CAPES. 

O governo dessa forma, privativa a verba destinada a educação pública e gratuita para 

ajudar a iniciativa privada de duas formas: na primeira, paga uma bolsa de estudos para os 

professores se formarem como Mestres e Doutores e na segunda, essa formação está 

acontecendo nas próprias instituições particulares, elas formam sua mão de obra e recebem 

por esses serviço, lucram duas vezes com essa iniciativa da SEE-SP. Ou três vezes, pois 

assim, formam seu exército de reserva. 

Não estamos sendo contrários a essa modalidade de formação na iniciativa privada, 

queremos apenas deixar claro como as verbas públicas saem dos cofres e são destinadas ao 

não público. Até porque, o Estado nega a si mesmo, quando não investe nas Universidades 

públicas, tornando-se assim, um ensino de qualidade, mas limitado, pois não pode ser 

ampliada, logo, a iniciativa privada é a solução imediata. 

Na história do professorado paulista é importante percebermos as contradições 

existentes na carreira do magistério, que sempre foi marcada por conquistas, muitas vezes 

devido às greves que forçaram o governo a rever propostas incoerentes e até mesmo a 

incorporar parte das reivindicações. Hoje com a política demandada pelo Neoliberalismo, 

percebemos um enfraquecimento do Sindicato representativo da categoria profissional e a 

presença maior do Estado como interventor e ditador das normas, regras e políticas públicas 

para educação, sem ouvir ou atender as solicitações do professorado.  

A década de noventa foi marcada pela iniciativa do Sindicato em parceria com a FDE, 

de investir na preparação de professores para a preparação dos concursos públicos, bem como, 

defender a bandeira da formação continuada dos professores, além de cobrar a 

obrigatoriedade na Lei Federal (LDB nº 9394/96). 

Quanto à efetivação dos professores contratados, o que constatamos é o aumento do 

número de concursos destinados aos professores e a inclusão de outros como: Diretor de 

Escola, Agentes Escolares, Supervisores, Secretários e outros cargos de professores como 

filosofia, porém, mesmo com esses aumento, a Rede de Ensino Pública Estadual de são Paulo, 

conta hoje com quase a metade da categoria composta por contratados, os quais perderam 
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seus direitos trabalhistas e de acesso aos órgãos públicos, como o direito a saúde e outros 

benefícios. 

A Rede Pública permanece até os dias de hoje, com a mulher trabalhadora na frente 

das lutas na educação, o número de homens continua menor. O que os torna iguais, são as 

péssimas condições de trabalho à que são expostos diariamente; além da insegurança e 

desprestígio da figura do professor, como reconhecimento e desvalorização profissional e 

salarial, sem falar, que a maioria dos professores, está na faixa entre os 15 a 25 anos de 

trabalho, ou seja, antiga e próxima da aposentadoria. 

Nestas considerações quanto ao histórico do professorado paulista, bem como o 

surgimento de um novo profissional – Mestre/Doutor – na Rede Pública, aumenta, ainda mais 

os conflitos e tensões entre os professores, precisando rever e ressignificar os papéis e  

valorizar não somente alguns professores, mais todos, investindo na formação contínua, no 

plano de carreira do magistério, nas condições trabalhistas e salarial. 

Para Responder a questão inicial da pesquisa Qual a contribuição do Projeto Bolsa 

Mestrado/Doutorado e seus impactos no desenvolvimento pessoal, profissional dos 

professores e a valorização desses profissionais da educação básica pela SEE-SP, após a 

conclusão da pós-graduação.E em conjunto com os três objetivos específicos os quais nos 

propomos a esclarecer, consideramos que ao:  

PRIMEIRO MOMENTO: Análise da política e da formação de professores recebida no 

PBM/D - Reafirmamos o que os professores responderam nas entrevistas, bem como, 

descreveram em seus relatórios, que receberam uma formação de qualidade e que os preparou 

para serem pesquisadores, não somente para o meio acadêmico, mas também para exercerem 

melhor suas atividades em sala de aula, como pesquisadores de suas práticas docentes e bem 

mais preparados para atuarem junto aos seus alunos. 

Fica registrado em alguns momentos das falas das entrevistadas, além da formação 

recebida, um sentimento de desapego a docência na Educação básica, devido ao contato com 

a volta a Universidade, com os colegas e com a própria produção acadêmica; o que as levam a 

repensar o seu trabalho em outras instâncias – Ensino Superior – pois essa formação também 

habilita nesta perspectiva. 
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Na visão das entrevistadas, percebemos que, a busca por uma pós-graduação e terem 

participado do PBM/D, foram por questões estritamente direcionadas à pesquisa acadêmica; 

apesar de algumas falas relacionadas para com a sua formação e atuação na educação básica. 

O que ficou marcante é a procura de um futuro trabalho no ensino superior. 

Dessa forma, retornamos as questões discutidas anteriormente, em especial sobre a 

expansão e avanço do ensino superior no Brasil citado por SANTOS (2003), MAROSINI 

(2009) e VELLOSO (2003) e MARTINS (2002), com o aumento das universidades no país, 

automaticamente surge a necessidade de mais trabalhadores no ensino superior.  

Podemos também considerar, a partir das entrevistas, a expansão do ensino superior, 

em especial o do setor privado e das discussões sobre o processo de globalização 

BOURBULE & TORES (2004), FELDMANN (2004); e, as políticas neoliberais CHAUI 

(2006) e BIANCHETTI (1999), que o PBM/D surge no momento em que as políticas do 

governo PSDB se solidificam e suas privatizações, em especial para a educação. 

SEGUNDO MOMENTO: análise dessa formação de professores para o seu 

trabalho docente e as mudanças sentidas em sua vida pessoal – Nos relatórios, 

encaminhados para a Comissão Regional, ficam claros nos registros, posicionamentos 

positivos, em relação ao seu fazer docente; que retornarão ao espaço escolar após essa 

formação, com um repertório melhor e que contribuirá com diferentes práticas, no sentido de 

alcançar o aluno. O que implica na melhoria da qualidade da educação. 

Quanto as entrevistas, as implicações vão além da participação do profissional como 

professor em sala de aula. Passam pela valorização como trabalhador no espaço escolar, 

podendo se estender para outros espaços de discussão e de formação profissional e pessoal. 

Amplia-se assim, os horizontes para outras instâncias educacionais, não se restringindo 

somente ao espaço físico da escola. Implica inclusive, na saída da escola após o período de 

exigência do PBM/D e ingressar na docência superior. 

Outro ponto marcante diz respeito à passagem dos professores pela Oficina 

Pedagógica da DE, pois a SEE-SP pode investir além do que o programa propõe, forma 

também um profissional crítico que percebe outras instâncias de abrangência da educação, 

distanciada da escola e da sala de aula. 
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Compreendemos, que para o professor se desenvolver pessoal e profissionalmente, são 

vários os investimentos que necessitam aparecer, além das questões financeiras apontadas 

pelos bolsistas, seja pelo próprio professor em diferentes cursos em outros locais, ou no 

espaço escolar, seja por investimentos governamentais, a partir de melhorias nas escolas, nas 

condições de trabalho do professor, na carreira do magistério, em aumento salarial e, não 

somente achar que ofertar um curso de formação de professores, já seja um ato de valorização 

do sujeito. 

TERCEIRO MOMENTO: Analisar as implicações dessa formação para o seu 

trabalho docente, as mudanças sentidas pelos professores em sua vida pessoal e, sua 

valorização a partir do PBM/D – Constatamos que a satisfação dos bolsistas – em formação 

e formados – acontece ao entrar  no programa de pós-graduação, pois para muitos, é um 

sonho que se realiza ao voltar à Universidade. Passa pelo contato com as produções 

intelectuais e por novas relações pessoais com os colegas e professores. Começa a vislumbrar 

outras possibilidades além da docência na Educação básica. Volta à sala de aula, mais 

preparado para intervir junto às seus alunos. 

 Entretanto, passa pelo descontentamento para com as políticas públicas voltadas aos 

professores, pois precisam fortalecer uma nova identidade de professor e pesquisador, sem 

reconhecimento pelo poder público. 

 As pesquisas realizadas não são divulgadas e partilhadas entre os colegas de escola, 

muito menos com outras escolas, via apresentações, seminários, em encontros, na DE e nem 

tão pouco, as pesquisas são divulgadas e publicadas em revistas, livros, ou por meios 

eletrônicos. 

Não são convidados a palestrar nos encontros que ocorrem anualmente nas DE Norte 1 

e nem são promovidos encontros entre os próprios professores bolsistas, ou que passaram por 

essa formação e muito menos, com outros professores Mestres e Doutores que já possuíam 

essa formação antes do PBM/D. 

Finalizamos com a seguinte observação: Só acontece essa discussão e críticas ao 

PBM/D, porque ele existe.  

Esperamos que essa iniciativa permaneça, e possibilite assim, outros professores 

realizarem uma formação continuada ou permanente além da exigida para a efetivação no 
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cargo e que outras modalidades de formação aconteçam, preferencialmente considerando 

local de trabalho e em parcerias com as universidades e escolas públicas. 

Como sugestão, que não fica barata, mas é necessária, é criar condições das 

Universidades poderem desenvolver cursos de pós-graduação – Mestrado e doutorado – para 

os professores que trabalham na escola, à partir de grupos que venham a refletir sobre sua 

prática cotidiana na escola e não distante dela.  
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