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O que motiva um professor a ser 
melhor? Se um dos grandes pro-
blemas da profissão é o baixo 

rendimento, uma premiação em dinhei-
ro por resultados estimularia o educador 
a aprimorar sua prática e, consequente-

mente, aumentaria o desempenho dos 
estudantes, certo? A hipótese até pa-
rece ter lógica no papel, mas, como 
se costuma dizer, na prática a teo-
ria é outra. E que o digam os norte-
-americanos, pioneiros na introdu-

ção dessa ideia na educação. De 2007 a 
2010, a cidade de Nova York investiu cerca 
de 50 milhões de dólares em pagamen-
to de bônus para os professores, com base 
nas avaliações dos alunos de 205 escolas 
integrantes de um projeto piloto. Ao final 
desse período, a iniciativa foi suspensa 
porque um estudo concluiu que os bônus 
não tiveram os efeitos desejados no de-
sempenho dos estudantes e também que 
“não houve evidência consistente de que 
o programa motivou os professores a mu-
darem suas práticas ou de que continuá-
-lo melhoraria os resultados”. Enquanto 
os norte-americanos estão deixando essa 
experiência para trás, os brasileiros ain-
da estão apostando muitas fichas nes-
se modelo. Só a Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo, uma das primei-
ras do País a implementar essa política de 
incentivo, já gastou, em três anos do seu 
programa Bônus por Resultado, aproxi-
madamente R$ 1,6 bilhão. 

Mesmo envolvendo universos dife-
rentes – enquanto Nova York testou a 
política em 205 escolas, o Estado de São 
Paulo estendeu o programa às 5 mil es-
colas da sua rede –, o objetivo principal é 
o mesmo: motivar o professor pelo mérito 
e assim elevar a qualidade da educação. 
Outros Estados brasileiros, como Bahia, 
Rio de Janeiro e Pernambuco, também 
estão seguindo esse caminho. Apesar dos 
recursos empregados, muitos educadores, 
além de não se mostrarem mais motiva-
dos, tecem duras críticas ao sistema de 
meritocracia e às premiações por resulta-
do. “Os bônus e toda política de merito-
cracia só servem para jogar nas costas dos 
professores a culpa pelo caos que se insta-
lou na educação pública”, dispara Marcio 
Cabral Barbio, professor de Filosofia da 
Escola Estadual Silva Jardim, na capi-
tal paulista, também integrante do mo-
vimento coletivo “Professores pela Base”. 
Assim como a presidente do Sindicato 
dos Professores do Ensino Oficial do 
Estado de São Paulo (Apeoesp), Maria 

Izabel Azevedo Noronha, o docente de-
fende o aumento salarial como forma de 
valorização da carreira ao invés dos bô-
nus. Barbio conta que, nos últimos três 
anos, recebeu a premiação do governo es-
tadual paulista, com valores que varia-
ram de R$ 32 a R$ 1.200, entretanto afir-
ma que os bônus não foram motivo de 
estímulo e que seus alunos não apresen-
taram melhora nas avaliações 
após o início do programa.

Deixando um pouco de 
lado a questão da má remu-
neração docente no Brasil 
(veja quadro comparativo com 
outras profissões), a meritocra-
cia como conceito parece uma 
ideia justa, afinal, a palavra 
se origina do latim mereo, que 
vem de merecer, e define um 
sistema que valoriza os indiví-
duos por seu mérito. O pro-
blema, no caso dos educado-
res, é como avaliar bem esse mérito. Para 
o economista e pesquisador Ernesto 
Martins Faria, especialista em cálculos 
e análises de indicadores educacionais, 
fundador do portal Estudando Educação 
(http://estudandoeducacao.com), a dificul-
dade principal é determinar o “efeito pro-

O Estado de 
São Paulo já 

gastou cerca de 
R$ 1,6 bilhão 

com o programa 
de bônus, mui-
to mais do que 
os 50 milhões 
de dólares da 
experiência de 

Nova York

SECRETARIAS 
DE UM LADO, 
PROFESSORES 

DE OUTRO
Políticas públicas de premiação por mérito objetivam a 

motivação dos educadores e a consequente melhora na 
qualidade da educação, mas docentes não se engajam 
porque preferem aumento de salário; em Nova York, a 

experiência com o bônus por resultado fracassou
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riável, que irá avaliar e bonificar os pro-
fessores de acordo com o desempenho da 
escola. O docente que conseguir atingir 
o limite máximo das metas poderá rece-
ber até três salários a mais por ano. Mas 
Denize não vê o investimento em bô-
nus como uma boa saída para valorizar 
os educadores nem como motivação para 
melhorar a qualidade da educação. “A va-
lorização precisa acontecer através da re-
muneração. O professor precisa ter tempo 
para planejar suas aulas, corrigir as ativi-
dades, organizar projetos, participar das 
atividades curriculares. Hoje, com o salá-
rio miserável de R$ 800 [salário inicial da 
rede estadual do Rio de Janeiro para jorna-

tão sendo prejudicados ou simplesmente 
não enxergam os benefícios de uma polí-
tica da qual não se sentem parte. A pro-
fessora Denize Quintal Alvarenga é um 
bom exemplo de educador que não se 
identifica com as iniciativas vigentes. Em 
seu blog www.blogpodegiz.blogspot.com, 
ela sustenta o banner “Eu digo não à far-
sa da meritocracia”. Desde 1987 na carrei-
ra docente, Denize é professora de Língua 
Portuguesa e Literatura em escolas públi-
cas da rede estadual do Rio de Janeiro e 
da rede municipal de Cabo Frio, além de 
atuar também em uma instituição de 
ensino privada. Por exercer atualmente 
a função de orientadora tecnológica em 
um colégio fluminense, Denize não rece-
beu o cartão pré-pago no valor de R$ 500, 
distribuído pela Secretaria de Estado da 
Educação como bonificação a todos os do-
centes que estão em sala de aula para que 
fosse utilizado em bens pedagógicos e cul-
turais, apesar de Denize (segundo ela) ser 
considerada regente pela legislação. A re-
de estadual do Rio de Janeiro também já 
anunciou o investimento de R$ 140 mi-
lhões em um projeto de remuneração va-

fessor”, ou seja, quanto um docente adicio-
na de aprendizado a um aluno. Faria não 
acredita que políticas meritocráticas fo-
cadas somente em critérios que vão além 
do controle e do esforço do professor (co-
mo, por exemplo, aquelas que consideram 
a média da escola) possam desempenhar 
um papel motivador. O pesquisador não 
descarta a importância do resultado cole-
tivo no trabalho do educador, mas defen-
de que outros pontos também sejam ava-
liados. “Existem aspectos individuais do 
professor que podem ser analisados e mui-
tas políticas esquecem esses aspectos. (...) 
O desempenho do aluno não pode ser a 
única forma de avaliar o professor”, ressal-
ta Faria, que também foi coordenador do 
conteúdo técnico do movimento Todos pe-
la Educação. 

Para que o sistema de meritocracia 
funcione, o economista e pesquisador afir-
ma que, em primeiro lugar, é preciso que 
os educadores se reconheçam nele. E, pa-
ra que isso aconteça, é essencial uma boa 
articulação com os sindicatos. Sem essa 
premissa, fica difícil envolver os docen-
tes, pois muitas vezes eles julgam que es-

Salário dos professores em comparação a outras profissões

Ocupação            Rendimento médio (em R$) 
         
Médicos       6.140 
 
Professores do ensino superior    4.467 
 
Advogados      3.583 
 
Corretores de imóveis     2.291 
 
Professores do ensino médio    1.916 
 
Caixas de banco      1.709 
 
Professores de séries finais do ensino fundamental  1.603 
 
Nutricionistas      1.556 
 
Professores de séries iniciais do ensino fundamental  1.454 
 
Carteiros       1.293 
 
Professores da educação infantil (com nível superior)  1.208 
 
Motoristas de transporte coletivo    1.087 
 
Professores do ensino fundamental (com nível médio)  997  
 
Vigilantes e guardas de segurança    881
 
Professores da educação infantil (com nível médio)  702  

Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2009, extraídos do estudo 
Análise das características do trabalho e da remuneração docente no Brasil, apresentado na 34º reu-
nião anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped) por Thiago 
Alves e José Marcelino de Rezende Pinto, da Universidade de São Paulo. 

D
ivulgação

A docente Denize Quintal Alvarenga, 
que postou o banner “Eu digo não à farsa 
da meritocracia” em seu blog

O professor da rede estadual paulista 
Marcio Cabral Barbio recebeu bônus que 
variaram de R$ 32 a R$ 1.200, mas afirma 
que o benefício não o deixou mais motivado

D
ivulgação
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da de 16 horas semanais], ele precisa tra-
balhar em dois, três, quatro ou até cinco 
escolas. O cansaço físico impede maior de-
dicação às suas turmas e, por consequên-
cia, reflete na qualidade de seu trabalho”, 
declara.

Responsabilização
Na opinião de Patricia Mota Guedes, es-
pecialista em Gestão Educacional da 
Fundação Itaú Social e mestre em Políticas 
Públicas pela Universidade de Princeton, 
nos Estados Unidos, para gerar resulta-
dos a meritocracia precisa vir acompanha-
da de um sistema de responsabilização 
e de uma política estruturante que leve 
em conta as diversas necessidades educa-
cionais brasileiras, como plano de carrei-
ra para o professor, investimento em for-
mação e apoio técnico prático e presencial, 
gestão escolar mais eficiente, maior remu-
neração inicial para os educadores, entre 
outros fatores – bastante recorrentes nas 
páginas da Profissão Mestre e praticamente 
consensuais entre os especialistas. Patricia 
acredita que a falta de resultados da expe-
riência de Nova York com o bônus se deve, 
principalmente, às reformas que já esta-
vam sendo conduzidas em todas as esco-
las participantes do projeto piloto. “O nível 
de responsabilização já estava tão alto que 
o bônus teve um efeito mínimo”, destaca.

No relatório final do estudo Big Apple 
for Educators – New York Citý s Experiment 
with Schoolwide Performance Bonuses, que 

concluiu que não valia a pena continuar 
com o programa de bônus nas escolas 
de Nova York, consta que muitos pro-
fessores reconheceram que outros fa-
tores de responsabilização e incentivo, 
como alcançar as metas anuais e re-
ceber uma boa avaliação, possuíam o 
mesmo valor motivacional que a pos-
sibilidade de receber uma recompen-
sa financeira. Janete Lima Cavalcante, 
orientadora educacional da Escola 
Municipal Professora Edna Umbelina, 
em Nova Iguaçu (RJ), também cita ou-
tros aspectos que considera essenciais 
para a motivação dos educadores: a 
qualidade da equipe gestora e um bom 
entrosamento no ambiente de traba-
lho. “A troca de experiências entre os 
professores é fundamental. Quando 
não existe essa troca eles se distan-
ciam, perdem o interesse. O salário é 
importante, mas não é a razão princi-
pal de motivação, a equipe gestora con-
ta mais”, sustenta Janete, que trabalha 
em uma instituição de ensino que ain-
da não faz parte de programas de bo-
nificação por resultados.

Motivação não basta
O estudo sobre o projeto piloto de Nova 
York levantou explicações para o fra-
casso da experiência. Uma das hipó-
teses é que aspectos importantes para 
o sucesso de programas de pagamen-
to por resultado não estiveram presen-

Algumas constatações:
•	O estudo descobriu que o programa de bônus não melhorou o desempenho 

dos alunos;
•	As notas das escolas também não foram impactadas;
•	A maioria dos comitês responsáveis pela distribuição dos bônus realizou o pa-

gamento de valores similares à maioria dos professores, demonstrando a forte 
preferência em compartilhar os ganhos de forma igual;

•	As poucas escolas que determinaram a premiação com base na performance 
individual apresentaram tendência a pagar valores mais diferenciados entre os 
educadores, mas não obtiveram resultados diferentes das outras escolas com 
relação ao desempenho dos alunos;

•	O programa não produziu os efeitos esperados nas atitudes, percepções e 
comportamentos dos professores;

•	A falta de resultados deve-se, possivelmente, ao limitado poder motivacional 
do bônus.

Fonte: Informações extraídas do relatório final de avaliação A Big Apple for Educators – New York City ś 
Experiment with Schoolwide Performance Bonuses, elaborado pela Rand Education, departamento 
da Rand Corporation, e patrocinado pelo Fundo para Escolas Públicas da Cidade de Nova York e pelo 
Centro Nacional de Incentivos de Desempenho, nos Estados Unidos. 

Conclusões da experiência de Nova York
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ção levantada no relatório: “motivação 
por si só não melhora as escolas”. O es-
tudo reforça que, por mais que o bônus 
tenha inspirado as equipes e os profes-
sores a aprimorarem suas práticas, tal-
vez eles não tivessem a capacidade ou 
os recursos (como liderança, conheci-
mento, materiais pedagógicos, tempo, 
etc.) para alcançar os resultados pre-
tendidos. 

Consideradas as devidas diferen-
ças de realidade entre o Brasil e os 
Estados Unidos, as conclusões dos nor-
te-americanos com a experiência po-
dem ajudar o País a não repetir os mes-
mos erros. A Secretaria de Estado de 

tes em todas as escolas participantes. 
Algumas das circunstâncias que po-
dem ter enfraquecido o efeito do bônus 
são: falta de compreensão sobre o pro-
grama, dúvida dos professores sobre 
se poderiam mudar suas práticas sufi-
cientemente ou agir de forma a alcan-
çar as metas, desacordo sobre os crité-
rios do bônus, preocupações acerca do 
cronograma e de procedimentos jus-
tos. Apesar de muitos professores re-
latarem que estavam motivados devi-
do à possibilidade de serem premiados 
com o bônus, eles não fizeram modifi-
cações significativas em suas práticas 
ou atitudes, o que leva a outra explica-

Acesse o canal da Profissão Mestre no YouTube 
(www.youtube.com/profissaomestre) e ve-
ja o vídeo do membro do Conselho Nacional 
de Educação (CNE), Mozart Neves Ramos, ex-
-secretário de Educação de Pernambuco, sobre 
meritocracia.

Contra
“Sou favorável a reconhecer o méri-
to dos professores, mas sou contra 
a meritocracia, no sentido de indivi-
dualizar o reconhecimento e a pre-
miação desse mérito como o único 
caminho para melhorar a educa-
ção. A educação é um processo es-
sencialmente coletivo, dialógico, 
complexo. Não deixo de reconhe-
cer o esforço e as qualidades de ca-
da professor individualmente, mas 
não acredito que estabelecer com-
petição entre os professores possa 
realmente melhorar a qualidade do 
ensino. Serve apenas para punir e 
excluir aqueles considerados ‘me-
nos capazes’ ou ‘menos qualifica-
dos’, como tem sido feito no Estado 
de São Paulo e em outros Estados e 
países. Eu acredito em projetos co-
letivos gerados e desenvolvidos nas 
escolas a partir da elaboração do 
projeto político-pedagógico, consi-
derando as demandas reais de ca-
da comunidade. A participação de 
cada professor e professora na for-
mulação e desenvolvimento desses 
projetos deve ser reconhecida e va-
lorizada para a evolução na carrei-
ra, motivando assim o seu trabalho 
e dedicação à escola pública.”

Maria Izabel 
Azevedo Noronha 

é presidente do 
Sindicato dos 
Professores do 
Ensino Oficial do 
Estado de São 
Paulo (Apeoesp). 
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A favor
“A meritocracia é um bom caminho 
para a educação quando implemen-
tada através de um conjunto de me-
didas. No Brasil, a política de bônus 
atrelada a sistemas de avaliação em 
larga escala tem sido uma forma de 
introduzir o conceito na rede pública. 
Mas [essa prática] sozinha não será 
o bastante, nenhuma estratégia iso-
lada é. Experiências nacionais e in-
ternacionais mostram que sistemas 
de meritocracia precisam desenvol-
ver alicerces como: plano de carrei-
ra atrativo com promoção que inclua 
outros critérios de competência, além 
de tempo de serviço e número de 
cursos;  apoio técnico pedagógico 
presencial nas escolas; avaliações 
qualitativas do desempenho do pro-
fessor e equipes; tutoria mais intensa 
para professores em início de carrei-
ra; gestão escolar de qualidade; um 
sistema de responsabilização por re-
sultados que se estenda das escolas 
aos profissionais dos órgãos regio-
nais e central. Trata-se de buscar um 
equilíbrio entre responsabilização, re-
conhecimento e apoio técnico, sem-
pre com foco no direito dos alunos ao 
aprendizado.”

Patricia Mota 
Guedes é espe-
cialista em Gestão 
Educacional da 
Fundação Itaú 
Social e mestre em 
Políticas Públicas 
pela Universidade 

de Princeton, nos 
Estados Unidos.
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São Paulo divulgou que está estudan-
do desde o início do ano o aperfeiçoa-
mento dos critérios para o cálculo do 
Bônus por Resultado, que atualmen-
te é baseado na evolução do Índice 
de Desenvolvimento da Educação do 
Estado de São Paulo (Idesp). Da mes-
ma forma que os norte-americanos, 
houve um aumento na distribuição do 
bônus no início do programa, passan-
do de R$ 600 milhões pagos em 2009 
para R$ 650 milhões em 2010, e uma 
drástica redução este ano, com o pa-
gamento de R$ 340 milhões, por cau-
sa da queda da média do Idesp. As no-
tas dos alunos do ensino médio caíram 
de 1,98 para 1,81, e as notas dos estu-
dantes dos anos finais do ensino fun-
damental passaram de 2,84 para 2,52, 
em uma escala de zero a dez. Em 2008, 
no projeto piloto nos Estados Unidos, 
62% das escolas participantes recebe-
ram o bônus, subindo para 84% em 
2009 e caindo vertiginosamente para 
13% em 2010, quando o governo nor-
te-americano elevou as metas estabe-
lecidas. Para a presidente da Apeoesp, 
que é contra o bônus (leia opinião no des-
taque) e a favor de uma melhor políti-
ca salarial, o problema do programa da 
rede estadual paulista é não levar em 
conta outras variáveis além da perfor-
mance do aluno. “A política de bônus 
aplicada no Estado de São Paulo pre-
tende ‘premiar’ os professores a partir 
do desempenho dos alunos em um exa-
me, desconsiderando as políticas edu-
cacionais, as condições objetivas que 
variam de uma escola a outra, o con-
texto socioeconômico no qual se situam 
as unidades escolares e outros fatores”, 
afirma Maria Izabel Azevedo Noronha. 
Se a política de bônus é ou não o me-
lhor caminho para motivar o professor 
e alavancar resultados, a lição que fica, 
resumida nas palavras do pesquisador 
Ernesto Martins Faria, é que a “educa-
ção não é algo simples”, com fórmulas 
prontas ou soluções capazes de sanar 
todos os problemas. 


