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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-

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-

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-
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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 conseqüên-
cia, reflete na qualidade de seu trabalho", 
declara. 

Responsab i l i zação 

Na opinião de Patrícia 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. Patrícia 
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 City's Experiment 
with Schoohvide 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. 

Mot ivação n ã o b a s t a 

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-

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Profissão Mestre, Curitiba, ano 13, n. 146, p. 18-22, nov. 2011.




