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RESUMO 
 
O concurso público é a forma mais democrática e igualitária para a inserção no serviço 

público, por basear-se no princípio da igualdade de oportunidades constitui-se em importante 

medida legal para evitar apadrinhamentos e favorecimentos. Tendo como foco o concurso 

público realizado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP) no ano de 

2003 para efetivação de 49 mil professores, nesta pesquisa procura-se apontar quem é o 

professor da rede estadual paulista ingressante por meio desse concurso e algumas das 

conseqüências dos desdobramentos desse concurso para a rede de ensino, para a comunidade 

escolar e para o próprio professor. Para tanto, tomou-se o caso dos 7.090 professores de 

História convocados para as três sessões de escolha de cargos realizadas pelo Departamento 

de Recursos Humanos (DRHU), para os quais se aplicou um questionário abordando questões 

referentes a: idade, formação, instituição de formação, cidade de origem, tempo de trabalho 

no magistério e impressões sobre as provas.  Além das informações dos 2.225 questionários 

respondidos, reuniu-se outras informações publicadas pelo DRHU, no site da SEE e no Diário 

Oficial com o objetivo de saber quem é esse profissional e desvelar aspectos ainda pouco 

conhecidos a seu respeito. Tomou-se como referência para a análise estudos sobre o professor, 

a profissionalização e a carreira docente e aqueles relacionados à concurso público. Os dados 

foram organizados em um banco de dados que gerou tabelas que apontaram a existência de 

um corpo docente composto em sua grande maioria por mulheres, bastante heterogêneo no 

que diz respeito à idade, tempo de formação e de atuação e a maior parte formado em 

instituições particulares de ensino, demonstrando que não existe uniformidade no perfil do 

professor de História, no tocante a estes aspectos. O estudo mostra, ainda, que a estabilidade 

pretendida com a aprovação no concurso não é algo que acontece rapidamente, devido à 

disparidade existente no número de vagas por diretoria de ensino, provocando um grande 

número de deslocamento de professores de uma região para outra do estado, com grande 

incidência de mobilidade de professores do interior para a capital e grande São Paulo. Esse 

fato dá origem às “escolas de passagem”, que são escolhidas pelos professores por não haver 

outra opção, mas assim que abre o concurso de remoção, tentam delas se removerem. E, por 

fim, mostra a existência de escolas indesejadas, as quais devido a sua localização, em regiões 

periféricas e consideradas de risco, são preteridas continuadamente pelos professores 

concursados. 

Palavras-Chaves: Concurso Público, Professores, Rede estadual paulista, perfil, mobilidade 
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ABSTRACT 
 
 
The official examination is the most democratic and equalitarian mean to reach a public post, 

and because it is based on the principle of equal opportunities, it constitutes an important legal 

method of avoiding biased selection of candidates. Focusing on the official examination 

performed by the Office of Education of São Paulo State (SEE/SP) in 2003 to fill in 49,000 

teaching vacancies, the objective of this research is to point out who is the public school 

teacher of São Paulo State selected by this exam and some of its inherent consequences to the 

educational network, to the school community and to the teacher himself. For this purpose, 

data were gathered from the 7,900 history teachers convened by the Human Resources 

Department (DRHU) to the three post choice sessions using a questionnaire containing 

questions related to: age, educational formation, graduation institution, hometown, teaching 

time and impressions on the exam. Besides the information collected from the 2.225 

questionnaires, it was obtained additional information published by DRHU on the SEE 

website and on the Official Journal aiming to know who these professionals are and to 

elucidate unnoticed aspects about them. We took into consideration studies about the teacher, 

the professionalization and the educational career, and those about the official examination to 

provide substract for the analysis. Data were organized in a databank and structured in tables 

which allowed us to point out a teaching faculty composed in its majority by women and by 

teachers who graduated in private institutions, and heterogeneous in relation to age, school 

formation and performance, demonstrating no uniformity in these aspects of the history 

teacher profile. Furthermore, the desirable stability brought by the approval in the exam is not 

something rapidly reached because of the vacancy number disparity existing in each 

educational office, what causes a great incidence of teachers’ mobility from one region to the 

other inside the state and from the countryside to São Paulo capital. This fact originates the 

so-called “passage schools”, chosen by the teachers because they have no other option. 

However, when the removing official examination is opened, these teachers try to change 

schools. Finally, the results show the existence of undesirable schools, which are continuously 

refused by the approved teachers because of their location at peripherical regions considered 

dangerous. 

Keywords: official examination, teachers, São Paulo State educational network, profile, 

mobility. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho tem por objetivo caracterizar os professores que passaram a integrar o 

magistério oficial do estado de São Paulo, por meio do concurso público realizado em 2003, 

tomando como referência o caso dos responsáveis pela disciplina de História. Ao se proceder 

a esta caracterização, atenta-se aqui para os efeitos produzidos pelas diferentes etapas que 

envolvem o concurso, desde a publicação do Edital até a nomeação em sucessivas chamadas, 

na constituição do(s) perfil(is) dos profissionais que ingressaram na rede pública de ensino em 

momentos distintos desse processo. Assim, além de identificar dados relativos à idade, 

instituição de formação e experiência profissional etc., também se procura mostrar como a 

definição das escolas com vagas disponíveis, os critérios de classificação dos candidatos e os 

procedimentos adotados para a escolha dos cargos acabam por condicionar a maneira pela 

qual se dá o ingresso desses professores no magistério oficial do estado, com repercussões 

para a comunidade escolar e para o próprio professor.  

 

As idéias presentes nesta pesquisa surgiram de minha atuação como professor de 

História na Rede Estadual Paulista, na qual comecei a lecionar como temporário em 1999. 

Desde o início do curso de graduação em História na UNESP de Assis, interessei-me pelo 

ensino de História e logo chamou a minha atenção a falta de interação entre as disciplinas 

específicas e as disciplinas pedagógicas. Esta cisão acabava por dar a impressão de que havia 

dois cursos distintos, um voltado para aqueles que pretendiam ser pesquisadores e outro para 

os que desejavam ser professores. Sabia de antemão que o início na carreira docente não seria 

fácil, afinal a inserção de um recém-formado como professor na escola pública é muito difícil 

devido à grande demanda de professores para esta disciplina. A situação, em especial no 

interior do estado de São Paulo, tornou-se ainda mais difícil no início de 1998, quando a 

Secretaria de Educação (SEE-SP) promoveu uma reestruturação na grade curricular, 

reduzindo o número de aulas diárias por turmas – de seis aulas para cinco no período diurno e 

de cinco aulas para quatro no período noturno. Com esta mudança na grade, a disciplina de 

História passou a ter apenas duas aulas semanais por classe, obrigando o professor a escolher 
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16 classes para completar sua jornada de trabalho. 1 Isso fez com que muitos professores, com 

um considerável tempo de serviço, ficassem sem aulas. A possibilidade de lecionar começou a 

ser vislumbrada por mim, em maio de 1998, quando a SEE/SP divulgou edital para realização 

de concurso público para efetivação de 47 mil docentes, entre os quais me efetivei em 2000, 

como professor de Educação Básica II, na disciplina de História. 

 

 Em relação ao concurso de 1998, duas questões chamaram a minha atenção: a 

primeira, com relação aos pontos atribuídos para os candidatos que já trabalhavam como 

professores na rede estadual e, a segunda, com relação à proibição de posse para aqueles 

candidatos que, no ato da inscrição, ainda não fossem habilitados, mesmo que, da inscrição 

até a posse, houvesse tempo para a conclusão dos cursos. Estas questões motivaram 

manifestações e protestos dos professores recém-formados e com licenciatura curta – ou seja, 

daqueles que se inscreveram e foram aprovados, mas não puderam tomar posse – e muitos 

deles impetraram ação judicial contra a SEE reivindicando o direito à posse. Tais processos 

arrastaram-se na justiça, passando por várias instâncias e só recentemente, em 2004 e 2005, os 

professores conseguiram o direito de escolher os seus cargos. Outro motivo de indignação, 

por parte dos professores recém-formados, foi a contagem de pontos por tempo de serviço na 

classificação final, o que fez com que muitos professores menos pontuados nas provas 

subissem na classificação, deixando para trás os mais bem pontuados, mas que não tinham 

tempo de serviço. Este é, por sinal, um item que vem sendo debatido por professores e 

entidades representativas da categoria. Para aqueles que já lecionam como temporários esta 

contagem seria o reconhecimento de sua experiência, mas para os recém-formados seria uma 

injustiça, pois dificultaria o seu ingresso na rede. Ao se considerar o tempo de serviço como 

critério de pontuação no concurso, os professores mais novos acabam sendo prejudicados, 

pois mesmo com uma boa pontuação na prova não obtêm uma boa classificação.  

 

                                                 
1 De acordo com a Lei Complementar N.º 836/1997, a jornada semanal de trabalho do docente – tal como 
define o Artigo 10 – deve ser constituída de horas de atividades com alunos, de horas de trabalho pedagógico na 
escola e de horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha pelo docente, podendo assumir as seguintes 
configurações: I - Jornada Básica de Trabalho Docente, composta por: a) 25 (vinte e cinco) horas em atividades 
com alunos; b) 5 (cinco) horas de trabalho pedagógico, das quais 2 (duas) são na escola, em atividades coletivas, 
e 3 (três) em local de livre escolha pelo docente; II - Jornada Inicial de Trabalho Docente, composta por: a) 20 
(vinte) horas em atividades com alunos; b) 4 (quatro) horas de trabalho pedagógico, das quais 2 (duas) são na 
escola, em atividades coletivas e 2 (duas) em local de livre escolha pelo docente.  
Em 2005 houve uma nova reestruturação na grade curricular e a disciplina de História passou a ter 3 aulas por 
classe. Com a mudança na grade, o Ensino Médio do período diurno passou de 25 para 30 aulas semanais. No 
Ensino Fundamental, as oitavas séries passaram de 25 para 28 aulas semanais e as demais séries do ciclo II 
passaram de 25 para 27 aulas semanais. 



 3

Esses fatos ocorridos no concurso de 1998 não foram inéditos. Másculo (2002) fez um 

levantamento de notícias sobre os concursos de professores, veiculadas na imprensa nas 

décadas de 1980 e 1990, e encontrou matérias sobre protestos contra a forma de inscrição, 

críticas à elaboração das provas, aos critérios de correção e ao desempenho dos professores, 

além de constatar a ocorrência de disputas judiciais. 

 

A realização de um concurso em 1998 era uma reivindicação dos professores e uma 

bandeira histórica de luta das entidades representativas da categoria: o Sindicato dos 

Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP) e o Centro do 

Professorado Paulista (CPP). Um dos principais problemas enfrentados pela escola pública 

era a alta rotatividade de professores, decorrente do alto índice de professores temporários, o 

que vinha prejudicando a construção de um vínculo efetivo entre professor e escola e entre 

seus pares dificultando a realização do trabalho educativo. A rede contava, na época, com 

cerca de 120 mil professores admitidos em caráter temporário (ACTs), que poderiam ser 

efetivados, caso fossem aprovados no concurso, além dos recém-formados. Mas a realização 

do concurso ia também ao encontro das reformas educacionais que estavam em curso no 

Estado de São Paulo, durante o Governo Mário Covas. Reformas estas que objetivavam a 

“construção ‘de uma máquina leve, ágil, flexível, eficiente e moderna’, por meio de duas 

medidas, a implantação de um sistema de informatização dos dados educacionais e a 

desconcentração e descentralização de recursos e competências” (CORTINA, 2000, p.7). 

Ainda assim, após o concurso de 1998, a rede continuou sendo formada em sua maior parte 

por professores temporários, ainda que houvesse cargos vagos para serem preenchidos nas 

disciplinas existentes, por isso, dando continuidade à sua política de reformas, a SEE/SP abriu 

novo concurso em 2003, para preenchimento de 49 mil vagas2 nas disciplinas de Português, 

História, Geografia, Matemática, Ciências Físicas e Biológicas, Educação Artística, Química, 

Física, Biologia e Inglês. Ao todo se inscreveram 247.597 professores, sendo aprovados 

113.516 (46%)3.  

 

                                                 
2 É importante salientar que cargo público, de acordo com a Lei Nº 10.261/68, artigo 4.º,  é “o conjunto de 
atribuições e responsabilidades cometidas a um funcionário”, e isso o diferencia de vaga.  Para a Secretaria de 
Educação, o cargo refere-se a, no mínimo, 20 horas de trabalho (jornada inicial de trabalho docente). O professor 
quando se efetiva começa com essa jornada. Por exemplo: se em uma determinada escola houver 20 aulas de 
uma disciplina, existe uma vaga, mas essa vaga só poderá ser preenchida se for criado um cargo, que será do 
professor e não da escola. Se este professor posteriormente se remover para outra escola, ele levará consigo o 
cargo e novamente surgirá a vaga.    
3 Publicado no DOE de 24/01/04. 
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Como o tema do concurso público me instigava, passei a acompanhar o desenrolar do 

concurso de 2003 e, aproveitando as inquietações surgidas desde a minha entrada na escola 

pública, como professor, resolvi buscar entendê-lo de forma mais sistematizada. Daí surgiu a 

idéia de realizar uma pesquisa que me mostrasse quem é o professor ingressante por meio do 

concurso público. A leitura do edital do concurso, das instruções complementares e de 

notícias veiculadas pela imprensa, bem como a convivência com outros professores que atuam 

na escola pública paulista, levaram-me a vários questionamentos que nortearam o 

desenvolvimento dessa pesquisa, tais como: Quem é esse professor? Onde é formado e há 

quanto tempo? De onde vem? Que idade tem? Já leciona ou já lecionou? Tem títulos 

acadêmicos (mestrado/doutorado)? Qual o perfil de professor esperado pela SEE? Que 

mudanças podem acontecer na Rede a partir do ingresso e exercício dos “novos” professores? 

As respostas a estas questões podem desvelar alguns aspectos ainda pouco conhecidos sobre 

esse profissional. Aspectos como instituição de formação e origem geográfica são 

desconhecidos até mesmo pelos órgãos da SEE responsáveis pelos recursos humanos, que não 

têm dados sistematizados sobre os professores. Poder-se-ia perguntar qual a relevância de tais 

informações, e a resposta certamente estaria vinculada à necessidade de conhecer de forma 

mais detalhada esse profissional, para falar com mais propriedade sobre ele. Quanto mais 

conhecermos o perfil do docente que atua na escola pública, mas ricas serão as análises que 

poderão ser feitas sobre as questões referentes ao cotidiano escolar. Por isso, além de estudar 

o concurso, seria relevante traçar o perfil dos professores que ele seleciona para atuar na 

escola pública. Contudo, um trabalho de tal amplitude só poderia ser feito por uma grande 

equipe ou por um órgão especializado. Como isso não é possível, optou-se por privilegiar o 

caso dos professores de História, ingressantes por meio do concurso público realizado em 

2003 e que escolheram seus cargos em 2004 e 2005. 

 

 Para subsidiar a pesquisa recorreu-se a estudos sobre a profissionalização docente, a 

carreira e a história de vida do professor – tais como os de Nóvoa (1996), Cavaco (1999), 

Huberman (1992) – e àqueles que tratam da temática do concurso público, direta ou 

indiretamente, quando dizem respeito a diferentes aspectos das condições de trabalho do 

magistério brasileiro, como os estudos de Gomes (1998), Costa (1999), Grendel (2000), 

Másculo (2002), Pereira (1969), Catani e Vicentini (2004), Lapo (1999) e Ferreirinho (2004). 

 

 Em relação à profissionalização docente, Nóvoa (1996), estudando o caso português, 

faz um histórico desta questão, desde o seu surgimento no século XVIII, quando os diversos 
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grupos que se dedicavam à atividade do ensino foram agrupados em um corpo profissional e 

autorizados a ensinar sob a chancela do Estado. O autor destaca, ainda, o início do século XX, 

“período de ouro da profissão docente”, quando os professores eram vistos como os “agentes 

do progresso” e apontando, por fim, a crise atual da profissão, marcada pela desvalorização e 

pela “perda da autonomia profissional dos docentes”. Para Nóvoa (1996, p. 11), 

 
a racionalização do ensino [ocorrida nas décadas de 1960 e 1970] coloca entre 
parênteses os saberes, as subjetividades, as experiências; em uma palavra, as 
histórias pessoais e coletivas dos docentes. Se constrói, dessa forma, uma lógica de 
profissionalização que faz tábula rasa das dimensões subjetivas e experimentais, dos 
espaços de reflexão dos docentes sobre o seu próprio trabalho, dos momentos 
informais de troca e cooperação. 
 

 

 Nesse período, portanto, o debate incidiu sobre as técnicas e sua eficácia. Dessa forma, 

a crise atual da profissão docente tem início com o desenvolvimento da pedagogia científica 

que favoreceu a cisão na relação do professor com o conhecimento. Formou-se um corpo de 

especialistas responsável pela produção de novos saberes e pela construção de técnicas e 

instrumentos de ensino. Os professores tornaram-se os responsáveis pela aplicação desses 

instrumentos no cotidiano escolar. Restringiu-se, assim, a ação do professor a uma dimensão 

puramente técnica, desprovendo-o da possibilidade de questionamento e reflexão. Esse 

processo, para Nóvoa (1996), favoreceu a desprofissionalização do professor. Mas a partir das 

décadas de 1980 e 1990, emergiu uma diversidade de estudos sobre o professor, colocando-o 

novamente no cerne do debate educacional, apontando para a necessidade de se considerar o 

professor como produtor de conhecimentos. Contudo, de acordo com o autor, a onda 

reformadora dos anos 1990 trouxe consigo um paradoxo: 

 
assiste-se a uma retórica abundante que prega a profissionalização dos docentes. De 
modo geral, faz-se o elogio da autonomia, das capacidades de auto-reflexão ou das 
qualificações acadêmicas e científicas necessárias ao exercício da atividade 
docente... [mas] a fim de melhorar a qualidade e a eficácia dos sistemas de ensino, as 
reformas educativas apelam aos especialistas, que supostamente controlam e avaliam 
os procedimentos e a atividade docente (...) Os docentes são obrigados a adotar 
perspectivas conformistas e a obedecer a orientações técnicas. (1996, p 9-10) 

  

  

 Apesar desse paradoxo, Nóvoa crê que o fato de existirem estudos que recolocam os 

professores no centro do debate educativo estimula a problematização de tais visões 

reformistas e direciona os estudos para uma nova forma de conceber a profissionalização 

docente. 
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 Nesse sentido, o estudo de Huberman (1992) sobre o ciclo de vida profissional dos 

professores tem contribuído para esse debate. Em um de seus questionamentos que o conduz 

ao estudo sobre a carreira docente, o autor se pergunta se os professores estão sujeitos às 

mesmas etapas, às mesmas crises e aos mesmos acontecimentos no que se refere à carreira, 

mesmo pertencendo a gerações ou tempos históricos diferentes. Analisando estudos de vários 

autores, tanto da sociologia quanto da psicologia, ele constrói a sua própria interpretação, 

evidenciando que, ao longo da sua carreira, o professor passa por diversas fases ou etapas. A 

entrada na carreira é marcada por uma fase de “sobrevivência”, de “descoberta”, de choque 

com o real. Logo em seguida, o docente tende a passar por uma fase de estabilização que lhe 

permite demonstrar mais confiança e segurança, favorecendo a etapa seguinte, da 

diversificação. Na fase da diversificação o docente lança-se a novos desafios e a produzir 

inovações. Outra fase que ele sugere iniciar-se por volta do meio da carreira é caracterizada 

por um período de questionamento, é uma “crise” a respeito da carreira, que coloca o docente 

a refletir sobre a sua profissão, sobre o passado e o futuro, se deve continuar ou parar e buscar 

alternativas profissionais. Encaminhando-se para o final da carreira, o docente inicia um 

processo de distanciamento. Ocorre um desinvestimento na profissão, para então chegar ao 

seu fim, marcada por um distanciamento sereno ou amargo. O autor ressalta que, embora esta 

seqüência de fases possa caracterizar a carreira docente, não se pode considerá-la como se 

fosse predeterminada e invariável, como se todos passassem igualmente por ela. É necessário 

considerar as condições e interações sociais e culturais, o período histórico em que acontece e 

as vontades e disposições do próprio indivíduo. E em termos de fases, exemplificando a partir 

da estabilização, ele diz que “há pessoas que ‘estabilizam’ cedo, outras que o fazem mais 

tarde, outras que não o fazem nunca e outras ainda que estabilizam, para desestabilizar de 

seguida” (Huberman, 1992, p. 37). 

 

  Também nessa perspectiva de considerar o professor no centro do debate educativo, 

Cavaco (1999) faz um estudo longitudinal procurando compreender o desenrolar da vida 

pessoal e profissional do docente ao longo da carreira. Para seu estudo, a autora considera os 

relatos de vários docentes, com idades diferentes e em momentos distintos da carreira. Ela 

orienta-se para a análise na experiência de trabalho, na estrutura de classe e no contexto 

situado e vivido pelo sujeito. A autora sugere que na construção da identidade do profissional 

professor há um entrecruzamento da “dimensão pessoal, da relação com os outros e dos 

contextos nos quais essas relações ocorrem”. De acordo com Cavaco, nos primeiros anos de 
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trabalho, o professor vive momentos de tensões e desequilíbrios, necessitando de constante 

reorganização e ajustamento de suas expectativas em relação ao ofício. Esse momento 

caracteriza-se pela existência de um egocentrismo por parte do professor, que sente 

necessidade de marcar posição, fortalecer-se diante dos demais e mostrar-se capaz e 

competente. Ela chama a atenção para a ocorrência de constantes mobilidades. Isso tende a 

prorrogar a fase do egocentrismo, uma vez que coloca o professor sempre diante do novo, do 

desconhecido, tendo constantemente necessidade de se auto-afirmar. Contudo, o domínio 

progressivo do trabalho dá ao professor segurança e possibilita a criação e a inventividade, ele 

se apropria de novas dimensões do trabalho, descobre novas maneiras de trabalhar, afirma sua 

competência e procura “fazer reconhecer sua entidade profissional”. As condições de trabalho 

do professor poderão encaminhá-lo para um desinvestimento na profissão, para a rotinização e 

o isolamento de suas atividades; ou então para o questionamento da situação e uma busca 

coletiva por diferentes alternativas de trabalho. Por fim, a autora afirma que a análise do 

entrecruzamento dos múltiplos fatores constituintes da pessoa do professor permite “fazer 

emergir traços seqüenciais, compor perfis de desenvolvimento vocacional que se aproximam, 

embora não seja possível afirmar a existência de indicadores normativos que regulem a 

direção, o ritmo, as finalidades e as modalidades do processo de evolução profissional” 

(Cavaco, 1999, p. 179), pois os traços gerais que compõem a trajetória de vida dos professores 

são permeados por múltiplos fatores: pessoais, familiares e institucionais.   

 

 No que diz respeito à temática específica desta pesquisa, concurso para provimento de 

cargo de professores, foi feito um levantamento da bibliografia que tratava do tema “concurso 

público”, nas bibliotecas da PUCSP, da FEUSP, da UNICAMP e da UNESP e no site da 

ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação), em que há o 

levantamento realizado pela entidade das teses e dissertações produzidas na área entre 1981 e 

1996. Constatou-se, porém, que há poucos trabalhos que tratam dessa questão, o que reforça a 

importância de se desenvolver estudos a esse respeito. 4 Os trabalhos localizados a esse 

respeito privilegiam a análise das temáticas tratadas nas provas que operam a seleção dos 

candidatos. Nesse sentido, Gomes (1998) aborda três concursos realizados pela Secretaria 
                                                 
4 Sobre concurso há, especificamente, quatro trabalhos: as dissertações de mestrado de Luiz Roberto Gomes 
(1998) - Políticas de seleção de professores: estudo sobre os concursos públicos para provimento de Cargo 
de Professor I da Rede Estadual Paulista na década de 80; de José Cícero da Costa (1999) - Dos concursos 
públicos e da política de recrutamento de professores do Ensino Fundamental I, no município de São 
Paulo; de Marlene Terezinha Grendel (2000) - Recrutamento e seleção de professores de filosofia para o 
ensino médio: a prova de conhecimentos específicos do concurso público de provas e títulos realizado no 
estado do Paraná, em 1991; e de José Cássio Másculo (2002) - Concursos de professores de História da 
Rede Pública frente às práticas e ao conhecimento histórico (São Paulo: 1970-1998). 
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Estadual de Educação – em 1980, 1982 e 1990 – para provimento de cargo de professores I, 

hoje denominado de professores de Educação Básica I (PEB I). O autor propõe-se a investigar 

os concursos “como expressão das políticas de seleção de professores (...) confrontando-os 

com os projetos políticos das gestões de governo do Estado de São Paulo”. Ele acredita ser 

possível identificar a posição política dessas gestões de governo utilizando-se da análise dos 

editais, das instruções, da bibliografia e por fim das provas dos concursos. Ele concluiu que os 

três concursos estudados “expressam um perfil de formação de professores voltado para o 

tecnicismo, ou seja, um professor que é eficiente pela sua competência técnica” (1998, p. 97). 

 

 Já, o trabalho de Costa (1999) aborda quatro concursos públicos da rede municipal da 

cidade de São Paulo, realizados em diferentes gestões: 1983 (Mário Covas), 1990 (Luiza 

Erundina), 1994 e 1996 (Paulo Maluf). Uma das hipóteses apresentadas por ele é a de que 

dependendo do “partido político/grupo hegemônico que se instalou no comando do 

Executivo, a política de recrutamento, a bibliografia indicada nos editais do concurso e os 

critérios para classificação dos candidatos podem diferenciar-se” (1999, p. 05). Ele conclui 

que “não é possível afirmar (...) que há diferenças fundamentais ou demarcatórias quando se 

examinam, de modo geral, as políticas de recrutamento e os concursos realizados entre 1983 e 

1996. Mas quando se analisam as partes constitutivas de cada item dos editais e dos 

processos, bem como as particularidades de cada concurso e seu resultado final, percebe-se 

que houve semelhanças e diferenças importantes” (1999, p. 123). Entre as semelhanças 

existentes, o autor aponta os temas contidos nas bibliografias, os autores e as obras indicadas 

e, em relação às diferenças, menciona a nota mínima prevista para a classificação do 

candidato, o tipo de prova e os pontos atribuídos aos títulos. 

 

Másculo (2002), por sua vez, tem como objetivo “identificar como os diferentes 

agentes sociais interferiram na definição dos critérios e na realização dos concursos de 

ingresso, as mudanças que ocorreram na forma de escolha dos docentes, bem como a 

coerência entre as questões das provas de História, os programas dos concursos e as propostas 

curriculares que encontravam em vigor” (p.03). Ele estuda os concursos ocorridos no período 

de 1970 a 1998, inserindo-os na história do concurso público no Brasil. Por fim, analisa 

algumas questões das provas e programas que selecionaram os professores de História, 

assinalando que, apesar das reformas no ensino e das novas propostas curriculares de História, 

que demandam do professor um trabalho a partir de eixos temáticos e o uso de métodos de 
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ensino diversificados, os instrumentos que o avaliam dão pouca ou nenhuma importância a 

elas, reduzindo-se muitas vezes ao registro de acontecimentos históricos. 

 

Em sua pesquisa, Grendel (2000) busca detectar o perfil pretendido para o docente da 

disciplina de Filosofia e as expectativas em relação à sua formação geral e específica. Ela 

analisa os documentos e as provas referentes ao concurso para a disciplina de Filosofia em 

1991 no estado do Paraná e conclui que, embora o processo de recrutamento e seleção siga 

padrões tecnicamente estabelecidos, “não se orienta pela formação específica do professor de 

Filosofia, nem pelo programa que ele, supostamente, deveria seguir ao atuar como professor 

desta disciplina no Ensino Médio”.  

 

Ainda no que diz respeito à questão do concurso público, encontrou-se outros estudos 

que, embora não tratem especificamente do tema, abordam diferentes impactos do concurso 

público na vida do professor.  

 

Luiz Pereira (1969), em seu trabalho O magistério primário numa sociedade de 

classes, ao tratar do tema da carreira no magistério primário, aborda o recrutamento e a 

mobilidade de professores dentro do sistema escolar paulista. Ele aponta que o ingresso das 

professoras primárias na década de 1960 e também nas anteriores era um processo altamente 

competitivo em virtude da valorização do cargo, pois dependendo da área do estado ou da 

comunidade onde o cargo estava localizado, este era mais ou menos valorizado. As vagas 

existentes nas escolas da capital e das zonas urbanas dos municípios eram as mais desejadas, 

por estarem mais próximas às residências das professoras ou por oferecerem melhores 

estruturas de trabalho e condições de vida. De qualquer forma, aos professores ingressantes, 

com pouca pontuação, restava o ingresso, se quisessem se tornar efetivas, em regiões remotas 

no interior do estado. O ingresso raramente ocorria nas áreas de preferência, geralmente 

ocorria em escolas localizadas em comunidade rurais e isoladas, no interior do estado, 

fazendo com que ocorresse uma intensa movimentação de professores em direção ao interior, 

para em seguida provocar um outro tipo de movimentação: o deslocamento de um 

estabelecimento a outro, na tentativa de se chegar próximo ao seu lugar de origem. 

 

Abordando aspectos semelhantes, Denice Catani e Paula Perin Vicentini (2004), no 

artigo “Lugares sociais e inserção profissional: o magistério como modo de vida nas 

autobiografias de professores”, analisam relatos de professores sobre sua trajetória 
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profissional, em que se sobressaem as situações vividas por eles para se efetivarem. Catani e 

Vicentini (2004) identificam aspectos históricos do processo de recrutamento e seleção 

apresentados nas narrativas autobiográficas de docentes que trabalharam em diferentes 

momentos do século XX. Segundo os relatos, as professoras primárias, na escolha da 

“cadeira”, eram obrigadas a se deslocar para o interior, onde estava o cargo, em regiões 

longínquas, isoladas e sem nenhuma infra-estrutura para a realização do trabalho ou para a sua 

própria vida pessoal. Embora o concurso fosse uma garantia contra a instabilidade da carreira 

docente – as não efetivas eram desligadas ao final de cada ano letivo – ao ingressarem como 

efetivas, as professoras também estavam sujeitas às arbitrariedades e aos descasos dos 

superiores e às interferências políticas. O sentimento de isolamento e de vulnerabilidade 

marcava a vida dessas professoras, que sem perspectivas tentavam se remover para escolas 

com mais condições, de preferência na capital. As expectativas em relação à remoção são 

relatadas nas autobiografias, sendo que esse desejo nem sempre é realizado, ou só se 

concretiza no fim da carreira.  

 

A evasão de professores concursados é o tema de estudo de Flavinês Rebolo Lapo 

(1999), em sua obra Professores retirantes: um estudo sobre a evasão de professores do 

magistério público do estado de São Paulo, na qual a autora discute a evasão docente no 

período de 1990 a 1995. Ela realiza um levantamento estatístico da evasão de professores 

neste período, a partir da análise de documentos da Secretaria Estadual de Educação e 

seleciona alguns professores evadidos para realizar entrevistas com o objetivo de explicitar os 

motivos do abandono da carreira. Nesse sentido, Lapo constata que as precárias condições de 

trabalho e os baixos salários são os principais fatores responsáveis por essa evasão. 

 

O ingresso na carreira docente como professores efetivos e o processo de socialização 

dele decorrente são estudados por Viviane Canecchio Ferreirinho (2004), em sua dissertação 

Começar de Novo: práticas de socialização do professor em início de carreira, na qual 

investiga a trajetória de seis professoras ingressantes na carreira do magistério, efetivadas por 

meio de concurso público, portanto titulares de cargo. Utilizando-se de técnicas de observação 

de campo e entrevistas, a autora centra sua investigação nos aspectos relacionados à 

socialização, à aquisição e internalização das normas da escola e no processo de construção da 

identidade profissional tendo em consideração a mudança da situação funcional (temporária 

para efetiva), o processo de escolha da escola e de atribuição de aulas e a relação com os 

demais profissionais da escola.  
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Como dito anteriormente, estes estudos servirão de aporte teórico para a análise 

apresentada aqui. Há, entretanto, a necessidade de incorporar a esses estudos informações 

relacionadas às reformas educacionais realizadas no estado de São Paulo na última década  

considerando inclusive as tendências no que concerne à formação docente, a fim de situar 

melhor os dados coletados no decorrer da pesquisa. 

 

As reformas educacionais, implementadas ao longo da última década, destacam a 

questão da formação do professor e de sua atuação, apresentando-as como essenciais para a 

existência de uma escola de qualidade para todos. Segundo Rose Neubauer da Silva, 

Secretária da Educação do estado de São Paulo no período de 1995 a 2002 e uma das 

“precursoras” das reformas empreendidas no estado, vive-se um momento em que uma nova 

sociedade é gestada, o que demanda um novo perfil de escola, que prime pelo sucesso de seus 

alunos. Tal escola, por sua vez, demanda um novo educador. Por isso há que se reestruturar os 

sistemas educativos, a fim de construir uma escola eficiente e eficaz a partir da  

 
priorização efetiva dos investimentos públicos em educação, garantindo 
aperfeiçoamento permanente, jornada adequada e remuneração digna dos 
profissionais de ensino, para acabar com a seleção às avessas que afasta do 
magistério os mais capazes, criativos e empreendedores (Silva, 1996, p. 71-2).  

 

 

No edital do concurso público de 2003/2004 está bastante claro o perfil de professor 

“desejado” pela SEE: o professor a ser selecionado deve ser um gestor do processo de ensino 

e de aprendizagem e integrante da equipe escolar, compartilhando da construção coletiva de 

uma escola pública de qualidade e atuando na gestão da mesma. Portanto, tal perfil condiz 

com as novas tendências das políticas públicas que almejam um professor competente, 

autônomo, crítico e reflexivo.  

 

Apesar das mudanças ocorridas na rede de ensino, críticas vêm sendo feitas às 

reformas educacionais implementadas na rede estadual de São Paulo, pois embora tenham um 

discurso voltado para a qualidade e democratização da educação – elementos de luta sociais 

de várias décadas – trazem implícita uma lógica de mercado, voltada para a eficiência e 

produtividade, que precisa ser questionada. As idéias de autonomia pedagógica, 

administrativa e financeira da escola, proposta pela LDB 9.394/96 e há muito reivindicado por 
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seus atores, acaba esbarrando na falta de condições estruturais, como: classes superlotadas, 

falta de materiais didático-pedagógicos e baixa remuneração, o que interfere na qualidade do 

ensino e leva à responsabilização dos professores. Falsarela (2002), apoiando-se em Apple 

(2000), chama a atenção para a pressão que os professores vêm sofrendo por resultados 

positivos, sem contudo terem a contrapartida de melhores salários e condições de trabalho. 

Lapo (1999) denuncia também a evasão de professores concursados devido à baixa 

remuneração, às péssimas condições de trabalho e à ausência de um plano de carreira. 

 

 Nesse sentido, Nóvoa (1996, p. 10) aponta que  
 
 

o discurso reformador contém uma contradição insolúvel em relação aos docentes: 
por um lado, busca identificá-los como culpados das incapacidades do sistema 
escolar; por outro, sublinha a importância de sua ação para se alcançar o objetivo de 
melhorar a qualidade do ensino. As sociedades atuais, especialmente as sociedades 
européias, manifestam também um sentimento ambíguo em relação aos docentes: 
eles são vistos ao mesmo tempo como profissionais pouco competentes e pouco 
qualificados; todavia, neles se deposita a maior parte das esperanças de mudança 
social e cultural.   
 
 

 Em relação a essa “contradição insolúvel” da qual fala Nóvoa, é preciso indagar-se 

sobre as medidas que foram implementadas para melhorar a formação dos professores. 

Fazendo uma relação entre aprovação em concurso público e formação, Gatti (2004, p.8) 

acredita que parte dos problemas decorrentes da formação docente fica evidente nos 

concursos públicos para professores,  

 
nos quais uma porcentagem pequena obtém aprovação. Os programas e as 
bibliografias indicadas são, de modo geral, adequados pela análise que fizemos, e 
são de conhecimento prévio dos candidatos. O resultado desses concursos revela 
contudo grandes lacunas na formação dos licenciados, tanto em relação ao 
conhecimento na área específica, como na área pedagógica. (Gatti, 2004, p.8) 
 

  
 Na mesma direção, Azanha (1996, p. 47) diz que: 
 

A triste realidade é que o professor da escola pública paulista de 1º e 2º graus, em 
sua grande maioria, é atualmente mal formado. Infelizmente, essa afirmação não é 
mero lance retórico. No último concurso estadual [1993] para professores de nível 
III, para um contingente de 139.312 inscritos, 94.281 compareceram às provas, e 
apenas 8.142 foram aprovados, isto é, mais ou menos 8%. (Azanha, p. 47) 
 

 

Contudo, tais afirmações precisam ser relativizadas, pois se deve considerar, como 

salienta Masculo (2002, p. 16), “as expectativas da Secretaria de Educação para aquele 
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concurso, a coerência das provas e até mesmo a competência da entidade que elaborou o 

exame”. Além disso, se analisarmos exclusivamente os índices de aprovação poderíamos 

concluir que nos últimos anos houve uma significativa melhora na qualidade da formação do 

professor que atua na escola pública paulista, pois nos últimos dois concursos esse índice foi 

de 37% (1998) e 45% (2003). 

 

 A respeito dos cursos superiores voltados para a Formação de Professores no Brasil, 

Gatti (2004) observa que estes “apresentam-se como cursos híbridos em que a parte dos 

conteúdos específicos não se articula com as disciplinas de cunho pedagógico, e estas se 

apresentam com um mínimo de disciplinas no cômputo geral do curso” (p. 8). Constituindo-se 

de uma formação compartimentada, nesses cursos “não se discute, coletivamente, entre todos 

os responsáveis, o ‘profissional’ que se pretende formar. Os colegiados de curso, quando 

existentes, não se mostram capazes de equacionar questões sobre a formação teórica e 

pedagógica nas licenciaturas, imperando a rotina e a repetição mecânica das estruturas 

tradicionais de formação e das disciplinas”. Ainda sobre a formação de professores, Lélis 

(2001, p. 47) acredita que  

 
o desafio está em reconhecer que nenhuma destas instâncias [universidade, escolas 
normais ou instituições superiores de educação] poderá isoladamente dar conta de 
suas necessidade. É importante introduzir a escola enquanto espaço promotor da 
aprendizagem e de reflexão teórico-metodológica da prática (Gomes, 1992), como 
eixo estruturante da formação. Pensar a produção de uma consciência crítica e da 
ação qualificada para o futuro professor implica não abrir mão da pessoa do 
professor, da organização escolar e da profissão em um plano coletivo (Nóvoa, 
1998a).  
 

 

Gatti, Sposito e Silva (1994) consideram que o trabalho do professor é essencial para a 

qualidade do trabalho escolar, por isso as políticas públicas voltadas para a melhoria da 

educação, se desejam sucesso, devem levá-lo em consideração, estando atentas às profundas 

mudanças que a profissão docente vem sofrendo nas últimas décadas. Ainda segundo Gatti 

(2004, p. 1), 

 
com a grande expansão das redes de ensino em curto espaço de tempo e a ampliação 
conseqüente da necessidade de docentes, a formação destes não logrou, pelos 
estudos e avaliações disponíveis, prover o ensino com profissionais que possuam 
qualificação adequada. Por outro lado, e como componente fundamental desse 
quadro de carências, até aqui os administradores públicos, em diferentes níveis, não 
têm contemplado a educação e a carreira dos professores com políticas coerentes 
com as necessidades de um país que se quer socialmente avançado.  
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Tendo explicitado as principais questões que nortearam a concepção e o 

desenvolvimento deste estudo, passo a descrever o processo por meio do qual foram 

construídos os instrumentos de coleta e sistematização dos dados analisados aqui.  

 

 

Construindo um caminho para a pesquisa 
 

Tendo como ponto de partida a pretensão de conhecer quem é o professor de História 

aprovado no concurso realizado pela SEE/SP em 2003, esta pesquisa busca reunir 

informações sobre diferentes aspectos, em especial: formação (tempo de formação, 

instituição), experiência profissional, idade, processo de escolha do cargo, considerando 

também o perfil de professor desejado pela SEE/SP, contido no edital do concurso e a 

possível configuração que a rede de ensino pode tomar tendo em vista o ingresso de novos 

professores e a mobilidade dele decorrente. 

 

Para atingir o objetivo proposto, decidiu-se pela aplicação junto aos professores de um 

questionário5 (Anexo I), contendo questões acerca dos seguintes aspectos: idade, formação, 

instituição em que estudou, quando se formou, cidade de origem, tempo de trabalho no 

magistério e impressões sobre as provas. É necessário dizer que, tendo solicitado inicialmente 

tais informações ao Departamento de Recursos Humanos (DRHU) da SEE/SP, soube que o 

órgão não dispunha de dados a esse respeito e que o Instituto Tecnológico de Seleção Pública 

(INTESP), responsável pela realização do concurso, não aplicou um questionário informativo 

contendo questões dessa natureza.  

 

Quando da convocação dos professores para as sessões de escolha notou-se que aquela 

seria uma oportunidade única, pois os professores de História, convocados, estariam reunidos 

em um mesmo local e, desta forma, seria possível ter acesso a um número significativo deles. 

Além disso, a ocasião poderia facilitar a aplicação do questionário. Para validar o questionário 

e elaborar a sua versão final, aplicou-se um questionário piloto em professores de outra 

disciplina, participantes da sessão de escolha na semana anterior à de História. Desta forma, 

pôde-se reavaliá-lo e melhorar as questões para que pudessem atender ao objetivo proposto.  

 
                                                 
5 A elaboração do questionário contou com a colaboração do Prof. Dr. Odair Sass, que efetuou a revisão do 
mesmo no âmbito das atividades desenvolvidas junto ao Programa de Estudos Pós-graduados em Educação: 
História, Política, Sociedade da PUC/SP. 
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Para viabilizar a aplicação do questionário solicitou-se ao DRHU autorização e 

colaboração, por meio de uma carta enviada ao seu Diretor Jorge Sagae, na qual foi 

apresentada a proposta da pesquisa. Na oportunidade, também se esclareceu que as sessões de 

escolha teriam condições ideais para fazer a coleta de informações com um grande número de 

professores, constituindo, assim, uma rara situação que precisava ser aproveitada. Com a 

autorização, ficou mais fácil o contato com os professores, pois, após as instruções sobre a 

escolha, a responsável pela sessão de escolha anunciava a minha presença, expunha o meu 

objetivo e pedia a colaboração dos professores para responderem o questionário. Anexo ao 

questionário estava um comunicado no qual eu me identificava como professor da rede e 

estudante de pós-graduação na PUC/SP, apresentava meu objetivo de pesquisa e solicitava a 

cooperação dos mesmos. Apesar da tensão própria do processo de escolha, os professores 

mostraram-se receptivos e interessados em contribuir, outros até pediram informações mais 

detalhadas da pesquisa ou sobre o curso.  

 

  Para a primeira sessão de escolha, realizada nos dias 16 e 17/06/04 no Anfiteatro da 

Secretaria de Educação, foram convocados 1.000 professores para o preenchimento de 810 

cargos, e desses professores, 619 escolheram. Os professores nomeados, nesta ocasião, 

tomaram posse no segundo semestre de 2004. Na segunda sessão de escolha, promovida nos 

dias 30/11 e 1º, 2 e 3/12/2004, e para a qual foram criados novos cargos pela Lei 550/04, 

foram convocados 1.790 professores, para o preenchimento de 1.403 cargos, dentre os quais 

1.008 fizeram a sua escolha e tomaram posse em janeiro de 2005. Em novembro de 2005, a 

SEE/SP fez nova convocação para 4.300 professores de História e disponibilizou mais 3.127 

cargos. Esses cargos estavam vagos em decorrência de não terem sido escolhidos nas sessões 

anteriores, por desistência ou exoneração de professores, e também a sua maior parte em 

conseqüência da mudança na grade curricular de História, ocorrida no início de 2005 e que, 

conforme já foi dito, ampliou a carga horária dos docentes desta disciplina.  

 

 Dos professores que compareceram às três primeiras sessões de escolha, 2.225 

responderam ao questionário: 914 nas duas primeiras sessões em 2004 e 1.411 na terceira 

sessão, em 2005. As respostas dadas aos questionários foram sistematizadas em um banco de 

dados, cujo modelo encontra-se reproduzido no Anexo II, no qual foram acrescentadas 

informações relativas à titulação, nomeação, local de escolha e notas obtidas nas provas, 

reunidas mediante a consulta ao DRHU e ao Diário Oficial do Estado (DOE). Para a análise 

apresentada aqui, serão utilizados, portanto, os dados obtidos por intermédio dos 
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questionários e do exame do DOE, que incluem tanto informações de caráter quantitativo 

quanto registros espontâneos feitos pelos professores na parte final do questionário, na qual 

havia um espaço para fazerem comentários. Esses registros foram reunidos em 7 grupos, 

conforme apresentado no Anexo III. Por seu caráter espontâneo, os relatos dos professores se 

constituíram em um rico material de análise, trazendo as suas representações acerca do 

concurso e seus desdobramentos, bem como da situação do professor da escola pública e 

servirão como interlocuções às análises que serão feitas ao longo desse trabalho. 

 

 No Capítulo I, apresenta-se um pouco da história dos concursos públicos no Brasil, 

tanto na esfera estadual quanto federal, bem como no ensino primário quanto no secundário. 

Faz-se, em seguida, uma análise detalhada do concurso de 2003, considerando tanto os dados 

relativos ao número de inscritos, aprovados, cargos escolhidos etc., quanto os eventos do 

concurso, sobre os quais há inúmeras manifestações por parte dos professores. Dessa forma, 

pretende-se possibilitar uma melhor compreensão dos dados apresentados nos Capítulos II e 

III. 

 

 No Capítulo II, faz-se uma caracterização dos professores quanto ao gênero, idade, 

experiência profissional no magistério, tempo de formação e modalidade de instituição 

formadora, apresentada em tabelas.  

 

 No Capítulo III, analisa-se os deslocamentos aos quais os professores são submetidos 

em decorrência da aprovação no concurso por meio de quadros que mostram o fluxo de 

professores de uma região do estado para outra, explicitando, assim, como ocorreram as 

escolhas das escolas e identificando, ainda, a existência de escolas de passagem e de escolas 

indesejadas. 
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CAPÍTULO I 
 

 

O CONCURSO PÚBLICO PARA O INGRESSO AO MAGISTÉRIO 

 OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

1. Aspectos históricos e legais dos concursos para o ingresso no serviço público 

  

O ingresso no serviço público como titular efetivo de um cargo está garantido em lei e 

se dá por meio de concurso público. Os cargos públicos sempre foram muito cobiçados em 

nosso país, desde os tempos coloniais, período em que ser funcionário público significava 

status e prestígio. Atualmente ser funcionário público está mais relacionado à estabilidade e 

segurança e, portanto, a não correr o risco de perder o emprego (Másculo, 2002). O concurso 

constitui-se em medida legal importante para evitar apadrinhamentos e favorecimentos por se 

basear no princípio da igualdade de oportunidades. Para Cammarosano (1982, p. 61), “o 

princípio da acessibilidade aos cargos públicos consiste, em resumo, no direito de todos os 

brasileiros à igual oportunidade de ingressar no serviço público, desde que preenchidos os 

requisitos estabelecidos em lei”.  

 

Mas esse aspecto é relativamente recente, tanto é que a palavra concurso aparece pela 

primeira vez na Constituição de 1934, artigo 170, parágrafo 2º.: “A primeira investidura nos 

postos de carreira das repartições administrativas, e nos demais que a lei determinar, efetuar-

se-á depois de exame de sanidade e concurso de provas ou títulos.” É nela também que a 

exigência de provas ou títulos passou a ser feita. Se a lei trazia inovações regulando a forma 

de ingresso e assim democratizando o acesso a esses cargos, ela própria deixava lacunas, 

permitindo privilégios e favores políticos. A Constituição de 1967 altera a Lei anterior e 

suprime a expressão “primeira investidura”, acrescentando a obrigatoriedade da realização de 

provas, conforme Art. 95, §1º.: “A nomeação para cargo público exige aprovação prévia em 

concurso público de provas ou de provas e títulos”. Entretanto, o contido na letra da lei não 
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correspondia à realidade, o seu teor democrático e a garantia de oportunidades iguais não 

eram respeitados, pois se vivia em tempos de exceção, período em que vários direitos 

constitucionais foram abolidos (Cammarosano, 1982; Másculo, 2002).  

 

Foi em meados da década de 1980, período marcado pela reconstrução democrática, 

pelo auge dos movimentos sociais e por lutas e reivindicações destes que a Constituição de 

1988 foi promulgada, trazendo avanços significativos no que se refere à igualdade de direitos 

a todos os cidadãos. Em relação aos concursos públicos, a chamada “Carta Cidadã” limitou as 

nomeações sem concursos, procurando evitar favoritismos e privilégios, mas manteve os 

cargos em comissões.  

 
 Art. 37 “A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também ao 
seguinte: 
 I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma 
da lei; 
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei e de livre nomeação e 
exoneração”.  

 

 

 No que se refere ao ingresso na carreira pública do magistério, a realização de 

concursos é bastante antiga (Másculo, 2002; Tanuri, 2000). Há dados a respeito da 

preocupação em selecionar professores para o exercício da docência e da forma de 

recrutamento que remontam aos tempos coloniais. Estes concursos, contudo, não eram 

regulamentados e, por isso, a seleção baseava-se em critérios subjetivos, nem sempre 

possibilitando a escolha dos mais capazes, mesmo porque não existiam escolas de formação 

para o magistério. Só em 1835 foi criada no Rio de Janeiro a primeira Escola Normal 

brasileira.  

 
Em todas as províncias as escolas normais tiveram uma trajetória incerta e 
atribulada, submetidas a um processo contínuo de criação e extinção, para só 
lograrem algum êxito a partir de 1870, quando se consolidam as idéias liberais de 
democratização e obrigatoriedade da instrução primária, bem como de liberdade de 
ensino. (Tanuri, 2000, p. 14) 
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Estas escolas eram reduzidas e acessíveis a apenas uma parte da população, por isso a 

categoria de professores era formada em sua maioria por professores leigos, tanto é que nos 

concursos não se exigia formação nem títulos, exigia-se apenas, a partir de critérios 

estabelecidos a priori, que o candidato tivesse os conhecimentos necessários para o exercício 

do cargo, tais como conhecimento de gramática, leitura, aritmética e princípios da moral cristã 

e católica e ainda conhecimento de métodos e prática de ensino. Os concursos baseavam-se 

em três condições: maioridade, “moralidade” e “capacidade”. Estas duas últimas condições 

eram subjetivas o que facilitava fraudes e apadrinhamentos. Muitas vezes os critérios para a 

seleção eram político-eleitorais, facilitando a nomeação de pessoas pouco ou nada preparadas 

para o magistério, mas que serviam aos propósitos do governante local. (Másculo, 2002). 

Segundo Másculo (2002), ao mesmo tempo em que ocorria a expansão da rede de ensino e a 

criação de novas escolas para atender a demanda por ensino primário, e havia a exigência de 

maior rigor e seriedade nos concursos para selecionar, não havia, porém, escolas nem 

investimento para a formação de professores. Desta forma, ainda que o processo seletivo se 

configurasse de forma rigorosa e séria, a seleção dos docentes acabava não tendo esse caráter, 

pois não havia mão de obra formada e qualificada para isso. A exigência de habilitação 

específica passou a ser feita com a Lei 5.692/71, no seu Art. 34: “A admissão de professores e 

especialistas no ensino oficial de 1º e 2º graus far-se-á por concurso público de provas e 

títulos, obedecidas para inscrição as exigências de formação constantes desta Lei”. Na LDB 

4.024/61, embora as questões relacionadas à exigência da habilitação tenham sido discutidas, 

ela não foi colocada na lei, pois havia falta de professores habilitados para o exercício da 

docência, especialmente nos locais mais longínquos dos estados e do país (Gomes, 1998; 

Tanuri, 2000). De acordo com Teixeira (1988) em 1962, no estado de São Paulo, a Lei 

Estadual 7.378 introduziu novas normas para ingresso e reingresso no magistério primário, 

determinando que os concursos deveriam ser de provas e títulos. Tais provas versariam “sobre 

matéria de cultura geral e especializada, e teriam caráter objetivo” (Teixeira, 1988, p. 220). 

Contudo a exigência de provas e títulos foi gradativamente sendo incorporada e só a partir de 

1966 é que as vagas foram totalmente preenchidas por meio de concurso de provas e títulos.  

 

Embora a questão da profissionalização já estivesse prevista na Lei 5.692/71, questões 

relacionadas à valorização, remuneração e carreira docente só passaram a ser contempladas na 

Constituição de 1988 que, em seu Art. 206, inciso V, prevê a “valorização dos profissionais 

do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso 
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salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos” e na 

LDB 9.394/96, Art. 67, segundo a qual:  

 
Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 
assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 
magistério público: 
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;  
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive, com licenciamento 
periódico remunerado para esse fim; 
III - piso salarial profissional; 
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 
desempenho; 
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 
trabalho; 
VI - condições adequadas de trabalho. 

 

 

 No que se refere ao ensino secundário, até o final do século XIX ele se limitou 

praticamente ao Colégio D. Pedro II no Rio de Janeiro, para o qual existia uma rigorosa forma 

de seleção de professores, contudo, a exemplo de como ocorria no ensino primário, também 

no secundário não se exigia títulos. No estado de São Paulo o primeiro concurso para 

professores do ensino secundário ocorreu em 1894 para preencher as vagas do recém criado 

Ginásio São Paulo. A partir de 1900, esse Ginásio passou a ser responsável pela realização de 

novos concursos para o preenchimento de vagas em outros colégios do Estado. Contudo, 

continuou não havendo exigência de habilitação para o exercício do cargo.  

 

 A exigência de habilitação passou a ser solicitada nos concursos públicos a partir de 

1942, com a reformulação do ensino secundário pela lei orgânica 4.244, que levou o estado de 

São Paulo a adaptar a sua legislação em relação aos professores que lecionavam no 

secundário, definindo como seria o preenchimento dos cargos de professores:  

 
Os cargos de professor catedrático, de assistente ou professor de aulas, nas escolas 
normais e nos ginásios do Estado, com inspeção preliminar ou permanente, serão 
providos mediante: a) remoção; b) nomeação por concurso de títulos e provas. 
(Decreto-Lei 12.932, São Paulo, 1942 apud Másculo, 2002).  
 

 

 Segundo Teixeira (1988), o Decreto-Lei 12.427/41 determinou que a seleção para o 

magistério secundário paulista fosse feita através de concursos de provas e títulos. Estes 

concursos “se revestiam de um certo rigor, tanto nos exames, quanto na aprovação dos 

candidatos” (TEIXEIRA, 1988, p 221).   
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 Além dos critérios de seleção, o Decreto-Lei 12.932/42 determinou os órgãos que 

seriam responsáveis pela realização dos concursos, bem como a composição do certame que 

deveria constar de prova escrita; oral; prática, experimental ou gráfica; e prova didática. Em 

1948, novamente, o governo do estado de São Paulo promulgou uma lei estadual 

regulamentando o provimento de cargos para o magistério, a fim de adaptar a legislação 

estadual à Constituição de 1946. Essa lei regulou os concursos até o final da década de 1960 

(Másculo, 2002). Em 1969, o recrutamento, bem como as avaliações dos funcionários 

públicos, passaram a ser responsabilidade dos órgãos da administração pública estadual. Em 

1975, o governo estadual publicou o decreto 6.823/75, regulamentando o provimento de 

cargos no magistério, segundo o qual: 

 
O provimento de cargos docentes do quadro do magistério far-se-á mediante 
concurso público de provas e títulos realizado pela Secretaria de Educação, no 
mínimo a cada 2 (dois) anos, para preenchimento de vagas remanescentes de 
concurso de remoção (Decreto Estadual nº 6.823/75, São Paulo, 1975, apud 
Másculo, 2002, p 28). 

 

 

 Ao longo das décadas de 1970 e 1980 várias foram as manifestações dos professores 

em busca da melhoria da escola pública e de suas condições de trabalho, dentre elas o 

estabelecimento de critérios para a seleção e a exigência do cumprimento da periodicidade 

dos concursos. Contudo, na contramão dessas reivindicações, o item que estabelece as formas 

de admissão, contido na Lei Complementar nº. 444/85, permite a admissão sem concurso 

público, ao possibilitar a contratação em caráter temporário, além de retirar do texto a 

periodização para a realização de concursos (COSTA, 1999; MÁSCULO, 2002). Isso talvez 

explique o porquê do grande número de professores contratados em caráter temporário na 

rede estadual paulista, bem como os longos intervalos sem a realização de concursos. Embora 

a realização de concursos para suprir a demanda de professores efetivos seja uma 

reivindicação histórica dos professores e seus sindicatos e a própria garantia legal da 

realização dos mesmos seja decorrência dessas reivindicações, isto não foi tido como 

prioridade nas diferentes gestões que estiveram à frente do estado de São Paulo nas últimas 

décadas que, independentemente da vertente política, mantiveram a sistemática de longos 

períodos sem a realização de concursos.   
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 A rede estadual paulista esteve marcada desde a Lei 5.692/71 por uma série de 

transformações: expansão da rede, criação das disciplinas de Estudos Sociais no lugar de 

História e Geografia, e das disciplinas de OSPB (Organização Social e Política do Brasil) e 

EMC (Educação Moral e Cívica) e duas reformulações curriculares em 1986 e 1992 

(MÁSCULO, 2002, p. 24). E mais recentemente, a partir de 1995, com as reformas 

empreendidas pela gestão Mario Covas, esta rede passou por novas e intensas modificações, 

cuja finalidade era a racionalização de recursos materiais e humanos, visando à eficiência, 

eficácia e qualidade; concretizadas com as medidas de reorganização física das escolas, de 

municipalização do ensino, da instituição de dois ciclos para o ensino fundamental e do 

regime de progressão continuada, bem como com a diminuição de aulas de História e 

Geografia na grade curricular. Pode-se dizer, então, que a realização de um concurso em 1998 

para o preenchimento de cargos em onze disciplinas pode ser entendida como mais uma 

medida neste contexto das reformas educacionais.  

 

 No que se refere especificamente aos concursos, Másculo aponta que: 

 
Nas últimas três décadas, os concursos de ingresso no magistério registraram a 
ocorrência de diferentes situações: longos períodos sem realização, diferentes 
instituições envolvidas no processo de seleção, provas alternando testes de múltipla 
escolha com questões discursivas, desempenho dos candidatos oscilando entre altos 
e baixos índices de aprovação. (Másculo, 2002, p. 23) 

 

 

 Nesse período, citado pelo autor, houve concursos para diversas disciplinas, em seis 

deles para professores de História (1978, 1980, 1986, 1993 e 1998), mas a grande expansão da 

rede, o longo intervalo entre eles e o baixo índice de aprovação fez com que a rede se 

formasse, em quase sua totalidade, por professores temporários. Se considerarmos, para efeito 

de ilustração, os concursos realizados nas últimas duas décadas, veremos que, no concurso de 

1986, 25% dos inscritos foram aprovados e, no de 1993, apenas 5%. Para o concurso de 1998, 

inscreveram-se 148.388 professores para 47 mil cargos e 55.379 foram aprovados, um índice 

de 37%. Esse índice foi considerado um avanço, visto que no concurso anterior (1993) apenas 

5% dos professores foram aprovados (MÁSCULO, 2002). Levando-se em conta que houve 

pouquíssimas efetivações após o concurso de 1993, pode-se concluir que de 1986 a 1998 

milhares de professores foram se formando e sendo absorvidos precariamente pela rede 

estadual. Em 1998, segundo dados da APEOESP, havia aproximadamente 120 mil 

professores temporários na rede e apenas 47 mil cargos foram criados, embora houvesse 
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muito mais vagas que continuaram a ser preenchidas por professores temporários 

(MÁSCULO, 2002). Ao mesmo tempo em que a rede de ensino paulista se expandiu, 

buscando garantir o acesso aos bancos escolares de praticamente toda a população em idade 

escolar6, essa expansão não ocorreu no tocante ao número de professores efetivos. O que se 

observa é que há uma alta rotatividade de professores, o que dificulta a realização de um 

trabalho eficiente e de qualidade, a execução de projetos e o estabelecimento de vínculos com 

a comunidade escolar. A vida profissional do professor temporário é marcada pela 

instabilidade, pelo recomeço constante: cada ano em uma nova escola, novos alunos, num 

processo constante de adaptação. Para Lapo (1999, p. 98), “a instabilidade profissional gerada 

pelo tipo de contrato de trabalho que o professor possui interfere fortemente em seu percurso 

profissional”. Um exemplo da situação precária desses profissionais foi o desligamento de 

professores com contrato temporário em 1998, acarretando-lhes prejuízos financeiros e 

tirando-lhes os direitos de férias. Diante de um quadro de instabilidade e trabalho precário, a 

efetivação por meio de concurso torna-se para o professor uma alternativa desejada e, mesmo 

que haja vários problemas no sistema público de ensino, muitos professores recorrem a ele 

com a intenção de garantir a estabilidade e a empregabilidade. 

 

 

2. A realização do concurso para professores do estado de São Paulo em 2003 

 
Cinco anos depois do concurso realizado em 1998, a SEE/SP abriu novo concurso em 

2003 para 10 disciplinas, incluindo História.  

 

Nesse concurso, considerado pela imprensa como o maior já realizado na área da 

educação7, inscreveram-se 247.597 professores e 113.516 (46%) foram aprovados, de acordo 

                                                 
6 “O Censo Demográfico 2.000 contabilizou, na faixa de idade entre 7 a 14 anos, no estado de São Paulo, um 
total de 5.256.464 pessoas. No mesmo ano, o Censo Escolar contabilizou 5.474.417 matrículas nesta mesma 
faixa etária. Isto significa que, no estado de São Paulo, está universalizado o atendimento às crianças de 7 a 14 
anos. (...) Em relação à faixa etária de 15 a 17 anos, o Censo Demográfico 2.000 contabilizou 2.130.889 jovens 
que, na sua quase totalidade – 2.019.055 (94,75%) -, estavam matriculados”. (SEESP/ATPCE/CIE, São Paulo, 
2002) 
7 À título de ilustração, menciono aqui duas matérias feitas por diferentes órgãos de imprensa sobre o concurso: 
“Na sala de aula” - “O estado mais rico do país prepara o maior concurso da história: são 50 mil vagas de 
professor de escola pública. A reportagem mostra que, por causa do desemprego, a chance atrai até quem nunca 
pensou em ser professor”. (reportagem feita por Ernesto Paglia, exibida em 15/09/2003 no Jornal da Globo). 
Acessado em 05/12/2004 em http://jg.globo.com/JGlobo/0,19125,WJ0-2743-4142,00.  “Mais oportunidade” - O 
concurso da educação, que foi considerado um dos maiores da história, teve 247.597 candidatos inscritos 
disputando 49 mil vagas de professor em todo o estado. (reportagem feita por Paula Alface para o Jornal Diário 
de São Paulo, publicada em 24 de maio de 2004). Acessado em 30/05/2004 em 
www.saopaulo.sp.gov/sis/leimprensa.php?id:51252. 
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com DOE de 24/01/04. Na disciplina de História houve 23.693 inscritos e 11.411 (48%) 

foram aprovados, dos quais 7.090 (62%) foram convocados, sendo que, em 2004, foram 

chamados 2.790 professores para o preenchimento de 2.022 vagas e, em 2005, foram 

chamados 4.300 para 3.127 cargos, resultando no preenchimento de aproximadamente 4.700 

cargos em 2 anos. 

 

Quando da realização do concurso havia na rede estadual 49 mil vagas a serem 

preenchidas, mas só existiam 14 mil cargos. Por isso a SEE/SP ofereceu para a escolha, no 

mês de junho de 2004, esses cargos, sendo 810 para História. Os professores nomeados 

entraram em exercício no segundo semestre daquele ano8. Era preciso, portanto, criar mais 35 

mil para atender a demanda. Em 30 de agosto de 2004, o Governador Geraldo Alckmin 

enviou o projeto de Lei nº. 550/04 para a Assembléia Legislativa, propondo a criação desses 

cargos. Naquele momento, ele afirmou que, com a efetivação dos professores, tinha a intenção 

de assegurar a qualidade pedagógica. Segundo ele, isso representaria “um ganho de qualidade 

pedagógica no ensino fundamental, uma vez que o professor efetivo, em razão da estabilidade 

e outras vantagens que o cargo propicia, tem condições de dar continuidade a seu trabalho e 

ao processo pedagógico proposto pela unidade escolar” (SEE/SP, 2004). Certa de que o 

projeto seria aprovado, uma vez que o mesmo era consenso entre oposição e situação, a 

SEE/SP fez nova convocação em novembro/dezembro de 2004. Para aproximadamente 1.400 

cargos foram convocados 1.790 professores de História, que tomaram posse no início do ano 

de 2005.  

 

No quadro a seguir, pode-se visualizar melhor esses números: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Convém observar que o fato de os efetivos entrarem em exercício no meio do ano trouxe uma série de 
transtornos. Transtornos para os professores temporários, que perderam suas turmas e ficaram sem vínculo. 
Transtornos para os professores que estavam se efetivando, mas que tinham vínculo como temporário com 
jornada completa, que tiveram de entrar em exercício com jornada inicial. Transtornos aos aprovados que 
terminariam o curso de licenciatura no final de 2004 e que não puderam escolher; sem contar, é claro, os 
prejuízos pedagógicos.  
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QUADRO 1 - Número de professores de História inscritos, aprovados e convocados e 

número de cargos oferecidos e escolhidos (2004-2005) 
 

Inscritos Aprovados Convocados Cargos 
Oferecidos 

Cargos 
Escolhidos 

Primeira Sessão/2004 1.000 810 619 

Segunda Sessão/2004 1.790 1.403 1.008 

Terceira Sessão/2005 4.300 3.124 2.729 
23.693 11.411 

Total 7.090 * 4.356 

Fonte: DRHU, 2004/2005. 

* Não foi feito o total de cargos oferecidos, porque aqueles que não foram escolhidos retornaram para 
a escolha na sessão seguinte. 

 

 

A realização do concurso de 2003 ficou a cargo do Instituto Tecnológico de Seleção 

Pública (INTESP) que, apesar de ter conseguido vencer a licitação, demonstrou ter pouca 

experiência para realizar um concurso de grande porte. A pouca experiência do INTESP ficou 

evidente com a ocorrência de diversos problemas, relatados pela imprensa, pelos professores e 

pelos sindicatos. 9 Problemas de natureza diversa, como: professores inscritos cujos nomes 

não constavam na lista do local da prova, despreparo dos aplicadores, trocas de provas, quebra 

de sigilo, fechamento de portões antes do horário. Posteriormente, a qualidade da prova foi 

questionada, pois muitas questões foram anuladas (4 em história e 24 no total) e os critérios 

de correção da prova dissertativa não foram devidamente explicitados. Vários candidatos 

tiveram seus nomes omitidos ou apareceram com a pontuação zerada na primeira lista de 

classificação, de forma que muitos recursos foram impetrados contra o instituto. 

 

Algumas declarações dos professores, escritas nos questionários distribuídos para a 

realização desta pesquisa, ilustram a insatisfação com o instituto e a falta de confiança no 

mesmo e demonstram que os professores se sentiram prejudicados e desrespeitados:  

 

                                                 
9 Como exemplos da repercussão dos problemas ocorridos durante o concurso, pode-se citar as seguintes 
matérias: “Professores criticam concurso público”. Notícia apresentada no Jornal Folha Online em 05/11/2003. 
(Acessado em 05/12/2004 em www1.folha.uol.com.br/folha/dimenstein/noticias). “Docente denuncia erro”. 
Reportagem de Simone Iwasso, publicada em 06/11/2003 no Jornal Folha de S. Paulo, caderno Cotidiano, p. C8.  
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O concurso foi muito mal organizado. (1ª)10 

Houve incompetência do instituto aplicador da prova. (1ª) 

O concurso foi muito desorganizado. (1ª) 

Não gostei da instituição que promoveu o concurso. Poderia ter sido outra mais idônea. (2ª) 

O concurso de 2003 foi muito desorganizado, ocorreu (segundo relatos) muita imprudência dos 
fiscais e da equipe que o formulou e, para a classificação solicitei recurso e não obtive respostas 
até hoje quanto ao desempate na classificação final. (2ª) 

Quanto à classificação minha nota teve que ser corrigida, pois publicaram errado. (2ª) 

Vale a pena citar que o tal INTESP firmou sua ação como a “tabajara” dos concursos. Erros 
primários, desencontros e confusões da empresa marcaram o processo. Compare-se o processo do 
concurso de 1998. (2ª) 

Queria manifestar minha insatisfação com o organizador do Concurso INTESP. Eu nunca vi tantas 
questões anuladas e a parte dissertativa deixou muitas dúvidas na correção. (3ª) 

Eu achei a empresa que aplicou as provas bastante fraca, houve muita confusão, a correção nem se 
fala, direitos em rever avaliação, recursos etc... (3ª) 

Não gostei da comissão organizadora. (3ª) 

O instituto (des)organizador, INTESP, foi péssimo. (3ª) 

 

 Os professores fazem, também, uma associação entre a desorganização do instituto e o 

descaso do governo com a educação. 

 
O INTESP foi uma instituição desqualificada, o que reflete o descompromisso e o desprezo de 
governo do Estado pela educação. (1ª) 

Muito ruim o INTESP que aplicou as provas. Professores trocavam questões no banheiro, colaram 
e houve lugares em que a prova simplesmente não chegou. É o descaso do Governo para com a 
educação Estadual. (1ª) 

  

 E, por fim, comparam o concurso de 2003 aos anteriores, realizados por outros 

institutos:  

 
O concurso de 1998 estava melhor em termos de organização e elaboração. (1ª) 

 

 Além de se manifestarem sobre a organização do concurso efetuado em 2003, os 

professores aproveitaram o espaço encontrado na “questão livre” do questionário respondido 

                                                 
10 Esse número refere-se à sessão de escolha da qual o professor participou, indicando as variações relativas ao 
intervalo de tempo entre a realização das provas e a resposta ao questionário – o que, de alguma maneira, pode 
influir nos aspectos destacados na questão em que os professores podiam opinar livremente sobre o concurso. 
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para esta pesquisa, por ocasião da escolha, para discutirem o próprio processo do concurso 

para o ingresso no magistério oficial. Tais comentários serão objetos de análise do próximo 

item. 

 

 

2.1. Impressões gerais sobre o concurso 

  

 Embora o concurso público seja uma forma de recrutamento e seleção que tem como 

princípio básico a garantia de igualdade de oportunidades, os professores mostram opiniões 

divergentes sobre ele. 

 

 Alguns professores são favoráveis ao concurso, dão sugestões para mudanças e 

propõem que ocorram concursos com mais freqüência.  
 

Achei a proposta de questões dissertativas um avanço, e acho que concursos na área da educação 
são necessários e deveriam obedecer a uma periodicidade. (1ª) 

O governo do estado de SP deveria oferecer concursos para professor a cada 2 anos, é uma 
maneira de avaliá-los e promover ou oferecer algo para os que realizam a prova conseguirem 
aprovação. O professor precisa de estímulo, motivação e principalmente reciclar. (1ª) 

É preciso realizar mais concursos. (1ª) 

Deveria sair concurso com mais freqüência. (3ª) 

Necessidade da realização de novos concursos. (3ª) 

 

 Há outros que, embora sejam favoráveis ao concurso, apontam problemas na forma 

como ele ocorre: 

 
O concurso não avalia a “capacidade” de lecionar, é democrático, mas deveria ser classificatório. 
(3ª) 

As provas do concurso não devem ser nunca eliminatórias. (3ª) 

Os concursos deveriam avaliar o perfil psicológico do candidato. Há muitos diretores autoritários 
aprovados em concursos de teor progressista. (3ª) 

 

 Há professores, no entanto, que são contrários aos concursos, pela sua sistemática e 

porque não acreditam que ele seleciona os melhores candidatos no que diz respeito à 

capacidade para dar aulas:  
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A avaliação em um processo de seleção voltado para o magistério não pode se restringir à 
apreensão e/ou reflexão sobre conteúdos. É indispensável avaliar a aplicação, utilização e 
habilidades, presentes no cotidiano da sala de aula. (1ª) 

A prova não avalia os conhecimentos. (1ª) 

Concurso! Nada prova. (1ª) 

Concurso não avalia ninguém! (2ª) 

O concurso não é um critério coerente para atribuir os cargos. (3ª) 

 

 Os sujeitos desta pesquisa defendem, também, outro tipo de seleção que considere os 

aspectos psicológicos do candidato e a avaliação para os professores efetivos, pois crêem que 

os professores concursados tendem a se acomodar: 

 
Essas avaliações não medem o ser humano, deixam de lado aspectos psicológicos, sociais, 
estéticos e políticos importantes. (1ª) 

O concurso público não deve ser o único meio para ingresso. Há docentes acomodados com o 
status assumido. (2ª) 

Todo concurso é problemático, pois é difícil avaliar, ainda, em se tratando do conhecimento, que é 
algo tão amplo e impossível você ser avaliado apenas por um X de questões. E depende muito do 
seu dia e outras questões. (3ª) 

 

 Por fim, um dos professores declarou-se indignado com a estrutura do concurso que, 

segundo ele, revela descaso com o professor e desvalorização desse profissional:  
 

Considero a estrutura do concurso (tratamento com o professor, clareza nas informações, 
atribuições da aula), fruto de um sistema de desvalorização do profissional docente. Olhando os 
professores antes da atribuição, parecem “urubus na carniça”, revelando a atual situação sócio-
econômica do professor. (3ª) 

 
 

Essa discussão sobre a utilização do concurso como forma de recrutamento dos 

professores da rede pública de ensino ganha outro significado quando se confronta o tipo de 

docente pretendido – de acordo com o exame do conteúdo do edital que expõe os objetivos do 

concurso – com os mecanismos por meio dos quais se dá a seleção e o ingresso desses 

profissionais que, em princípio, assumem seu cargo com a garantia da estabilidade que é 

própria dos funcionários públicos efetivos e lhes dá um estatuto profissional melhor do que o 

estatuto dos que são contratados em caráter temporário.  
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2.2. O perfil de professor pretendido pelo edital 

  

 Ao analisar o edital do concurso é possível notar que ele não é um documento neutro, 

puramente técnico, pelo contrário, traz implícitas posições e interesses de determinados 

grupos que tentam se impor. Diante disso, é possível compreender porque o perfil de 

professor (Anexo IV) escolhido foi o descrito e não outro. Isso porque o edital do concurso é 

o resultado de disputas de diferentes agentes e instituições que compõem o campo 

educacional. Bourdieu, em sua teoria dos campos, afirma que: 
 
um campo (...) se define entre outras coisas através da definição dos objetos de 
disputas e dos interesses específicos que são irredutíveis aos objetos de disputas e 
aos interesses próprios de outros campos... Para que um campo funcione, é preciso 
que haja objetos de disputas e pessoas prontas para disputar o jogo, dotadas de 
habitus que impliquem no conhecimento e no reconhecimento das leis imanentes do 
jogo, dos objetos de disputas, etc. (Bourdieu, 1983, p. 89).  

  

 

 Na leitura do edital logo se nota o tipo de profissional que se pretende recrutar: um 

professor capaz de ser um gestor do processo de ensino e de aprendizagem e integrante da 

equipe escolar, compartilhando da construção coletiva de uma escola pública de qualidade e 

atuando na gestão da mesma. Professor este que se enquadre no contexto das reformas 

educativas, que propõe a existência de uma escola democrática, inclusiva e autônoma. Esse 

perfil vai ao encontro do novo paradigma de professor que se pretende: competente, 

autônomo, crítico e reflexivo. Esse novo professor, de acordo com Mello (s/d), deve zelar pela 

aprendizagem do aluno, o que torna imprescindível a transformação da sua relação com o 

saber, do seu modo de ensinar e de sua identidade. Contudo, os mecanismos utilizados para 

selecionar o professor com esse perfil precisam ser considerados, pois é possível apontar 

algumas contradições em relação ao instrumento escolhido para tanto e às condições de 

trabalho que caracterizam o sistema de ensino paulista.  

 

 É sabido que uma prova de múltipla escolha e algumas questões dissertativas – que, 

como veremos, geraram ansiedades em muitos professores – que primam pelos conteúdos, 

não têm em si condições de selecionar um profissional que contemple todas essas qualidades. 

Uma prova em que se avaliam os conhecimentos de que dispõe o candidato não 

necessariamente seleciona o melhor professor, pois não permite reunir elementos acerca de 
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sua competência em sala de aula. Os próprios professores se manifestaram a esse respeito 

quando se referiram aos conteúdos da prova e à bibliografia, conforme veremos no próximo 

item. 

 

 A esse respeito, Teixeira (1988) observa que o concurso apenas avalia os 

conhecimentos do professor em relação aos conteúdos da sua disciplina, deixando de lado os 

aspectos relacionados à competência pedagógica. Nessa mesma linha de argumentação, 

Chapoulie (1979), com base em uma pesquisa com professores sobre a forma de recrutamento 

utilizada pelo sistema de ensino francês, chama a atenção para o fato de que os candidatos que 

obtiveram altas notas nos concursos relataram terem sentido dificuldades quando se 

colocaram diante da sala de aula, muitas vezes, não sabendo como agir em determinadas 

situações. Essa situação, segundo o autor, tende a ser dominada quando o professor possui um 

bom conhecimento da sua disciplina, favorecendo a construção de estratégia para solucionar 

os problemas da sala de aula e, assim, levando-o ao longo de sua carreira a construir sua 

competência profissional. Um dos problemas, em relação à construção dessa competência, é a 

maneira individualizada como ela ocorre, já que nem sempre o professor se sente seguro para 

compartilhar suas dúvidas e receios com os pares, pois tal demonstração é vista como sinal de 

fraqueza e incompetência. 

 

 Mello (s/d) sugere que a escola deve ser um espaço de formação contínua do “novo 

professor”, em que as competências e habilidades seriam construídas por meio de estratégias 

que facilitariam essa construção. A própria autora, no entanto, ressalta que tais estratégias só 

atingirão os objetivos se os professores tiverem uma formação básica sólida e um vínculo 

permanente com a escola. Como se notará no decorrer deste trabalho, ainda que os 

professores sejam efetivos, em muitos casos, esse vínculo acaba não sendo estabelecido em 

decorrência da mobilidade que eles experimentam em sua trajetória profissional. Esse aspecto 

remete ao segundo ponto de discussão: a realidade da escola pública e do sistema escolar que 

não oferece condições para que o professor desenvolva as qualidades anunciadas como 

desejáveis e consiga constituir disposições favoráveis em relação à docência e ao próprio 

trabalho. Há uma contradição entre o real e o pretendido, como já apontou Nóvoa e também 

Cavaco, referindo-se ao sistema de ensino português, mas que cabe também para o caso 

paulista. Cavaco (1999, p. 158) observa que o discurso oficial está repleto de palavras como 

“inovação”, “mudança”, “criatividade”, “autonomia”, mas que não consegue esconder “a 

realidade da rotina estritamente regulamentada e a mediocridade de condições de trabalho que 
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limitam, em larga medida, a vivência nos espaços escolares”. A atuação do professor é 

limitada por normas e regulamentos que impõem como ele deve proceder e quais os limites de 

suas ações, que, aliás, quase sempre ficam restritas à sala de aula. Embora no discurso oficial 

o professor esteja em primeiro plano, na prática, ele continua sendo apenas um executor de 

propostas de inovação e planos curriculares concebidos por especialistas, que muitas vezes 

não conhecem o cotidiano das escolas públicas.  

 

 Nesse sentido, convém evocar algumas das considerações de Lawn (2000, p.72) sobre 

a construção da identidade docente, pois o autor observa que o Estado tende a manipular a 

identidade docente de acordo com os seus interesses, a fim de realizar as suas reformas:  

 
As tentativas do Estado para criar novos tipos de professores para as novas 
orientações da política educativa, originadas em diferentes períodos deste século 
[XX], têm sido as principais formas pelas quais a identidade do professor tem sido 
construída e mantida. O problema em decidir acerca dos objetivos e sistemas 
educativos nunca esteve afastado da construção de novas identidades do professor. 
Como ‘servos do Estado’, disseminando a sua política, os professores eram a linha 
de frente de um Estado eficaz. Um novo sistema de educação não poderia ser 
disseminado sem novas tecnologias, a mais importante das quais era o professor.  

  

 Por meio de um discurso renovador e inovador sobre o papel do educador, o Estado 

procura manter o controle sobre uma grande massa de professores. Assim, no discurso oficial, 

os professores são “mencionados como autônomos, responsáveis e construtores da sociedade 

democrática do futuro” (LAWN, 2000, p. 75). Desse modo, constitui-se uma identidade 

oficial, fabricada de acordo com os interesses do Estado, ainda que as condições reais para a 

sua existência nem sempre sejam dadas e, nesse caso, as ações, idéias e comportamentos dos 

professores que fogem a essas características são rotulados como resultado do 

conservadorismo, falta de compromisso e de responsabilidade do professor. Assim, o perfil de 

professor desejado pelo Estado esbarra nas condições reais da escola pública que, apesar das 

muitas reformas e políticas públicas implementadas, ainda não foram suficientes para 

solucionar os problemas do sistema público de ensino. Tais distorções apareceram de 

diferentes maneiras nos comentários efetuados acerca da prova realizada para o concurso.  

 

 

2.3. As provas e os conteúdos exigidos 

 
A prova de História foi realizada no dia 01/11/2003 em dois períodos: a manhã foi 

reservada às questões de múltipla escolha e a tarde às dissertativas.  A prova valia 100 pontos 
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e era composta por duas partes. A primeira parte valia 80 pontos e continha 80 questões de 

múltipla escolha, sendo 50 sobre conhecimentos específicos da disciplina e 30 relativas a 

conhecimentos pedagógicos. A segunda parte valia 20 pontos, com 4 questões dissertativas: 

três de conhecimentos específicos da disciplina de História e uma de formação básica em 

educação. As provas tinham caráter eliminatório. O candidato devia obter no mínimo 50% de 

acerto na prova de múltipla escolha (40 pontos) e 25% de acerto na prova dissertativa (5 

pontos). Após o término da prova de múltipla escolha, o candidato podia levar o caderno de 

questões, contudo, o mesmo não foi permitido em relação à prova dissertativa, o que causou 

estranheza e desconfiança por parte dos professores. Ao final deste item serão apresentados os 

resultados das notas dos professores (Tabela 1) na prova dissertativa, de modo a possibilitar 

uma melhor compreensão das manifestações dos professores acerca desta modalidade de 

prova. 

 

Quanto aos títulos, considerou-se o diploma de mestrado ou de doutorado na disciplina 

ou na área de educação (3 ou 6 pontos, respectivamente) e a estabilidade no serviço público 

estadual (1 ponto)11. Diferentemente do concurso realizado em 1998, o concurso em questão 

não atribuiu pontos ao tempo de serviço na rede pública de ensino. Assim que o governo 

publicou o edital do concurso de 2003, houve protesto de professores contra a APEOESP, que 

foi acusada de não ter reivindicado junto à Secretaria de Educação o direito à contagem de 

pontos para os professores que já atuavam na rede. Nos relatos dos professores, apresentados 

nos questionários, aparecem o inconformismo com essa decisão da Secretaria e o sentimento 

de terem sido preteridos apesar do longo tempo dedicado ao magistério: 

 
A SEE demonstrou no mínimo de falta de consideração e/ou injustiça com os professores que já 
lecionam na rede há anos, privilegiando os recém formados que muitas vezes não agüentam sala de 
aula e deixam as aulas. Onde está o plano de carreira da categoria? (3ª) 

Poderia olhar com carinho o professor com muitos anos de experiência, com diferenciação na 
contagem dos pontos. (3ª) 

Deveria levar em conta a pontuação anterior. (3ª) 

 

Essa desconsideração do tempo de serviço parece ser uma tendência adotada por essa 

gestão da SEE/SP, que se confirmou no concurso de professor de Educação Básica II para as 

                                                 
11 “Por força de disposição transitória da Constituição Federal de 1988 (Art. 19 do ADCT), foram declarados 
estáveis os servidores públicos civis da União, Estados e Município que na data da promulgação da Constituição 
(5/10/88) contassem com pelo menos 5 anos continuados de exercício”. (APEOESP - Assessoria Jurídica). 
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disciplinas de Filosofia e Educação Física e para PBI realizados em 2005, apesar de, neste 

último, o CPP e a APEOESP terem impetrado e conseguido liminar na justiça garantindo aos 

seus associados pontos por tempo de serviço.  

 

Sobre o tipo de prova realizada, acredita-se que uma seleção que envolve 247.597 

professores, sendo 23.693 só para a disciplina de História, dificilmente poderia compor-se de 

outro tipo de prova que não a de múltipla escolha, apesar de nesse concurso ter sido incluída 

também a prova dissertativa. Quanto à prova objetiva, de múltipla escolha, houve várias 

manifestações dos professores, que responderam aos questionários destinados a esta pesquisa, 

sobre a má elaboração, a dubiedade dos enunciados e das respostas e a imprecisão de algumas 

questões, o que dava margem a mais de uma resposta. Isso, como se viu anteriormente, fez 

com que os professores questionassem a competência do instituto para realização de um 

concurso desse porte.  

 
Muitas perguntas foram formuladas erroneamente, e mesmo após as correções feitas pela empresa 
responsável, 2 questões permaneceram erradas. (1ª) 

A minha maior crítica a esse concurso é a parte pedagógica, que a meu ver foi mal elaborada. (1ª) 

Uma alta porcentagem das questões da prova de conhecimentos específicos estava mal elaborada. 
(1ª) 

O concurso solicitou uma bibliografia extensa, mas não elaborou uma prova de acordo com a 
bibliografia. A aplicação das provas recebeu uma série de críticas. E uma grande parte das 
questões foi passível de questionamentos, sendo algumas anuladas. O concurso “nivelou por 
baixo”. A prova dissertativa continha questões não muito claras e a correção parece ter sido 
altamente direcionada pelo gabarito oficial. (1ª) 

Questões mal formuladas, dúbias. (1ª) 

Vale dizer que a prova foi vergonhosamente mal elaborada e a correção da prova dissertativa foi 
inexplicável. (1ª) 

A prova do concurso (tanto a objetiva quanto a dissertativa) estava muito mal formulada. 
Principalmente a objetiva tinha proposições ambíguas e/ou com possibilidade de mais de uma 
resposta correta. (1ª) 

Quanto às provas aplicadas (tanto objetiva quanto dissertativa), foram, a meu ver, mal elaboradas, 
com questões pouco elucidativas e alternativas, ora óbvias demais, ora de pouca compreensão. (1ª) 

A prova objetiva foi mal estruturada. (1ª) 

Prova muito mal elaborada. A correção da dissertativa não foi objetiva, não havia clareza. (2ª) 

A prova tratou de temas marginais da bibliografia e apresentou muitas questões confusas. (2ª) 

Considero que algumas questões fugiram do propósito de proporcionarmos uma história menos 
positivista, portanto foram mal formuladas ou inadequadas. Enquanto que outras questões foram 
adequadas e pertinentes. (2ª) 
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Prova com muitos equívocos. Correção da prova (nota) questionável, não confiável. (2ª) 

A prova era de péssima qualidade! Perguntas ambíguas, mal formuladas... (2ª) 

Muitas questões objetivas foram mal elaboradas, resultando num segundo gabarito que deixou mal 
os elaboradores. (2ª) 

Havia erros gritantes na prova. (3ª) 

Queria manifestar minha insatisfação com o organizador do Concurso INTESP. Eu nunca vi tantas 
questões anuladas e a parte dissertativa deixou muitas dúvidas na correção. (3ª) 

A única coisa grave foram as questões ambíguas que existiram. A instituição não soube elaborar a 
prova. A instituição, além de pouco conhecida dos professores, foi incompetente. (3ª) 

O resultado do concurso foi muito confuso. Quando foi publicada a minha nota foi “zero” e foi 
uma “romaria” de recursos. 

 
Nas respostas dos sujeitos desta pesquisa, a modalidade de prova dissertativa foi 

objeto de inúmeras críticas, por se tratar de um expediente controverso, subjetivo e que dá 

margem à interpretação variada.   

 
As questões da prova dissertativa eram muito subjetivas. (1ª) 

As questões dissertativas foram, de um modo geral, subjetivas e abertas. (1ª) 

Penso que as provas dissertativas não foram bem elaboradas. (2ª) 

As questões dissertativas causaram dificuldade, pois era difícil e muito subjetivo, dava margem 
para mais de uma interpretação. (3ª) 

As provas foram muito comprometidas com a vertente política do PSDB. Algumas perguntas 
tiveram que ser respondidas de acordo com a política do governo. (3ª) 

 

Mas foi em relação aos critérios de correção que houve a maior quantidade de 

manifestações negativas:  

 
Os critérios da prova dissertativa não foram coerentes. (1ª) 

A última prova foi mal elaborada, com questões que não possibilitam analisar o nível de 
conhecimento do professor. (1ª) 

A parte dissertativa tinha pouco espaço para as respostas o que dificultava o desenvolvimento do 
pensamento. (1ª) 

A correção da parte dissertativa gerou “desconfianças”, pois os critérios foram duvidosos. (1ª) 

Dúvidas quanto aos critérios utilizados para correção das questões dissertativa. (1ª) 

As questões dissertativas apresentavam enunciado vago. Os critérios de correção não ficaram 
claros. (1ª) 
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Critérios duvidosos, nebulosos e suspeitos. (1ª) 

Acredito que a prova escrita não foi muito bem examinada e corrigida, pois com certeza minhas 
respostas foram muito melhores (e talvez mais complexas e profundas) que a minha nota final na 
parte escrita, o corretor não as compreendeu adequadamente!!! 

Em relação ao critério de avaliação utilizado na prova dissertativa do concurso de 2003, o mesmo 
não foi divulgado antes da prova e esse eu considero um erro grave. (1ª) 

A parte dissertativa foi mal corrigida. (1ª) 

Questiono a correção das questões dissertativa. (1ª) 

Não foi clara a avaliação dissertativa, no que diz respeito a sua correção, já que pelo gabarito 
exposto pela internet eu teria tido a nota máxima, mas não foi o que ocorreu. (1ª) 

Os critérios de correção da prova dissertativa não foram claros. (1ª) 

Tenho profunda restrição sobre a correção da prova dissertativa. Ninguém sabe os critérios e todo 
mundo tirou notas muito baixas, mesmo sabendo ser a prova bastante fácil, inclusive reprovou em 
excesso. (1ª) 

A prova dissertativa considerou critérios equivocados (posicionamento ideológico, por exemplo). 
Basta conversar com alguns professores para constatar que aqueles que se posicionaram de forma 
crítica contra algumas diretrizes liberais da educação, obtiveram notas ruins. Há muitos casos de 
professores com excelente desempenho na objetiva, com nota ruim na dissertativa. (2ª) 

Fiquei com a impressão que a parte dissertativa foi corrigida como se as questões tivessem uma 
resposta exata. Não foi levado em consideração o conhecimento do candidato no contexto da 
pergunta. (2ª) 

Em relação à parte dissertativa, não ficou muito claro os objetivos e critérios usados na elaboração 
e correção das questões. (2ª) 

A parte dissertativa, em minha opinião, eu não achei claro os critérios de correção que prejudicou 
vários professores, além da desorganização e outros fatores obscuros (a entidade não estava 
qualificada para aplicar esse concurso). (2ª) 

A prova dissertativa do último concurso deixou muito a desejar, pois os critérios das notas não 
foram satisfatórios. (2ª) 

Os critérios para a correção da prova dissertativa são muito subjetivos, tornando duvidosos seus 
resultados. (2ª) 

As questões da prova dissertativa induziram a respostas ideológicas, priorizando uma vertente 
analítica. (2ª) 

Houve certa inflexibilidade na correção da parte dissertativa da prova, pois haveria mais de uma 
possibilidade da construção das respostas (textos). (2ª) 

A correção da parte dissertativa não demonstrou lisura. Não houve transparência. (3ª) 

Considerei a correção da dissertação uma bomba, injusta. (3ª) 

A correção da parte dissertativa não foi coerente. (3ª) 

No meu entendimento as provas foram elaboradas com muitas falhas e incoerência, sobretudo 
quanto à imposição de limites de linhas para as repostas escritas, enquanto os comentários 
possuíam, no mínimo, uma lauda em gabaritos oficiais. (3ª) 
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É difícil saber os critérios de correção da prova dissertativa. (3ª) 

A avaliação dissertativa é muito contraditória, uma vez que critérios de correção precisam ser mais 
bem especificados. São muitas pessoas corrigindo com diferentes interpretações. (3ª) 

  

 A análise das notas da prova dissertativa mostrou que 1.872 (84,1%) dos professores 

obtiveram nota inferior a 50%, ou seja, entre 5,0 e 9,5. Isto permite compreender, em parte, as 

razões das insatisfações dos professores em relação aos critérios de correção. 

 

 Com tantos aspectos negativos, alguns professores mostraram-se ser totalmente 

contrários ao uso desse tipo de prova nos concursos: 
 

Num concurso não deve haver questões dissertativas. (3ª) 

Não usar mais questões dissertativas em concurso. (3ª) 

 

Como é possível notar, o grande número de manifestações dos professores evidencia a 

falta de confiança nos critérios de correção e a dúvida quanto a este tipo de avaliação, 

questionando se ela realmente permite a seleção dos melhores candidatos.  
 

A prova foi ruim. Confusa. Não avalia o bom candidato. (3ª) 

Não é viável fazer prova dissertativa em concurso de História, pois, em História, não existe uma 
verdade absoluta. (3ª) 

 

O exame dos comentários feitos pelos professores no questionário utilizado nesta 

pesquisa mostra que as críticas à prova dissertativa foram as mais recorrentes, revelando 

como se sentiram mobilizados pela mesma. Para muitos deles, a própria natureza da prova 

conduz a interpretações subjetivas nem sempre selecionando os melhores candidatos; para 

alguns, ela permite selecionar os que estão mais afinados com as políticas implementadas. Os 

registros da opinião dos professores evidenciam a polêmica que geralmente acompanha a 

utilização desse tipo de prova em um concurso de massa, o que foi agravado pela falta de 

clareza do instituto na divulgação dos critérios de correção e das respostas. Foi justamente em 

relação à correção das questões que muitos professores entraram com recursos, dentre os 

quais uma parcela significativa foi deferida, reforçando, desse modo, a crença de que não 

pode haver total segurança na correção de uma prova dissertativa. Além disso, foi possível 

notar queixas contra o fato de o instituto não ter explicitado as linhas de pensamentos que 
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foram privilegiadas na elaboração da avaliação. Ainda que tais problemas tenham ficado 

evidentes, e certamente eles influenciaram negativamente na realização, na correção e no 

resultado final do concurso, não se pode deixar de mencionar também que a mobilização 

provocada pela prova dissertativa pode ter sido provocada pela dificuldade que muitos 

professores sentem para escrever, elaborar, argumentar e expor seu ponto de vista sobre 

determinados temas, evidenciando os problemas que afetam boa parte dos cursos de formação 

de professores existentes no Brasil, apontados na introdução deste trabalho (AZANHA, 1996; 

GATTI, 2004), nos quais a escrita não é uma prática. Embora não tenha havido clareza nos 

critérios de correção e a prova dissertativa tenha um caráter subjetivo, não se pode dizer que 

se trata de uma prova totalmente subjetiva, pois alguns componentes são, no mínimo, 

objetivos: o conhecimento da questão/tema e o desenvolvimento de um texto coeso e 

coerente.  

 

O conteúdo da prova não fugia ao proposto pela bibliografia do concurso. Mas, 

conforme apontaram muitos professores e reconheceu o próprio instituto, ao anular várias 

questões, houve má elaboração da mesma. Em relação à bibliografia solicitada, vários 

professores criticaram a distância entre o teor das provas e o aprendido na universidade, 

demonstrando, mais uma vez, a defasagem dos cursos de licenciatura, pois grande parte da 

bibliografia específica deveria ser referência básica dos cursos de graduação em História. Por 

outro lado, houve inúmeras críticas ao caráter “conteudista” das provas, cujas exigências 

fugiam completamente do que ocorria nas escolas e em sala de aula, parecendo, assim, levar à 

discussão corrente da cisão entre teoria e prática:  

 
Muito acadêmico - Autores que não foram trabalhados em faculdades – todas, inclusive pública. 
Muitas perguntas acadêmicas que não comprovam a capacidade de ninguém. O concurso cobra 
muito, é extremamente conteudista e na UE (Unidade de ensino) só se cobram Projetos etc. A 
exigência teórica não bate com o que se pede. (3ª) 

A maioria dos concursos pede para serem estudados autores que colocam assuntos que não 
condizem com a realidade das Escolas da Rede Estadual de Ensino. (3ª) 

Os cursos das faculdades não dão base para os concursos e os concursos também não têm nada a 
ver com a realidade das escolas e salas de aula. (3ª) 

Muita coisa que caiu no concurso não se utiliza em sala de aula. (3ª) 

Os conhecimentos (conteúdo) das provas dos concursos estão totalmente fora dos padrões para a 
seleção de professores, em razão da atual situação da educação. (3ª) 

As questões deveriam estar direcionadas para a realidade do trabalho pedagógico da SEE e não tão 
voltadas para o currículo universitário, pois nem sempre quem tem a teoria tem o domínio de 
classe, ou seja, a didática.     (3ª) 
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 A bibliografia (Anexo V) proposta pelo edital do concurso contemplou os 

conhecimentos básicos que se pode esperar que um licenciado em História tenha adquirido ao 

longo do curso de graduação, abordando temas específicos relacionados aos fundamentos do 

pensamento histórico, à historiografia e aos processos históricos, bem como relativos ao 

ensino de História. Em termos dos conhecimentos pedagógicos exigidos, é provável que, dos 

livros solicitados, poucos foram estudados nos cursos universitários, pela própria dinâmica 

existente nos cursos, que costumeiramente privilegia as disciplinas específicas de formação. 

Neste caso, os candidatos deveriam, ao menos, dedicar-se a conhecer um pouco do que se 

tratava a bibliografia, que abrangia conhecimentos sobre legislação escolar, gestão escolar, 

qualidade do ensino, novos desafios para a educação escolar, processo de ensino-

apredizagem, relação professor-aluno, escola-comunidade, educação inclusiva, formação 

continuada, políticas educacionais, entre outros. Pode-se notar que os temas, privilegiados 

pela bibliografia relacionada à formação pedagógica geral, vinculam-se à linha para a qual se 

direcionam, atualmente, os discursos de inovação do sistema escolar. Mas muitos professores 

mostraram insatisfação em relação a essa bibliografia, conforme se pode abstrair de seus 

relatos:  

 

Em minha opinião, as questões objetivas do concurso primaram mais pelo caráter conteudista do 
que pelo caráter reflexivo, desse modo refletindo o descompasso entre o “discurso” da Secretaria 
da Educação e o Instituto escolhido para realizar a prova. (2ª) 

As bibliografias pedidas nos concursos são totalmente politiqueiras. Temos que falar a língua dos 
governantes, escrever o que eles querem ler. Nos querem máquinas de reprodução de suas idéias. 
Agora será diferente! (3ª) 

 

Por fim, alguns se queixaram que as exigências do concurso chocavam-se com as 

condições de vida do professor que não tem tempo para estudar, nem dinheiro para comprar 

livros devido à elevada carga de trabalho decorrente da baixa remuneração: 

 
Acredito que o último concurso possuiu uma bibliografia muito extensa e a data da publicação 
dessa bibliografia não nos permitiu estudar o suficiente. (3ª) 

Importante que se dê um prazo maior para estudo, pois quando anunciam a bibliografia, já está 
praticamente definida a data da prova. Desconsiderar o tempo disponível que o professor tem para 
estudo acho um desrespeito! (3ª) 

No concurso houve perguntas que exigiram um alto grau de conhecimentos de autores - livros 
caríssimos - fica difícil – pois se o professor tem um só cargo não tem como adquirir, se tem dois, 
não tem tempo para ler.  (3ª). 
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2.3.1. Nota dos professores na prova dissertativa 

 

 
TABELA 1 - Nota da prova dissertativa por número de professores 

 
 Nota da Prova Número de Porcentagem  

5 398 17,9% 

5,5 222 10,0% 
6 195 8,8% 
6,5 160 7,2% 
7 208 9,4% 
7,5 169 7,6% 
8 172 7,7% 
8,5 150 6,7% 
9 106 4,8% 

M
en

os
 d

e 
50

%
 d

a 
no

ta
 

9,5 92 4,1% 

84,1% 

10 70 3,1% 
10,5 57 2,6% 

11 48 2,2% 

11,5 41 1,8% 
12 31 1,4% 

12,5 24 1,1% 

13 26 1,2% 
13,5 19 0,8% 

14 16 0,7% 

14,5 4 0,2% 
15 9 0,4% 

15,5 5 0,2% 

16 1 0,05% 
17 1 0,05% 

A
ci

m
a 

de
 5

0%
 d

a 
no

ta
 

19 1 0,05% 

15,9% 

 Total 2.225 100,0% 100,0% 
 

 

 

2.4. O processo de escolha e a posse dos aprovados 

 

Para a primeira sessão de escolha dos cargos de História, realizada nos dias l6 e 

17/06/2004, foram convocados os primeiros 1.000 classificados, para o preenchimento de 810 

cargos vagos. Para a segunda sessão de escolha, ocorrida nos dias 30/11, 1º, 02 e 03/12/2004, 

foram convocados mais 1.790 professores para o preenchimento de 1.403 cargos; desses, 191 

eram remanescentes da sessão anterior e 1.212 criados pela Lei nº 550/04. Entre os dias 17 e 

23/11/2005 houve a terceira sessão de escolha, com a convocação de 4.300 professores para a 
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ocupação de 3.124 cargos. Tanto os editais de convocações quanto as vagas disponíveis, por 

escola foram publicados no Diário Oficial e no site www.educacao.sp.gov.br da Secretaria de 

Educação. No local designado para as sessões de escolha, a fim de facilitar os trabalhos, o 

DRHU colocou à disposição dos professores 3 microcomputadores com o endereço de todas 

as escolas estaduais do estado de São Paulo e a atualização simultânea do número de vagas 

existentes nessas escolas; além disso, estava afixado em uma das paredes do saguão do 

anfiteatro um imenso mapa do estado de São Paulo. No início da primeira sessão não houve 

problemas, uma vez que os primeiros colocados acabavam escolhendo na sua cidade de 

origem ou nas proximidades. A partir do terceiro dia, a situação começou a mudar. Foi 

constante a consulta, por parte dos professores, do referido mapa. Alguns professores 

queixavam-se apontando a distância no mapa entre a sua cidade de origem e a cidade onde 

trabalhariam. Na terceira sessão de escolha, devido ao aumento na carga horária da disciplina 

de História, surgiram mais vagas, inclusive em diretorias de ensino do interior que nas 

escolhas anteriores não haviam disponibilizado vagas. Alguns professores mais bem 

classificados manifestaram preocupação com relação a isso quando das primeiras sessões:  

  
Os critérios para atribuição de aulas são falhos e favorecem os últimos classificados prejudicando 
os primeiros, pois muitas vagas só serão enviadas no próximo ano e o professor que já escolheu 
não terá acesso. (1ª) 

 

Os professores que escolheram na primeira sessão foram, realmente, os mais 

prejudicados, pois a maioria precisou se deslocar para outras regiões do estado12 e aqueles que 

estavam vinculados como temporários, com carga completa, foram obrigados a escolher o 

cargo inicial de 20h/aulas, pois nessa escolha não era permitido complementar a jornada de 

trabalho para atingir 40 horas/aulas. Os professores que escolheram na terceira sessão, 

portanto os que tiveram piores classificações, tiveram a possibilidade de escolher em sua 

própria região ou em um lugar próximo devido ao surgimento de um grande número de vagas 

(Quadro 1), em decorrência do aumento na grade curricular de História. É importante notar 

que esse aumento fez surgir vagas em todas as diretorias de ensino do estado, mas nas 

diretorias em que o número de vagas era menor, estas foram preenchidas pelo concurso de 

remoção, realizado pouco antes da disponibilização da vagas para a escolha dos ingressantes. 

As vagas remanescentes da primeira sessão também foram disponibilizadas para o concurso 

                                                 
12 Essa questão será objeto de uma análise mais detalhada no decorrer do trabalho. 
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de remoção ocorrido pouco antes da segunda sessão de escolha, por isso é compreensível o 

questionamento de um dos professores: 

 
As vagas que sobraram da primeira chamada não apareceram na segunda chamada e isto é um 
absurdo. Onde elas estão? (2ª) 

 

O pouco tempo entre a data da divulgação dos nomes das escolas onde havia vagas 

disponíveis e a data da escolha dos cargos deixou os candidatos apreensivos, ansiosos e 

preocupados, pois isto dificultou seu acesso a informações detalhadas sobre a possível escola 

que escolheriam e muitos deles não conheciam a região, nem a localização das escolas onde 

estavam as vagas, conforme explicitam os relatos que se seguem: 

 
Deveria haver mais informações para escolha de vagas. (1ª) 

Faltou uma melhor ajuda do concurso para nos indicar os endereços (ou mapa) do local das escolas 
para nossa escolha!!! (1ª) 

Que na escolha das aulas haja indicação de bairro e horário das escolas relacionadas. (2ª) 

As relações cidade-vaga disponíveis deveriam ser mais divulgadas, ou poderia existir uma espécie 
de serviço de auxílio para aqueles que, como eu, não conhecem a geografia do Estado. (2ª) 

Quando realizamos o concurso não nos é passada a relação, nem mesmo aproximada, do número 
de vagas existentes na nossa região de residência. (2ª) 

O modo como a secretaria disponibiliza os cargos é muito confuso e no período de atribuições o 
professor efetivo acaba sendo prejudicado. (3ª) 

 

Outro questionamento dos professores diz respeito ao fato de conhecerem escolas 

onde havia vagas, mas que não as disponibilizaram para a escolha.  

 
Escolha de vagas – não liberam todas as vagas que existem, principalmente nas escolas centrais. 
(1ª) 

 

Duas inferências são possíveis a partir desse depoimento: a vaga pode ter sido ocupada 

por concurso de remoção, que ocorrera pouco antes da divulgação das vagas para a escolha ou 

o número de aulas era insuficiente para a formação de um cargo (20h/a).  

 

Em relação às poucas vagas surgidas no interior, em particular, também há 

questionamentos dos professores, demonstrando sua preocupação quanto à necessidade de se 



 42

deslocar para a capital ou Grande São Paulo para poderem se efetivar, conforme o relato de 

um deles: 

 
Na maioria das regiões não foram abertas vagas, mas é grande a carência de professores 
concursados. A Lei diz que só depois de 02 anos de carência a vaga é disponibilizada para 
concursados. No fim, fica a impressão de que fomos “castigados”, porque a maioria foi obrigada a 
escolher cidades distantes e os alunos, provavelmente, ficarão sem professores qualificados. (2ª) 

 

É necessário fazer também algumas observações sobre a posse dos professores. A 

posse dos professores que participaram da primeira sessão de escolha foi a que teve maior 

repercussão negativa, pelos transtornos provocados, uma vez que ocorreu no meio do ano 

letivo. Tanto Teixeira (1988) quanto Másculo (2002) observam que esse problema ocorreu em 

concursos anteriores e, apesar dos prejuízos causados tantos aos professores quanto ao 

processo educacional, ele persistiu. Teixeira aponta, ainda, que as entidades representativas do 

magistério, desde a década de 1980, vêm reivindicando que a posse dos professores 

concursados ocorra em janeiro, antes do início do ano letivo. A posse dos professores que 

participaram da 2ª e 3ª sessões de escolha parece ter atendido a tais reivindicações, já que os 

professores que escolheram em novembro e dezembro de 2004 tomaram posse em janeiro de 

2005, e os professores que escolheram em 2005 tomaram posse em janeiro de 2006. Nesse 

caso, os professores puderam participar das atribuições de aula na escola para onde foram 

nomeados e, desta forma, a escola construiu o quadro de aulas de acordo com o horário de 

cada professor. Com isso, seria possível iniciar o ano letivo dedicando-se ao ensino, podendo 

elaborar projetos e atividades que favoreçam os vínculos existentes entre alunos, professores e 

comunidade escolar. Mas não é assim que ocorre na maioria das escolas estaduais, pois, entre 

outros fatores, há possibilidade de se solicitar a prorrogação de posse e afastamento pelo Art. 

22 da LC 444/8513, fazendo com que as aulas do professor efetivo sejam atribuídas a 

professores temporários até a posse do titular, no caso de prorrogação, ou até o seu retorno, no 

caso de afastamento. 

  

 

 

 

 

                                                 
13 “O Art. 22 da Lei Complementar nº 444/85, regulamentado pelo Decreto 24.948 de 03/04/1986, permite que 
os docentes efetivos do magistério oficial, afastados, por qualquer razão, de suas atividades, sejam substituídos 
por pessoas legalmente habilitadas, inclusive por outros efetivos”. (Fonte: APEOESP, Assessoria Jurídica). 
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CAPÍTULO II 
 
 

QUEM SÃO OS PROFESSORES DE HISTÓRIA INGRESSANTES NA REDE 

ESTADUAL PAULISTA A PARTIR DO CONCURSO DE 2003 

  
 
 A sistematização dos dados obtidos por meio dos questionários respondidos pelos 

professores de História aprovados no concurso realizado em 2003 e que escolheram o cargo 

entre 2004 e 2005, assim como das informações referentes à escolha dos cargos, permitiu 

caracterizar esse grupo, de modo a evidenciar como o ingresso desses novos profissionais, 

efetivos, pode alterar a configuração do corpo docente da rede de ensino paulista. Conforme 

mencionado anteriormente, as informações dos questionários foram dispostas em um banco 

de dados que possibilitou a elaboração de tabelas que auxiliaram na compreensão das 

características desses professores. A análise das tabelas destaca alguns pontos importantes: a 

idade, a experiência profissional do professor anterior à sua efetivação, o ano de conclusão da 

licenciatura, a instituição de formação, a escolha da escola e, por fim, a mobilidade decorrente 

desta escolha.  

 

Neste capítulo, será apresentada uma caracterização geral dos professores em termos 

de gênero, idade, experiência profissional e tempo de formação, considerando tanto os dados 

na sua totalidade quanto por intervalos de classificação dos candidatos. Optou-se por fazer 

uma divisão por intervalos de classificação, pois as sessões de escolha ocorreram em anos 

diferentes. Além disso, essa divisão poderá facilitar a visualização de aspectos que se 

diferenciam ou se assemelham aos dados gerais, permitindo a identificação de subgrupos com 

perfis específicos no interior do conjunto de professores que são sujeitos dessa pesquisa. 

Dessa forma, a divisão por intervalos seguirá o disposto no Quadro 2. 
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QUADRO 2 - Número de questionários respondidos por ano de escolha 
 e classificação dos professores 

Ano da 
escolha Intervalos Classificação Questionários 

respondidos 
I 001 a 1.395 502 2004 

II 1.396 a 2.790 414 

III 2.791 a 4.940 685 2005 

IV 4.941 a 7.090 624 
Total   2.225 

  
  
 
 Num segundo momento, será apresentada a caracterização dos professores em termos 

de idade, tempo de formação e experiência profissional tendo como foco a modalidade de 

instituição formadora. O entrecruzamento desses dados permitiu identificar a existência de 

perfis diferenciados entre os professores efetivados com o concurso realizado em 2003: à 

medida que as sessões de escolha se sucediam, foi possível notar que os ingressantes eram 

mais velhos, já tinham experiência no magistério e, na maior parte dos casos, haviam se 

formado em instituições particulares de ensino. Tal fato, evidentemente, deve ser articulado às 

possibilidades de escolha das escolas onde iriam atuar e tem implicações no que concerne às 

diferenças existentes entre as regiões do estado: interior, capital e grande São Paulo e suas 

subdivisões, conforme veremos no próximo capítulo. Antes, porém, convém apresentar uma 

caracterização detalhada de cada um dos dados pesquisados aqui.  

  

 

1. Uma primeira caracterização  

 

 Um primeiro ponto levantado sobre o perfil do professor de História refere-se ao 

gênero. Dos 2.225 professores que responderam aos questionários, 885 (39,8%) são do sexo 

masculino e 1.340 (60,2%) do sexo feminino (Tabela 2).  
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TABELA 2 – Número de professores por sexo 

Sexo Masculino Feminino Total 

Total 
885 

(39,8%) 

1.340 

(60,2%) 
2.225 

(100%) 

  
 

 A predominância do sexo feminino entre os professores de História remete-nos à 

questão da feminização do magistério. Segundo Costa (1995, p.141),  

 
Hoje as mulheres constituem o contingente mais numeroso do magistério, mas a 
própria distribuição deste grupo na estrutura interna do campo de trabalho denuncia 
um caráter sexista. A totalidade do quadro de docentes das séries iniciais do 1º grau é 
feminino, nas séries finais do 1º grau e no 2º grau as mulheres são maioria absoluta. 
No ensino superior as mulheres constituem maioria nos cursos de licenciatura 
concentrando-se, acentuadamente, na docência de disciplinas relacionadas à área de 
Ciências Humanas. Nas Ciências Exatas, ou “duras”, isto é, naquelas que, 
supostamente, requerem mais “precisão e objetividade”, a participação do feminino 
diminui.  
(...) ainda é muito freqüente, neste quadro de trabalho numericamente dominado por 
mulheres, que os postos diretivos, de prestígio, com maior poder político e projeção 
social sejam ocupados por homens. 
 

  

 Essa mesma autora, em sua obra Trabalho Docente e Profissionalismo (1995), faz 

uma análise histórica da feminização do magistério, tendo por base autores que discutem a 

profissionalização docente, como Nóvoa (1991), Apple (1986), Ozga e Lawn (1988) entre 

outros, revelando que na origem o magistério era uma ocupação masculina e que, no final do 

século XIX, a escola primária começou a ter um corpo docente formado por mulheres. Costa 

(1995) chama a atenção para o fato de que as relações de gênero não são naturais, mas um 

constructo histórico e social, em que a figura feminina passou a ser associada à maternidade, 

afetividade, subjetividade, sensibilidade, submissão e dependência, favorecendo a inserção da 

mulher no magistério primário. Evidentemente, esse quadro passou por inúmeras 

transformações, que não serão explicitadas aqui, pois a discussão sobre as relações entre 

gênero e profissão docente extrapola os limites deste trabalho. 

  

 Na Tabela 3, é possível observar a composição do conjunto de professores no que se 

refere à variável idade. Do total, 58,5% estão na faixa etária de 26 a 40 anos, distribuídos de 

forma equilibrada nos três intervalos etários que compreendem essas idades, sendo: 19,7% 
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entre 26 a 30 anos, 19,1% entre 31 a 35 anos e 19,7 entre 36 a 40 anos. A faixa etária que 

inclui os professores com menos de 25 anos é a que tem o menor índice, 11,6%. Cruzando as 

variáveis idade e sexo, nota-se que 56,5% das mulheres e 61,6% dos homens têm entre 26 e 

40 anos, de modo que os intervalos que compreendem essas idades distribuem-se, também, de 

forma equilibrada entre os sexos. Nota-se, porém, uma maior disparidade entre a presença 

feminina e masculina na faixa etária acima de 45 anos, em que os homens representam 11,5% 

do total e as mulheres representam 17,5%, do total. 

 

TABELA 3 – Número de professores por idade e sexo 

                 Sexo 

Idade M F Total 

Menos de 25 anos 108 (12,2%) 151 (11,3%) 259 (11,6%) 

26 a 30 anos 196 (22,2%) 243 (18,13%) 439 (19,7%) 

31 a 35 anos 176 (19,9%) 248 (18,5%) 424 (19,1%) 

36 a 40 anos 173 (19,5%) 266 (19,9%) 439 (19,7%) 

41 a 45 anos 130 (14,7%) 196 (14,6%) 326 (14,7%) 

Acima de 45 anos 102 (11,5%) 235 (17,5%) 337 (15,15%) 

Não informou - 1 (0,07) 1 (0,05) 

TOTAL 885 (100%) 1.340 (100%) 2.225 (100%) 

 

    

 Na Tabela 4 visualiza-se a distribuição por idade, levando-se em conta a classificação 

dos professores.  
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TABELA 4 – Distribuição dos professores por classificação e por idade 

IDADE 
CLASSIFICAÇÃO 

20 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 45 Acima de 
45 

NI14 Total 

84 113 98 110 55 42 - 502 Intervalo I 
1 a 1.395 16,7% 22,5% 19,5% 21,9% 11,0% 8,4%  100% 

60 97 89 76 44 48 - 414 Intervalo II 
1.396 a 2.790 14,5% 23,4% 21,5% 18,4% 10,6% 11,6%  100% 

72 126 123 128 105 130 1 685 Intervalo III 
2.791 a 4.940 10,5% 18,4% 18,0% 18,7% 15,3% 19,0% 0,1 100% 

43 103 114 125 122 117 - 624 Intervalo IV 
4.941 a 7.090 6,9% 16,5% 18,3% 20,0% 19,6% 18,7%  100% 

259 439 424 439 326 337 1 2.225 
TOTAL 

11,6% 19,7% 19,15% 19,7% 14,7% 15,1% 0,05% 100% 

 

 

 Observa-se, na tabela acima, que à medida que a classificação decresce os candidatos 

da faixa etária com menos de 25 anos vão tendo seus índices diminuídos, enquanto na faixa 

etária dos professores acima de 45 anos a tendência é inversa. Isso pode ter relação, como 

apontaram alguns professores, com o fato de esses professores serem recém-formados e por 

isso estarem mais envolvidos com os temas abordados nas provas. Esse dado pode estar 

relacionado também ao tipo de formação recebida, pois como se notará mais adiante, os 

professores com menos de 25 anos são oriundos, em sua maioria, de instituições públicas de 

ensino e dessas instituições foi aprovado o maior contingente de professores nesta faixa etária, 

nos primeiros intervalos de classificação. É importante destacar, também, que 29,8% do 

professores com idade acima de 40 anos estão iniciando a carreira como titular de cargo, 

apesar de muitos deles já terem uma longa trajetória no magistério.  

   

 Para facilitar a análise dos aspectos relacionados à formação e experiência profissional  

os professores foram agrupados em três grupos etários: G1 - menos de 30 anos, G2- 31 a 40 

anos e G3 - acima de 40 anos, pois estes professores estariam em fases distintas da carreira. 

Tendo em vista a idade dos professores poder-se-ia considerar, conforme aponta Huberman 

(1992), que os professores com menos de 30 anos estariam no início da carreira, numa fase de 

“exploração” e de “estabilização”, enquanto os professores de faixa etária entre 31 a 40 anos 

estariam numa fase de busca de novos desafios, seguros e buscando a diversificação; e, por 
                                                 
14 Não informou. 
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fim, os professores acima de 40 anos estariam na fase da consolidação da carreira ou 

encaminhando para o seu final. Entretanto, parece que não é assim que ocorre no caso 

examinado aqui, conforme se pode ver nas Tabelas 5, 6 e 7. Isso porque a vida profissional 

do professor não se dá de forma linear, é marcada por rupturas e recomeços, pois “o 

desenvolvimento de uma carreira é assim, um processo e não uma série de acontecimentos” 

(HUBERMAN, 1992, p.38). É preciso salientar que Huberman se refere ao estudo da carreira 

e do ciclo de vida profissional de outros países e que a rede de ensino paulista tem suas 

especificidades, conforme apontará os dados desta pesquisa, mas é possível dizer que a 

trajetória profissional é o resultado de múltiplos fatores e por isso pode-se dizer que a vida 

profissional do professor não segue uma trajetória linear, correspondente a uma seqüência 

cronológica.     

 

TABELA 5 – Ano de conclusão por grupo etário 
G1 G2 G3  Ano de 

conclusão Menos de 30 31 a 40 Acima de 40 NI* 
TOTAL 

1967 a 1978 - - 49 (7,4%) - 49 (2,2%) 

1979 a 1983 - - 56 (8,5%) - 56 (2,5%) 

1984 a 1988 - 37 (4,3%) 153 (23,1%) - 190 (8,5%) 

1989 a 1993 - 216 (25,0%) 136 (20,5%) - 352 (15,8%) 

1994 a 1998 100 (14,3%) 304 (35,2%) 123 (18,6%) - 527 (23,7%) 

1999 a 2003 497 (71,2%) 264 (30,6%) 130 (19,6%) 1 892 (40,1%) 

2004 e 2005 94 (13,5%) 27 (3,1%) 6 (0,9%) - 127 (5,7%) 

Não Informou 7 (1,0%) 15 (1,%) 10 (1,5%) - 32 (1,4%) 

Total 698 863 663 1 2225 
 

  

 Observa-se, na Tabela 5, que a maioria absoluta (84,7%) dos professores com menos 

de 30 anos (Grupo 1), como não poderia ser diferente, concluiu a licenciatura entre 1999 e 

2005. No Grupo 2 a maior incidência ocorre entre os anos de 1989 e 2003, enquanto no 

Grupo 3, há uma distribuição mais ou menos equilibrada, com menor incidência de formação 

nos anos de 1967 a 1983 (15,9%). Observa-se ainda, em relação aos professores com mais de 

40 anos, um fato que merece destaque: 20,5% deles se formaram entre os anos de 1999 e 

2005.  

 

Na Tabela 7 pode-se observar mais detalhes sobre esse conjunto de professores. Em 

relação ao tempo de atuação (Tabela 6), nota-se que 78,5% dos professores do G1 nunca 
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lecionaram e um número significativo deles (20,1%) já trabalharam na rede por menos de 5 

anos. Isso talvez se explique pela dificuldade encontrada pelo recém-formado para conseguir 

aulas como temporário ou pela instabilidade de se manter vinculado devido a sua pouca 

pontuação, pois no processo de atribuição os professores são classificados de acordo com 

pontuação obtida através da contagem do tempo de serviço. Portanto, a efetivação por meio 

do concurso público acabou sendo a única forma de esses recém-formados ingressarem na 

rede.  

 

TABELA 6 – Tempo de atuação por grupo etário 

Com vínculo1 Sem vínculo2 
Anos 

Trabalhados G1 G2 G3 NI Total G1 G2 G3 Total 

Nunca 
lecionou - - - - - 289 

(78,5%) 
138 

(52,3%) 
70 

(49,0%) 
497 

(64,1%) 

1 a 5 267 
(80,9%) 

164 
(27,4%) 

64 
(12,3%) 1 496 

(34,2%) 
74 

(20,1%) 
97 

(36,7%) 
34 

(23,8%) 
205 

(26,5%) 

6 a 10 54 
(16,4%) 

182 
(30,4%) 

78 
(15,0%) - 314 

(21,7%) 
5 

(1,4%)
23 

(8,7%) 
16 

(11,2%) 
44 

(5,7%) 

11 a 15 7 (2,1%) 193 
(32,2%) 

156 
(30,0%) - 356 

(24,5%) - 5 
(1,9%) 

6 
(4,2%) 

11 
(1,4%) 

16 a 20 - 57 
(9,5%) 

151 
(29,0%) - 208 

(14,3%) - 1 
(0,4%) 

6 
(4,2%) 

7 
(0,9%)

Mais de 20 - 1 (0,2%) 69 
(13,3%) - 70 

(4,8%) - - 11 
(7,7%) 

11 
(1,4%) 

Não Informou 2  
(0,6%) 

2 
 (0,3%) 

2  
(0,4%)

- 6 
(0,4%)

- - - - 

Total 330 599 520 1 1450 368 264 143 775 

1- Considerou-se com vínculo os professores que, na época da aplicação do questionário, responderam que 
estavam trabalhando na rede. 

2- Considerou-se sem vínculo os professores que, na época da aplicação do questionário, responderam que 
nunca lecionaram ou que já haviam trabalhado, mas estavam afastados da rede. 

 

 

 Na Tabela 7 pode-se se visualizar com mais clareza as características do conjunto dos 

docentes que compõem o Grupo 3 (acima de 40 anos), que se formaram entre os anos de 

1999 e 2005, no tocante ao tempo de atuação no magistério.  
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TABELA 7 - Professores com idade acima de 40 anos, licenciados entre 1999 e 2005 por 
tempo de atuação 

Tempo de atuação Com vínculo Sem vínculo 

Nunca lecionou - 30 (79,0%) 

1 a 5 24 (24,5%) 8 (21,0%) 

6 a 10 18 (18,4%) 0

11 a 15 22 (22,4%) 0

16 a 20 29 (29,6%) 0

Acima de 20 5 (5,1%) 0

Total 98 (100%) 38 (100%) 
 

  

 Desse grupo, 57,1% dos professores contam com mais de 11 anos de experiência no 

magistério. Poder-se-ia dizer que estariam num período de consolidação da carreira, contudo, 

o fato de terem concluído a licenciatura entre 1999 a 2005, mas terem tempo de atuação 

superior ao de conclusão desse curso, leva a pensar na possibilidade de esses professores 

terem sido portadores de licenciatura curta, o que os obrigou a obter a licenciatura plena para 

continuarem atuando e, sobretudo, para se efetivarem, pois isso foi exigido nos últimos 

concursos, em decorrência da LDB/96 que em seu Art. 62 determina como deve ser a 

formação docente para a atuação na educação básica15. Outro ponto digno de nota é que, 

desses professores, 93% concluíram suas licenciaturas em universidades particulares, que 

ofereciam disciplinas para complementação de curso.  

 

 

2. Os professores e a instituição formadora 

  

 Neste item apresento uma análise mais aprofundada das características dos 

professores, tendo como eixo o tipo de instituição de formação, considerando as instituições 

públicas estaduais, as privadas com fins lucrativos e as privadas sem fins lucrativos16. 

                                                 
15 “A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, 
de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para 
o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida 
em nível médio, na modalidade Normal”. 
16 Instituições privadas com fins lucrativos ou Particulares em sentido estrito - são aquelas “instituídas e 
mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado”, enquanto que as Instituições 
privadas sem fins lucrativos podem ser classificadas em três tipos: “Comunitárias - instituídas por grupos de 
pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores e alunos que 
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 TABELA 8 – Número de professores por tipo de instituição de formação 

Instituição

Pública Privada Total

741 (33,3%) 1.484 (66,7%) 2.225 

   

 

 Quanto ao tipo de instituição de formação, 741 professores (33,3%) são egressos de 

instituições públicas (estaduais, federais e municipais) e 1.484 (66,7%) de instituições 

privadas com fins lucrativos e sem fins lucrativos (confessionais, comunitárias e 

filantrópicas). Observa-se no quadro acima a predominância de professores formados em 

universidades ou faculdades privadas, entretanto, ao se observar os intervalos de classificação 

(Tabela 9), nota-se que no primeiro intervalo as instituições públicas superam por pequena 

diferença o índice de aprovados das instituições privadas, mas diminuem significativamente 

conforme decresce a classificação do candidato, já as instituições privadas têm seus índices 

aumentados, conforme decresce a classificação dos candidatos.  

 

TABELA 9 - NÚMERO DE PROFESSORES POR TIPO DE INSTITUIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

INSTITUIÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO 

Pública Privada 

Intervalo I 
1 a 1.395 253 (50,4%) 249 (49,6%) 

Intervalo II 
1.396 a 2.790 150 (36,2%) 264 (63,8%) 

Intervalo III 
2.791 a 4.940 204 (29,8%) 481 (70,2%) 

Intervalo IV 
4.941 a 7.090 134 (21,5%) 490 (78,5%) 

TOTAL GERAL 741 (33,3%) 1484 (66,7%) 

 

 

                                                                                                                                                         
incluam, na sua entidade mantenedora, representantes da comunidade; Confessionais - instituídas por grupos de 
pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendam à orientação confessional e ideológica 
específicas; Filantrópicas - são as instituições de educação ou de assistência social que prestem os serviços para 
os quais foram instituídas e os coloquem à disposição da população em geral, em caráter complementar às 
atividades do Estado, sem qualquer remuneração”. (Fonte: www.inep.http://www.educacaosuperior.inep.gov.br). 
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 A porcentagem maior de professores formados em instituições particulares de ensino 

em comparação com os formados em instituições públicas faz sentido. Conforme veremos no 

item Instituições Formadoras, há uma grande diversidade de instituições particulares e, em 

muitas delas, a quantidade de formandos no curso de História, por ano, supera a quantidade de 

muitos anos nas instituições públicas. Outra hipótese que deve ser levantada em relação a esse 

número diz respeito à própria dinâmica dos cursos, que tendem, conforme já apontado no 

início desse trabalho, a criar uma divisão entre disciplinas específicas e disciplinas 

pedagógicas, entre quem vai para a pesquisa e quem vai para a docência. Também vale 

observar que, nas últimas décadas, houve um aumento massivo de cursos de licenciatura nas 

universidades particulares, atingindo tanto aqueles que precisavam complementar a sua 

habilitação e que por força das mudanças legais foram obrigados a ter uma licenciatura plena 

na disciplina em que davam aula, quanto para aqueles que não tinham um curso superior e 

viram o seu acesso facilitado. 

 

 A respeito da multiplicação dos cursos de licenciatura nos últimos anos, recorreu-se a 

Bourdieu (1998, p. 219). Apesar de suas afirmações referirem-se ao sistema de ensino francês, 

podem ser ilustrativas do que vem ocorrendo em nosso país, pois atualmente observa-se que a 

maioria dos professores provenientes de instituições particulares de ensino, com exceção 

daqueles que fizeram seus cursos em universidades particulares de renome e com mérito 

indiscutível, fez seus cursos superiores em “estabelecimentos improvisados, cuja 

multiplicação fez-se, de maneira precipitada, nas periferias desafortunadas para acolher 

populações de alunos cada vez mais numerosos e mais desprovidos do ponto de vista cultural 

(...)”. Claro que, nestes casos, a maioria dessas instituições se encontra bem centralizada, a 

fim de estar acessível ao maior número possível de alunos. 

 

 Tanuri (2000), ao discutir a criação de instituições de ensino para a formação de 

professores para a educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental (discussão que 

pode ser remetida à formação de professores para outras modalidades de ensino), chama a 

atenção para os riscos da criação descontrolada desses tipos de instituições, que podem levar a 

um descompromisso com a formação docente. Segundo a autora, muitas vezes nessas 

instituições há um nivelamento por baixo, uma formação eminentemente “prática”, 

desvinculada da pesquisa e da reflexão. São cursos cuja característica é o aligeiramento dos 

estudos, sem nenhuma preocupação com a formação e com a profissionalização docente e 

muito menos com a educação. 
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 Azanha (1996, p.50) demonstra preocupação semelhante, apontando que “nas duas 

últimas décadas [1980 e 1990], uma legislação federal, convenientemente interpretada de 

modo permissivo, aliada a uma quase absoluta inexistência de fiscalização dos próprios 

órgãos federais, permitiu um crescimento anômalo do ensino superior privado”. De acordo 

com o autor, a tendência a aligeirar os cursos, a cindir as disciplinas entre pedagógicas e 

específicas (que não é exclusividade das instituições particulares) se intensificou com o 

aparecimento de um número muito grande de instituições particulares. Não se pode fazer uma 

análise exata da qualidade dos cursos oferecidos, mas a fala de alguns professores leva a 

refletir que essa formação está realmente defasada. Ainda que se tenha o cuidado de não fazer 

uma relação direta ente o resultado no concurso e a formação, sabe-se que a bibliografia 

apresentada e abordada na prova era básica dos cursos de formação para professores de 

História. Mas as manifestações de alguns professores denotam que há um hiato bastante 

grande entre a formação adquirida nos cursos e os conhecimentos apreendidos pelos 

professores, pelo menos em termos de conteúdo.  

Os cursos das faculdades não dão base para os concursos e os concursos também não têm nada a 
ver com a realidade das escolas e salas de aula. (3ª) 

O concurso abrangeu matérias que pela diferença de grade curricular das universidades não são 
totalmente do conhecimento dos professores. (3ª) 

Muita coisa que caiu no concurso não se utiliza em sala de aula (3ª) 

As questões deveriam estar direcionadas para a realidade do trabalho pedagógico da SEE e não tão 
voltada para o currículo universitário, pois nem sempre quem tem a teoria tem o domínio de classe, 
ou seja, a didática. (3ª) 

 
 Nota-se que os professores reivindicam que os conhecimentos solicitados nas provas 

do concurso estejam mais próximos da realidade escolar, deixando transparecer a existência 

de dificuldade para articular o aprendido nos cursos de formação com a prática no cotidiano 

escolar. Essa dificuldade apontada pelos professores pode ter relação com o tipo de formação 

recebida, muitas vezes em instituições privadas que oferecem cursos fragmentados e 

aligeirados, conforme salientaram Azanha (1996) e Tanuri (2000).  Nesse sentido, convém 

observar, pelos números apresentados, que os professores com melhor classificação são 

procedentes das instituições públicas. Conforme se verá no item As instituições formadoras, 

os dados indicam a existência de dois tipos de professores, duas tendências no que se refere a 

este item.  
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2.1. As instituições formadoras 

 

 Dos 2.225 professores convocados, 577 (25,9%) são formados em universidades 

públicas estaduais, 819 (36,8%) em instituições privadas com fins lucrativos e 591 (26,6%) 

são de universidades privadas sem fins lucrativos17. 

 

 Uma análise por intervalos de classificação (Tabelas 10, 11, 12, inseridas no final 

deste item) permite notar que 42,4% dos professores do primeiro intervalo são provenientes 

de universidades públicas estaduais; no mesmo intervalo 23,9% são de instituições privadas 

com fins lucrativos e 22,7% de instituições privadas sem fins lucrativos. Já no segundo 

intervalo, as públicas estaduais representam 30,1%, as privadas com fins lucrativos 35,5% e 

as privadas sem fins lucrativos 24,6%; no terceiro intervalo, as públicas estaduais 

correspondem a 21,7% do total, as privadas com fins lucrativos 38,2% e as privadas sem fins 

lucrativos 29,5%; no quarto intervalo as universidades públicas diminuem bastante o índice 

de aprovados (14,4%), enquanto as privadas com fins lucrativos têm o maior índice (46,5%), 

já as privadas sem fins lucrativos mantêm mais ou menos um equilíbrio em relação aos 

demais intervalos (27,7%). Esses dados apontam uma tendência de aumento do número de 

aprovados provenientes de universidades privadas, especialmente das instituições privadas 

com fins lucrativos, que representam 36,8% dos professores no total de 2.225 aprovados, na 

medida em que decresce o número de classificação dos professores. Nas universidades 

públicas estaduais há uma diminuição do número de aprovados conforme aumenta o número 

de classificação. 

 

 Conforme se observa na Tabela 10, dos professores formados em universidades 

públicas, 508 (22,8%) são formados nas universidades estaduais paulistas (UNESP, USP e 

UNICAMP), seguidos dos formados nas universidades do estado do Paraná. Embora com 

pouca incidência, há professores formados em universidades estaduais de outros estados 

(Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro). Observa-se ainda que, no primeiro 

intervalo, as estaduais paulistas somam 198, o que equivale a 39,4% dos professores 

convocados. Neste intervalo, portanto, UNESP corresponde a 15,5%, USP a 20,1% e 

                                                 
17 Não foram considerados, para essa análise, os questionários cujos informantes não colocaram o nome da 
instituição, as universidades públicas municipais e federais e as universidades privadas, não sendo possível 
determinar o seu tipo de classificação (com fins ou sem fins lucrativos), pois não estavam cadastradas no MEC.  
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UNICAMP a 3,8%. No segundo intervalo elas representam 108 (26,1%) dos professores, 

sendo: 14,7% da UNESP, 10,1% da USP e 1,2% da UNICAMP. No terceiro intervalo elas 

são 130 (18,9%), distribuídas em: 13,7% para a UNESP, 4,2% para a USP e 1,0% para a 

UNICAMP; no quarto intervalo elas representam 72 (11,5%) do total, sendo UNESP 9,3%, 

USP 1,8% e UNICAMP 0,5%. Esses números possibilitam dizer que há um decréscimo no 

número de formados nas universidades públicas na medida em que decresce a classificação 

dos aprovados, sendo que o maior índice de aprovados encontra-se nos dois primeiros 

intervalos. A manutenção dos índices de aprovados em universidades públicas estaduais em 

todos os intervalos dá-se principalmente pelo grande número de professores provenientes da 

UNESP que estão presentes em todos os intervalos em número significativo, conforme 

observamos acima. Um dado digno de nota, em relação às Universidades Públicas Estaduais, 

é que dos 40 professores que apresentaram títulos acadêmicos (38 mestrados e 2 doutorados), 

24 mestre e os 2 doutores são provenientes dessa modalidade de instituição de ensino. Dos 

demais professores com título de mestrado 7 são licenciados em instituições privadas sem fins 

lucrativos, 2 em instituições com fins lucrativos, 3 em instituições públicas municipais e 2 em 

públicas federais. Diferentemente das universidades públicas estaduais, as universidades 

privadas (Tabelas 11 e 12) apresentam uma maior dispersão de estabelecimentos de 

aprovados, tanto é que nas privadas com fins lucrativos, a que tem maior número de 

aprovados, a UNIFAI, representa 4,0% do total das privadas com fins lucrativos e entre as 

privadas sem fins lucrativos a PUCSP/PUC representa 3,9%. Os índices de aprovados diluem-

se tendo em vista a quantidade de estabelecimentos, 57 para privadas com fins lucrativos e 40 

para privadas sem fins lucrativos. Ao considerar a localização geográfica das instituições, 

pode-se notar que entre as privadas com fins lucrativos a maioria está localizada na Capital ou 

Grande São Paulo, já entre as privadas sem fins lucrativos, elas se espalham por todo o estado 

de São Paulo. 

 

TABELA 10 – Universidades Públicas Estaduais por total de aprovados 
Universidade Intervalo 1* Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4 Total 

Unesp 78 (15,5%) 61 (14,7%) 94 (13,7%) 58 (9,3%) 291 (13,1%) 

USP 101 (20,1%) 42 (10,1%) 29 (4,2%) 11 (1,8%) 183 (8,2%) 

Unicamp 19 (3,8%) 5 (1,2%) 7 (1,0%) 3 (0,5%) 34 (1,5%) 

FAFIJA/PR 2 (0,4%) 5 (1,2%) 7 (1,0%) 10 (1,6%) 24 (1,1%) 

UEL/PR 8 (1,6%)  5 (1,2%) 5 (0,7%) 3 (0,5%) 21 (0,9%) 

FAFIPA/PR - 2 (0,5%) 2 (0,3%) - 4 (0,2%) 
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TABELA 10 - continuação 
UEM/PR 2 (0,4%) - - 2 (0,3%) 4 (0,2%) 

UNESPAR/PR - 2 (0,5%) 1 (0,15%) - 3 (0,15%) 

UERJ 1 (0,2%) 1 (0,2%) - - 2 (0,1%) 

UESB/BA - - 1 (0,15%) 1 (0,15%) 2 (0,1%) 

UEG/GO - - 1 (0,15%) - 1 (0,05%) 

UEPG/PR - 1 (0,2%) - - 1 (0,05%) 

UESC/BA 1 (0,2%) - - - 1 (0,05%) 

Unespar/PR - - - 1 (0,15%) 1 (0,05%) 

Unicentro/PR - - 1 (0,15%) - 1 (0,05%) 

UniOeste/PR 1 (0,2%) - - - 1 (0,05%) 
Univ.Est de Montes 
Claros/MG - - 1 (0,15%) - 1 (0,05%) 

URCA/CE - - - 1 (0,15%) 1 (0,05%) 

UVA/CE - 1 (0,2%) - - 1 (0,05%) 

Total Geral 213 (42,4%) 125 (30,1%) 149 (21,7%) 90 (14,4%) 577 (25,9%) 
 
*As porcentagens foram feitas a partir do total de todas as instituições públicas e privadas de cada intervalo:  

Intervalo I Intervalo 2 Intervalo III Intervalo IV 
502 414 685 624 

 

 

TABELA 11 – Universidades Privadas com fins lucrativos por total de aprovados 
Universidade Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4 Total 

UNIFAI/São Paulo 17 (3,4%) 19 (4,6%) 23 (3,4%) 29 (4,6%) 88 (4,0%) 

Uniban/São Paulo 9 (1,8%) 5 (1,2%) 20 (2,9%) 16 (2,6%) 50 (2,25%) 

UBC/ 7 (1,4%) 13 (3,1%) 19 (2,8%) 10 (1,6%) 49 (2,2%) 

FIG/Guarulhos 10 (2,0%) 6 (1,4%) 21 (3,1%) 9 (1,4%) 46 (2,06%) 

FASB/São Bernardo 6 (1,2%) 9 (2,2%) 12 (1,75) 9 (1,4%) 36 (1,6%) 

FAFICLE-UNIJALES 7 (1,4%) 6 (1,4%) 10 (1,45%) 11 (1,76%) 34 (1,5%) 

Unicid/São Paulo 5 (1,0%) 10 (2,4%) 9 (1,3%) 10 (1,6%) 34 (1,5%) 

FIA-Amparo 2 (0,4%) 4 (1,0 %) 12 (1,75%) 15 (2,4%) 33 (1,48%) 

UniABC/Santo André 6 (1,2%) 8 (1,9%) 5 (0,7%) 12 (1,9%) 31 (1,39%) 
Centro Universitário 
Barão de Mauá/ 2 (0,4%) 7 (1,7%) 10 (1,45%) 8 (1,28%) 27 (1,2%) 

UMC/Mogi das Cruzes 7 (1,4%) 4 (1,0%) 6 (0,87%) 8 (1,28%) 25 (1,1%) 

UnG/Guarulhos 5 (1,0%) 2 (0,5%) 10 (1,45%) 8 (1,28%) 25 (1,1%) 

FEM-FAFIMA/MG 5 (1,0%) 2 (0,5%) 6 (0,87%) 9 (1,4%) 22 (0,98%) 

FESB/Bragança Paulista 3 (0,6%) 4 (1,0%) 8 (1,2%) 7 (1,1%) 22 (0,98%) 

FAFIBE-Bebedouro 3 (0,6%) 3 (0,7%) 7 (1,0%) 8 (1,28%) 21 (0,94%) 

AEI-Itapetininga - 2 (0,5%) 5 (0,7%) 9 (1,4%) 16 (0,71%) 

FIRP/Ribeirão Pires 2 (0,4%) 3 (0,7%) 8 (1,2%) 3 (0,48%) 16 (0,71%) 
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TABELA 11 - continuação 
UNICSUL/São Paulo 2 (0,4%) 3 (0,7%) 1 (0,1%) 10 (1,6%) 16 (0,71%) 

Uninove/São Paulo 1 (0,2%) 1 (0,2%) 5 (0,7%) 8 (1,28%) 15 (0,67%) 
UniA-Senador 
Fláquer/Santo André 1 (0,2%) - 3 (0,4%) 9 (1,4%) 13 (0,58%) 

CEUNSP/Itu 2 (0,4%) 2 (0,5%) 6 (0,87%) 2 (0,3%) 12 (0,53%) 

FAFICILE-Tatuí 1 (0,2%) 1 (0,2%) 1 (0,1%) 8 (1,28%) 11 (0,49%) 

FEF-Fernandópolis 1 (0,2%) 2 (0,5%) 5 (0,7%) 3 (0,48%) 11 (0,49%) 

FIRB/ 1 (0,2%) 3 (0,7%) 4 (0,58%) 3 (0,48%) 11 (0,49%) 

FJAÚ 2 (0,4%) 1 (0,2%) 5 (0,7%) 3 (0,48%) 11 (0,49%) 

Unicep/São Carlos 2 (0,4%) 2 (0,5%) 4 (0,58%) 3 (0,48%) 11 (0,49%) 
Centro Univ. Toledo 
Araçatuba - - 2 (0,29%) 8 (1,28%) 10 (0,45%) 

SCELISUL/Registro 2 (0,4%) - 4 (0,58%) 4 (0,6%) 10 (0,45%) 

Uniara/Araraquara - 2 (0,5%) 2 (0,29%) 6 (0,96%) 10 (0,45%) 

Unorp/Ribeirão Preto 2 (0,4%) 1 (0,2%) 6 (0,87%) 1 (0,16%) 10 (0,45%) 

FMU/São Paulo 2 (0,4%) 1 (0,2%) 2 (0,29%) 4 (0,6%) 9 (0,40%) 

FAFICIL-Guarulhos 3 (0,6%) 3 (0,7%) 1 (0,1%) 1 (0,16%) 8 (0,36%) 
FAFIPREVE/Presidente 
Venceslau - 2 (0,5%) 2 (0,29%) 4 (0,6%) 8 (0,36%) 

Universidade São 
Marcos/São Paulo - 2 (0,5%) 1 (0,1%) 5 (0,8%) 8 (0,36%) 

FUNEPE-Penápolis 1 (0,2%) - 4 (0,58%) 2 (0,3%) 7 (0,31%) 

Unimar/Marília - 2 (0,5%) 1 (0,1%) 3 (0,48%) 6 (0,26%) 
Instituição Moura 
Lacerda - 3 (0,7%) 1 (0,1%) 1 (0,16%) 5 (0,22%) 

Unisantana/São Paulo - 1 (0,2%) 3 (0,4%) 1 (0,16%) 5 (0,22%) 

FAFIP-Pirajú - 1 (0,2%) - 3 (0,48%) 4 (0,18%) 

Unifran/Franca - - 2 (0,29%) 2 (0,3%) 4 (0,18%) 

Asmec/MG - - 1 (0,1%) 2 (0,3%) 3 (0,13%) 
Centro Universitário 
Itajubá/MG 1 (0,2%) - 1 (0,1%) 1 (0,16%) 3 (0,13%) 

Uniceb/Santos - - - 3 (0,48%) 3 (0,13%) 

Unifac - - 2 (0,29%) 1 (0,16%) 3 (0,13%) 

Unimes/Santos - 1 (0,2%) - 2 (0,3%) 3 (0,13%) 

Unip/São Paulo - 3 (0,7%) - - 3 (0,13%) 
UNI-São 
Luis/Jaboticabal - - 1 (0,1%) 1 (0,16%) 2 (0,09%) 

Associação de Ensino 
Tamoios - - - 1 (0,16%) 1 (0,04%) 

Fac. Olindense de Form. 
de Prof. – FOFOP/PE - - 1 (0,1%) - 1 (0,04%) 

Faculdade Módulo/SP - 1 (0,2%) - - 1 (0,04%) 

Fafit/ - - - 1 (0,16%) 1 (0,04%) 

FAPIPE - 1 (0,2%) - - 1 (0,04%) 
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TABELA 11 - continuação 
FESV/PE - - - 1 (0,16%) 1 (0,04%) 
FFCL Nossa Senhora de 
Sion/ - - - 1 (0,16%) 1 (0,04%) 

FIC/SP - 1 (0,2%) - - 1 (0,04%) 
Fund.Escola Soc. 
Política São Paulo/SP - - - 1 (0,16%) 1 (0,04%) 

Total geral 120 (23,9%) 147 (35,5%) 262 (38,2%) 290 (46,5%) 819 (36,8%) 

 

 

TABELA 12 – Universidades Privadas sem fins lucrativos por total de aprovados 
Universidade Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4 Total 
PUC/PUCSP 26 (5,2%) 21 (5,1%) 26 (3,8%) 14 (2,2%) 87 (3,9%) 
Uniso/Sorocaba 9 (1,8%) 7 (1,7%) 14 (2,0%) 24 (3,8%) 54 (2,4%) 
FATEMA/SP 9 (1,8%) 8 (1,9%) 15 (2,2%) 18 (2,9%) 50 (2,2%) 
PUCCAMP/Campinas 9 (1,8%) 7 (1,7%) 12 (1,8%) 14 (2,2%) 42 (1,9%) 
Unisantos 12 (2,4%0 6 (1,4%) 8 (1,2%) 14 (2,2%) 40 (1,8%) 
Unicastelo/SP 8 (1,6%) 3 (0,7%) 11 (1,6%) 16 (2,6%) 38 (1,7%) 
USC-Bauru 9 (1,8%) 4 (1,0%) 10 (1,5%) 8 (1,3%) 31 (1,4%) 
FAECA-Dom 
Bosco/Monte Aprazível 5 (1,0%) 7 (1,7%) 13 (1,9%) 4 (0,6%) 29 (1,3%) 

Unisal-Lorena 3 (0,6%) 4 (1,0%) 9 (1,3%) 11 (1,8%) 27 (1,2%) 
Univap/Vale do Paraíba 4 (0,8%) 5 (1,2%) 12 (1,8%) 5 (0,8%) 26 (1,16%) 
Unimep/Piracicaba 2 (0,4%) 6 (1,4%) 13 (1,9%) 1 (0,16%) 22 (0,98%) 
UNIFieo/SP 3 (0,6%) 1 (0,2%) 5 (0,7%) 12 (1,9%) 21 (0,94%) 
Unisa/SP 3 (0,6%) 3 (0,7%) 7 (1,0%) 7 (1,2%) 20 (0,89%) 
Unib/ 1 (0,2%) 6 (1,4%) 7 (1,0%) 5 (0,8%) 19 (0,85%) 
UNIFEG/MG 2 (0,4%) 3 (0,7%) 8 (1,2%) 6 (0,96%) 19 (0,85%) 
Fecle-Dom Domênico - 1 (0,2%) 8 (1,2%) 5 (0,8%) 14 (0,62%) 
FAL-Lins 2 (0,4%) 2 (0,5%) 4 (0,6%) 2 (0,3%) 10 (0,45%) 
Fac. São Luis/SP 1 (0,2%) 1 (0,2%) 6 (0,9%) - 8 (0,35%) 
FERP/RJ - 1 (0,2%) 2 (0,3%) 1 (0,16%) 4 (0,17%) 
FFCL-Ituverava 1 (0,2%) 1 (0,2%) 2 (0,3%) - 4 (0,17%) 
Unoeste/Presidente 
Prudente 1 (0,2%) - 2 (0,3%) 1 (0,16%) 4 (0,17%) 

Centro Universitário 
Claretiano/Batatais 1 (0,2%) - 1 (0,1%) - 2 (0,08%) 

FAFIBE-MG - - 1 (0,1%) 1 (0,16%) 2 (0,08%) 
Unincor/MG - - 1 (0,1%) 1 (0,16%) 2 (0,08%) 
USF/ - 1 (0,2%) 1 (0,1%) - 2 (0,08%) 
Centro Universitário 
Augusto Motta/ - - - 1 (0,16%) 1 (0,04%) 

Centro Universitário São 
Camilo/SP - - - 1 (0,16%) 1 (0,04%) 

Fac. Integrada 
Itabira/MG - - 1 (0,1%) - 1 (0,04%) 

FFCL-Palmas/PR - 1 (0,2%) - - 1 (0,04%) 
FFSD/RJ 1 (0,2%) - - - 1 (0,04%) 
FIP-Patrocínio/MG - 1 (0,2%) - - 1 (0,04%) 
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TABELA 12 - continuação 
FMSP 1 (0,2%) - - - 1 (0,04%) 
PUCMG - - 1 (0,1%) - 1 (0,04%) 
UCG/GO - 1 (0,2%) - - 1(0,04%) 
UNI-BH 1 (0,2%) - - - 1 (0,04%) 
Unifebe- SC - - 1 (0,1%) - 1 (0,04%) 
UNIPAM/MG - - - 1 (0,16%) 1 (0,04%) 
UNIUBE/MG - 1 (0,2%) - - 1 (0,04%) 
Univ. Severino 
Sombra/RJ - - 1 (0,1%) - 1 (0,04%) 

Total Geral 114 (22,7%) 102 (24,6%) 202 (29,5%) 173 (27,7%) 591 (26,6%) 

 

 

2.2. As instituições de formação e a idade dos professores 

 

 No que se refere à variável idade, observa-se que entre os professores provenientes de 

universidade públicas (Tabela 13) 28,3% e 31,0% têm idade inferior a 25 anos e na faixa 

etária entre 26 e 30 anos respectivamente, concentrando-se nestas duas faixas etárias o maior 

índice de professores dessas instituições. Com relação às instituições privadas com fins 

lucrativos (Tabela 14) a maior porcentagem está nas faixas etárias de 31 a 35 anos (20,9%) e 

de 36 a 40 anos (24,5%). Nas instituições sem fins lucrativos (Tabela 15), assim como no 

total geral, esse dado se distribui em três faixas etárias bastante próximas, de 26 a 30 anos 

(19,1%), 31 a 35 anos (19,0%) e 36 a 40 anos (22,2%). Pode-se notar que os professores 

procedentes de universidades públicas estaduais representam os índices correspondentes aos 

mais jovens, enquanto nas universidades privadas estariam os mais velhos. Algo que chama a 

atenção é que na faixa etária de professores com idade inferior a 25 anos, aqueles 

provenientes de universidades públicas estaduais representam 28,3%, enquanto os índices 

gerais para essa faixa etária são de 11,6%. Em contrapartida, nas universidades privadas ele é 

mínimo (3,7% e 7,4%) se comparado às demais faixas etárias. Esses dados apontam para o 

aparecimento de duas tendências no que se refere ao perfil dos professores. Uma tendência 

composta por professores mais bem classificados, a grande maioria jovens, provenientes de 

instituições públicas de ensino e com nenhuma ou pouca experiência profissional, e uma 

segunda tendência, formada por professores com classificação inferior, mais velhos, 

provenientes de instituições privadas e a grande maioria com longo tempo de experiência no 

magistério. 
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TABELA 13 – PROFESSORES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA ESTADUAL POR IDADE E 
CLASSIFICAÇÃO 

IDADE 
Classificação 

20 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 45 
Acima de 

45 
Total 

61 56 33 37 13 13 213 Intervalo I 
1 a 1395 28,6% 26,3% 15,5% 17,4% 6,1% 6,1% 100% 

36 45 24 8 7 5 125 Intervalo II 
1396 a 2790 28,8% 36,0% 19,2% 6,4% 5,6% 4,0% 100% 

48 46 26 11 7 11 149 Intervalo III 
2791 a 4940 32,2% 30,9% 17,5% 7,4% 4,7% 7,4% % 

18 32 17 6 9 8 90 Intervalo IV 
4941 a 7090 20,0% 35,6% 18,9% 6,7% 10,0% 8,9% 100% 

163 179 100 62 36 37 577 
Total 

28,3% 31,0% 17,3% 10,8% 6,2% 6,4% 100% 

 

 

 

TABELA 14 – Professores de instituição privada com fins lucrativos por idade e 
classificação 

IDADE 
Classificação 

20 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 45 
Acima de 

45 NI 
Total 

3 18 40 27 15 17 - 120 Intervalo I 
1 a 1395 2,5% 15,0% 33,3% 22,5% 12,5% 14,2% - 100% 

8 24 34 40 20 21 - 147 Intervalo II 
1396 a 2790 5,5% 16,3% 23,1% 27,2% 13,6% 14,3% - 100% 

9 28 48 61 50 65 1 262 Intervalo III 
2791 a 4940 3,4% 10,7% 18,3% 23,3% 19,1% 24,8% 0,4% 100% 

10 35 49 73 64 59 - 290 Intervalo IV 
4941 a 7090 3,4% 12,1% 16,9% 25,2% 22,1% 20,3% - 100% 

30 105 171 201 149 162 1 819 
Total 

3,7% 12,8% 20,9% 24,5% 18,2% 19,8% 0,1% 100% 
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TABELA 15 – Professores de instituição privada sem fins lucrativos por idade e 
classificação 

IDADE  
Classificação 20 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 45 

Acima de 
45 NI 

Total 

10 28 15 38 16 7 - 114 Intervalo I 
1 a 1395 8,8% 24,6% 13,2% 33,3% 14,0% 6,1%  (100%) 

13 20 23 19 15 12 - 102 Intervalo II 
1396 a 2790 12,8% 19,6% 22,5% 18,6% 14,7% 11,8%  (100%) 

9 41 31 43 36 41 1 202 Intervalo III 
2791 a 4940 4,5% 20,3% 15,3% 21,3% 17,8% 20,3 0,5% (100%) 

12 24 43 31 30 33 - 173 Intervalo IV 
4941 a 7090 6,9% 13,9% 24,9% 17,9% 17,3% 19,1  (100%) 

44 113 112 131 97 93 1 591 
Total 

7,4% 19,1% 19,0% 22,2% 16,4% 15,7% 0,2% (100%) 
  

 

 

2.3. As instituições de formação por ano de conclusão e a experiência na rede estadual 

paulista 

 

 A Tabela 16 mostra que, dos professores formados em instituições públicas estaduais, 

90,7% dos que têm menos de 30 anos se formaram entre 1999 e 2005. Do total desta 

modalidade de instituição, 51,5% estavam fora da rede, porque dela se afastaram ou porque 

nela nunca ingressaram, enquanto 48,5% estavam atuando, conforme se visualizará nas 

Tabelas 19 e 20 (No final deste ítem). Entre os docentes formados em instituições privadas 

com fins lucrativos (Tabela 17) 88,9% dos que têm menos de 30 anos se formaram entre 

1994 e 2003 e 63,4% dos que têm entre 31 e 40 anos também se formaram nesse período. Já 

entre os professores inseridos no G3 (acima de 40 anos) percebe-se uma distribuição 

equilibrada entre os intervalos de anos de conclusão, sendo: de 1984 a 1988 (20,5%), de 1989 

a 1993 (23,2%), de 1994 a 1998 (22,2%) e de 1999 a 2003 (21,9%), esses últimos índices 

indicam um significativo número de professores recém-formados e com menos de 10 anos de 

formação. Em relação aos professores formados em instituições privadas sem fins lucrativos 

(Tabela 18) 26,6% têm menos de 30 anos e desses, 72% se formaram entre 1999 e 2003; 

41,1% têm idade entre 31 a 40 anos, sendo que 23% se formaram entre 1989 a 1993; 33,3% 

entre 1994 e 1998 e 36,2% entre 1999 e 2003. Também nesse tipo de instituição há um grande 
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número de professores com idade entre 31 a 40 anos e acima de 40 anos, formados entre 1999 

e 2003 (36,2% e 20% respectivamente).                            

 

TABELA 16 – Professores de instituição pública estadual por ano de conclusão e grupo 
etário 

G1 G2 G3 Ano de conclusão 
Menos de 30 31 a 40 Acima de 40 

TOTAL 

1967 a 1978 - - 16 (21,9%) 16  (2,8%) 
1979 a 1983 - - 6 (8,2%) 6 (1,0%) 
1984 a 1988 - 6 (3,7%) 15 (20,6%) 21 (3,6%) 
1989 a 1993 - 30 (18,5%) 12 (16,4%) 42 (7,3%) 
1994 a 1998 27 (7,9%) 64 (39,5%) 12 (16,4%) 103 (17,9%) 
1999 a 2003 256 (74,9%) 52 (32,1%) 9 (12,3%) 317 (54,9%) 
2004 e 2005 54(15,8%) 7 (4,3%) 1 (1,4%) 62 (10,8%) 
NI 5 (1,5%) 3 (1,9%) 2 (2,8%) 10 (1,7%) 

Total 342 (100%) 162 (100%) 73 (100%) 577 (100%) 

 

 

TABELA 17 – Professores de instituição privada com fins lucrativos por ano de 
conclusão e grupo etário 

G1 G2 G3  Ano de 
conclusão Menos de 30 31 a 40 Acima de 40 NI 

TOTAL 

1967 a 1978 - - 9 (2,9%) - 9 (1,1%) 

1979 a 1983 - - 20 (6,4%) - 20 (2,4%) 

1984 a 1988 - 15 (4,0%) 64 (20,5%) - 79 (9,6%) 

1989 a 1993 - 105 (28,2%) 72 (23,2%) - 177 (21,6%) 

1994 a 1998 35 (25,9%) 128 (34,4%) 69 (22,2%) 1 233 (28,4%) 

1999 a 2003 85 (63,0%) 108 (29,0%) 68 (21,9%) - 261 (31,9%) 

2004 e 2005 13 (9,6%) 13 (3,5%) 4 (1,3%) - 30 (3,7%) 

NI 2 (1,5%) 3 (0,8%) 5 (1,6%) - 19 (2,3%) 

Total 135 (100%) 372 (100%) 311 (100%) 1 (100%) 819 (100%) 
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TABELA 18 – Professores de instituição privada sem fins lucrativos por ano de 
conclusão e grupo etário 

G1 G2 G3 Ano de 
conclusão Menos de 30 31 a 40 Acima de 40 

NI TOTAL 

1967 a 1978 - - 17 (8,9%) - 17 (2,9%) 

1979 a 1983 - - 16 (8,5%) - 16 (2,7%) 

1984 a 1988 - 9 (3,7%) 46 (24,2%) - 55 (9,3%) 

1989 a 1993 - 56 (23,0%) 36 (19,0%) - 92 (15,6%) 

1994 a 1998 26 (16,6%) 81 (33,3%) 35 (18,4%) - 142 (24,0%) 

1999 a 2003 113 (72,0%) 88 (36,2%) 38 (20,0%) 1 240 (40,6%) 

2004 e 2005 18 (11,5%) 4 (1,6%) 1(0,5%) - 23 (3,9%) 

NI - 5 (2,0%) 1 (0,5%) - 6 (1,0%) 

Total 157 (100%) 243 (100%) 190 (100%) 1 (100%) 591 (100%) 

 

  

 Dos 577 professores formados em instituições públicas estaduais, 353 (61,2%) tinham 

alguma experiência na rede (Tabelas 19 e 20, no final deste ítem). Desses professores, 

porém, 20,7% estavam sem vínculo, apesar de em algum momento já terem nela trabalhado. É 

importante notar o número de professores que nunca lecionaram ou que têm menos de 5 anos 

de experiência na rede – 461 (79,9%), dos quais 224 (48,6%) nunca lecionaram, 180 (39,0%) 

estão trabalhando há menos de 5 anos e 57 (12,4%) trabalharam na rede por menos de 5 anos 

e estavam dela desligados no momento da escolha. Observa-se que dos 222 professores que se 

formaram entre 1999 e 2005, 188 (84,7%) nunca trabalharam na rede e 32 (14,4%) já haviam 

lecionado por menos de 5 anos. Entre os professores que disseram ter vínculo com a rede, 

56,1% se formaram nesse período, sendo que desses, 91,7% estão vinculados há menos de 5 

anos. Os formados entre 1994 e 1998 correspondem a 21,0%, desses professores 61,2% têm 

tempo de atuação entre 6 e 10 anos de trabalho. 

 

 Entre os professores provenientes de instituições privadas com fins lucrativos, 621 

(75,8%) já estavam vinculados à rede (Tabela 21, no final deste ítem), sendo que desses 

24,5% tinham de 1 a 5 anos de vínculo com o estado, 24,5% de 6 a 10 anos, 28,8% de 11 a 15 

anos, 17,4% de 16 a 20 anos e 4,8% acima de 20 anos. Dos 152 professores vinculados e com 

menos de 5 anos de atuação, 53,0% se formaram entre 1999 e 2003. Na faixa que compreende 

o tempo de atuação de 6 a 10 anos, a maioria é formada entre 1994 e 1998. Já entre os 198 

professores que estavam sem vínculo com a rede (Tabela 22, no final deste ítem), 93 (47%) 
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se formaram entre 1999 e 2003, sendo que desses 65,6% nunca lecionaram e 32,3% 

lecionaram por menos de 5 anos.  

 

 Um dado digno de nota é que dos 819 professores provenientes desse tipo de 

instituição, 715 (87,3%) já tinham experiência de trabalho na rede. Dos professores que 

tinham experiência, 94 (13,1%) estavam desvinculados, ou seja, por algum motivo estavam 

fora da rede naquele momento. Chama a atenção ainda o número de professores – 320 

(39,1%) que nunca lecionaram ou têm menos de 5 anos de experiência: 104 (32,5%) nunca 

lecionaram, 152 (47,5%) trabalham há menos de 5 anos e 64 (20%) estavam fora da rede, mas 

já haviam trabalhado por menos de 5 anos. 

 

 Dos 591 professores formados em instituições privadas sem fins lucrativos (Tabelas 

23 e 24, no final deste ítem), 398 (67,3%) já atuavam na rede, 80 (13,5%) estavam 

desvinculados e 113 (19,1%) nunca haviam lecionado. Dos 128 (32,2%) professores que 

trabalhavam há menos de 5 anos, 69,5% se formaram entre 1999 e 2003, 55,9% dos que 

trabalhavam de 6 a 10 anos se formaram entre 1994 e 1998, mas também é significativa a 

porcentagem de professores com esse tempo de trabalho formados entre 1999 e 2003 (21,0%). 

 

 Dos professores oriundos dessas instituições, 478 (80,9%) já tinham experiência no 

magistério estadual, ainda que 80 (16,8%) estivessem desvinculados da rede naquele 

momento. Um aspecto relevante é que dos 591 professores, 307 (51,9%) tinham menos de 5 

anos de experiência ou nunca tinham lecionado, sendo que 36,8% nunca lecionaram, 41,7% 

estavam trabalhando há menos de 5 anos e 19,5% já haviam trabalhando pelo período de 

menos de 5 anos e se encontravam fora da rede de ensino estadual. Dos 193 professores sem 

vínculo, 101 (52,3%) se formaram entre 1999 e 2003, sendo que desses 73 (72,3%) nunca 

lecionaram e 28 (27,7%) já trabalharam por menos de 5 anos. Assim como nas outras duas 

modalidades de instituição, o maior índice de formação entre os professores sem vínculo se dá 

entre 1999 a 2003. 
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TABELA 19 - Professores de instituição pública estadual, com vínculo com a rede, por 
ano de conclusão e tempo de atuação 

TEMPO DE ATUAÇÃO  
Ano de 

conclusão 1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 Acima  
de 20 NI 

TOTAL 

1967 a 1978 3 (1,7%) - 1 (3,4%) - 5 (62,5%) - 9 (3,2%) 

1979 a 1983 1 (0,6%) - 2 (6,9%) 1 (9,1%) 1 (12,5%) - 5 (1,8%) 

1984 a 1988 4 (2,2%) 4 (8,2%) 2 (6,9%) 5 (45,5%) 2 (25,0%) - 17 (6,1%) 

1989 a 1993 5 (2,8%) 8 (16,4%) 14 (48,2%) 1 (9,1%) - - 28 (10,0%) 

1994 a 1998 20 (11,1%) 30 (61,2%) 7 (24,1%) 2 (18,2%) - - 59 (21,0%) 

1999 a 2003 129 (71,7%) 6 (12,2%) 3 (10,3%) 1 (9,1%) - 1 (33,3%) 140 (50,0%) 

2004 e 2005 15 (8,3%) 1 (2,0%) - - - 1 (33,3%) 17 (6,1%) 

NI 3 (1,7%) - - 1 (9,1%) - 1 (33,3%) 5 (1,8%) 

Total 180 49 29 11 8 3 280 

 

 

TABELA 20 - Professores de instituições públicas estaduais, sem vínculo com a rede por 
ano de conclusão da licenciatura e tempo de atuação 

TEMPO DE ATUAÇÃO Ano de 
conclusão Nunca 

lecionou 1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 Acima 
de 20 

TOTAL 

1967 a 1978 2 (0,9%) 1 (1,%) - 1 (25,0%) 2 1 7 (2,4%) 

1979 a 1983 - - - 1 (25,0%) - - 1 (0,3%) 

1984 a 1988 - 2 (3,5%) 2 (22,2%) - - - 4 (1,3%) 

1989 a 1993 5 (2,2%) 4 (7,0%) 4 (44,4%) 1 (25,0%) - - 14 (4,7%) 

1994 a 1998 26 (11,6%) 16 (28,1%) 2 (22,2%) - - - 44 (14,8%) 

1999 a 2003 144 (64,3%) 31 (54,4%) 1 (11,2%) 1 (25,0%) - - 177 (59,6%) 

2004 e 2005 44 (1,6%) 1 (1,7%) - - - - 45 (15,2%) 

NI 3 (1,3%) 2 (3,5%) - - - - 5 (1,7%) 

Total 224 57 9 4 2 1 297 
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TABELA 21 - Professores de instituição privada com fins lucrativos, com vínculo com a 
rede, por ano de conclusão e tempo de atuação 

TEMPO DE ATUAÇÃO Ano de 
conclusão 1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 Acima de 

20 
TOTAL 

1967 a 1978 - - - - 5 (16,7%) 5 (0,8%) 

1979 a 1983 5 (3,3%) 1 (0,7%) 1 (0,6%) 4 (3,7%) 6 (20,0%) 17 (2,7%) 

1984 a 1988 2 (1,3%) 9 (6,0%) 9 (5,0%) 33 (30,6%) 7 (23,3%) 60 (9,7%) 

1989 a 1993 12 (7,9%) 21 (13,8%) 85 (47,4%) 30 (27,8%) 4 (13,3%) 152 (24,5%) 

1994 a 1998 35 (23,0%) 85 (55,9%) 55 (30,7%) 15 (13,9%) 2 (6,7%) 192 (30,9%) 

1999 a 2003 81 (53,0%) 32 (21,0%) 25 (14,0%) 25 (23,1%) 5 (16,7%) 168 (27,0%) 

2004 e 2005 14 (9,2%) 2 (1,3%) 1 (0,6%) - - 17 (2,7%) 

NI 3 (2,0%) 2 (1,3%) 3 (1,7%) 1 (0,6%) 1 (3,3%) 10 (1,6%) 

Total 152 152 179 108 30 621 

 

 

TABELA 22 - Professores de instituição com fins lucrativos, sem vínculo com a rede, por 
ano de conclusão da licenciatura e tempo de trabalho 

TEMPO DE ATUAÇÃO 
Ano de 

conclusão Nunca 
lecionou 1 a 5 6 a 10 11 a 

15 
16 a 
20 

Acima 
de 20 NI 

TOTAL 

1967 a 1978 1 (0,9%) - 1 (5,0%) - 1 1 - 4 

1979 a 1983 - - 1 (5,0%) - - 2 - 3 

1984 a 1988 9 (8,7%) 6 (9,4%) 2 (10,0%) - 1 - 1 19 

1989 a 1993 7 (6,7%) 8 (12,5%) 7 (35,0%) 3 - - - 25 

1994 a 1998 14 (3,5%) 19 (29,7%) 7 (35,0%) 1 - - - 41 

1999 a 2003 61 (58,7%) 30 (46,9%) 2 (10,0%) - - - - 93 

2004 e 2005 12 (11,5%) 1 (1,5%) - - - - - 13 

Total 104 64 20 4 2 3 1 198 
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TABELA 23 - Professores de instituição sem fins lucrativos, com vínculo com a rede por 
ano de conclusão e tempo de atuação 

TEMPO DE ATUAÇÃO 
Ano de 

conclusão 1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 Acima de 20 NI 
TOTAL 

1967 a 1978 1 (0,8%) - - 1 (1,9%) 10 (50,0%) - 12 (3,0%) 

1979 a 1983 1 (0,8%) 1 (1,2%) 2 (1,7%) 4 (7,5%) 7 (35,0%) - 15 (3,8%) 

1984 a 1988 2 (1,6%) 2 (2,5%) 13 (11,3%) 21 (39,6%) 3 (15,0%) - 41 (10,3%) 

1989 a 1993 4 (3,1%) 12 (14,8%) 45 (39,2%) 15 (28,3%) - - 76 (19,0%) 

1994 a 1998 17 (13,3%) 38 (46,9%) 35 (30,4%) 6 (11,4%) - 1 97 (24,4%) 

1999 a 2003 89 (69,5%) 28 (34,6%) 18 (15,7%) 4 (7,5%) - - 139 (34,9%) 

2004 e 2005 14 (10,9%) - - 1 (1,9%) - - 15 (3,8%) 

NI - - 2 (1,7%) 1 (1,9%) - - 3 (0,8%) 

Total 128 81 115 53 20 1 398 

 
 

 

TABELA 24 – Professores de instituição privada sem fins lucrativos, sem vínculo com a 
rede, por ano de conclusão da licenciatura e tempo de trabalho 

TEMPO DE ATUAÇÃO 
Ano de 

conclusão Nunca 
lecionou 1 a 5 6 a 10 11 a 

15 
16 a 
20 

Acima 
de 20 

TOTAL 

1967 a 1978 - 1 (1,7%) - - - 4 5 

1979 a 1983 - - - - 1 1 2 

1984 a 1988 5 (4,4%) 3 (5,0%) 5 (45,5%) - - 1 14 

1989 a 1993 7 (6,2%) 7 (11,6%) 1 (9,1%) 1 -  16 

1994 a 1998 21 (18,6%) 19 (31,6%) 4 (36,3%) 1 - - 45 

1999 a 2003 73 (64,6%) 28 (46,7%) - - - - 101 

2004 e 2005 7 (6,2%) 1 (1,7%) - - - - 8 

NI - 1 (1,7%) 1 (9,1%) - - - 2 

Total 113 60 11 2 1 6 193 
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2.4 Modalidade de instituição de formação e grupo etário dos professores por tempo de 

atuação e ano de conclusão da licenciatura 

 

Para se compreender melhor o conjunto de variáveis idade, tempo de atuação e 

conclusão da licenciatura e visualizar como elas se interpenetram far-se-á um recorte tomando 

como centro a faixa etária dos professores e a modalidade de instituição formadora. As idades 

serão consideradas de acordo com os grupos etários estabelecidos anteriormente G1 (menos 

de 30 anos), G2 (de 31 a 40 anos) e G3 (acima de 40 anos). 

 

 Dos 342 professores formados em instituição pública estadual, com menos de 30 anos 

(Tabela 25), 74,6% se formaram entre 1999 e 2003, sendo que 50% desses nunca lecionaram 

e 39,5% lecionam há menos de 5 anos. Um índice significativo (9,4%) já lecionou por menos 

de 5 anos, mas se encontrava desvinculado da rede. Esses dados, conforme já apontado, 

podem ter relação com a dificuldade que o professor recém-formado ou com pouca pontuação 

tem para se manter vinculado à rede. Entre os professores egressos de instituição privada com 

fins lucrativos dessa faixa etária (Tabela 26), 86 (63,2%) se formaram entre 1999 e 2003, dos 

quais 47,7% têm menos de 5 anos de experiência na rede e uma porcentagem significativa 

27,9% nunca lecionou. Chama a atenção ainda o número de professores (9,6%) que se 

formaram entre 2004 e 2005, portanto, somente após a primeira sessão de escolha puderam 

escolher porque não estavam na primeira lista de convocados. Os professores provenientes de 

instituições privadas sem fins lucrativos (Tabela 27), com idade inferior a 30 anos, somam 

157, dos quais 113 (72,0%) se formaram nos anos entre 1999 e 2003, sendo que desses 41 

(36,3%) nunca lecionaram, 50 (44,2%) trabalham há menos de 5 anos e 14 (12,4%) já 

trabalharam, por menos de 5 anos, mas estavam afastados da rede. 
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TABELA 25 - Professores de instituição pública estadual, com menos de 30 anos de 
idade por ano de conclusão e tempo de atuação 

Tempo de atuação 

Com vínculo Sem vínculo Ano de 
Conclusão 

1 a 5 6 a 10 Total Nunca 
lecionou 1 a 5 6 a 10 NI Total 

Total 
Geral 

1994 a 1998 
10 

(37,0%)* 
7 

(25,9%) 
17 

 
6  

(22,2%) 
3 

(11,1%
)

1 
 (3,7%) 

- 
 

10 
 

27 
(7,9%)** 

1999 a 2003 101 
(39,5%) 1(0,4%) 102 128 

(50,0%) 
24 

(9,4%) 
1  

(0,4%) 
1  

(0,4%) 154 256 
(74,6%) 

2004 e 2005 12 
 (22,2%) - 12 41 

(75,9%) - - 1 
(1,9%) 42 54 

(15,8%) 

NI 1  
(20,0%) - 1 3 

(60,0%) 
1 

(20,0%
)

- - 4 5 
 (1,5%) 

Total 124 8 132 178 28 2 2 210 342 

 
* As porcentagens foram feitas levando-se em consideração o total de professores no intervalo de conclusão da 
licenciatura. Assim, por exemplo, o número de professores formados nos anos de 1994 a 1998 foi cruzado com o 
tempo de atuação. 

** As porcentagens do total geral foram feitas em relação ao número de professores formados nos intervalos de 
formação e total geral de professores nesta faixa etária. 
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TABELA 26 - Professores de instituição privada com fins lucrativos, com menos de 30 
anos de idade, por ano de conclusão e tempo de atuação 

Tempo de atuação 

Com vínculo Sem vínculo Ano de 
Conclusão 

1 a 5 6 a 10 11 a 15 Total Nunca 
lecionou 1 a 5 Total 

Total 
Geral 

1994 a 1998 12 
(34,3%) 

16 
(45,7%) 

3  
(8,6%) 

31 
 

1 
 (2,8%) 

3  
 (8,6%) 

4 
 

35  
 

1999 a 2003 41 
(47,7%) 

7  
(8,1%) - 48 24 

 (27,9%)  
14  

(16,3%) 
38 

 
86 

 

2004 e 2005 6  
(46,2%) - - 6 7 

 (53,8%) - 7 
 

13 
 

NI 1 1 - 2 - - - 2 

Total 60 24 3 87 32 17 49 136 

 
 

 

TABELA 27 - Professores de instituição sem fins lucrativos, com menos de 30 anos de 
idade, por ano de conclusão e tempo de atuação 

Tempo de atuação 
Com vínculo Sem vínculo Ano de 

Conclusão 1 a 5 6 a 10 11 a 15 Total Nunca  
lecionou 1 a 5 6 a 10 Total 

Total 
Geral 

1994 a 1998 2  
(7,7%) 

12  
(46,2%) 

3 
(11,5%) 15 3 

(11,5%) 
4 

(15,4%) 
2 

(7,7%) 9 26 
(16,6%) 

1999 a 2003 50 
(44,2%) 

8 
(7,1%) - 58 41 

(36,3%) 
14 

(12,4%) - 55 113 
(72,0%) 

2004 e 2005 10 
(55,5%) - - 10 7 

(38,9%) 
1 

(5,6%) - 8 28 
(11,5%) 

Total 62 20 3 85 51 19 2 72 157 

  

  

 Na faixa etária dos 30 a 40 anos, a maior parte dos professores formados em 

universidade pública estadual concluiu a licenciatura entre os anos de 1994 e 1998 e entre 

1999 e 2003 – 39,5% e 32,1% respectivamente (Tabela 28). Dos que se formaram no período 

de 1994 a 1998, 25% nunca haviam lecionado, a maioria (32,8%) já lecionava entre 6 e 10 

anos. É significativa a porcentagem de professores (18,8%) que já lecionaram, mas estavam 

desvinculados da rede. Dos 52 formados entre 1999 e 2003, 25% nunca lecionaram, 48,1% 
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lecionam há menos de 5 anos e 9,6% de 6 a 10 anos, mas há também 13,5% que já lecionaram 

por menos de 5 anos e encontravam-se afastados da rede. Os professores oriundos de 

instituições privadas com fins lucrativos (Tabela 29) totalizam 372, sendo que o maior 

contingente (128 – 34,3%) se formou entre 1994 e 1998, desses professores 24 (18,8%) 

estavam desvinculados da rede (6,3% nunca lecionaram, 9,4% trabalharam de 1 a 5 anos e 

3,0% de 6 a 10 anos). Considerando-se o total de professores dessa modalidade de ensino e 

dessa faixa etária, observa-se que 332 (89,2%) já tinham experiência na rede, mesmo que 44 

(13,6%) estivessem no momento da escolha desvinculados da mesma. Dos professores com 

vínculo, 140 (48,6%) já tinham tempo de atuação superior a 11 anos de trabalho. Os 

professores de instituição privada sem fins lucrativos (Tabela 30), nesta faixa etária, somam 

243, dos quais 88 (36,2%), que representam o maior contingente, formaram-se entre 1999 e 

2003. Dos professores formados neste período, 25 (28,4%) nunca lecionaram, 30 (34,1%) 

trabalham há menos de 5 anos e 11 (12,5%) de 11 a 15 anos, 12 (13,6%) já trabalharam, por 

menos de 5 anos, e estavam desvinculados da rede. O segundo maior contingente diz respeito 

àqueles formados entre 1994 e 1998 que corresponde a 81 (33,3%) professores, desses 12 

(14,8%) nunca lecionaram, 14,8% têm menos de 5 anos de serviço, 17 (21%) de 6 a 10 anos 

de serviço e 21 (26%) de 11 a 15 anos, desses ainda 14,8% já tinham experiência de atuação 

na rede de menos de 5 anos, mas estavam afastados da mesma. 

 

 

TABELA 28 – Professores de instituição pública estadual, na faixa etária de 30 a 40 anos 
por ano de conclusão e tempo de atuação 

Tempo de atuação 
Com vínculo Sem vínculo Ano de 

Conclusão 
1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 Total Nunca 

lecionou 1 a 5 6 a 10 11 a 15 Total Total 
Geral 

1984 a 1988 2 
(33,3%) 

2 
(33,3%) - 1 

(16,7%) 5 - 1 
(16,7%) - - 1 

 
6 

(3,7%) 

1989 a 1993 2 
(6,7%) 

8 
(26,7%) 

8 
(26,7%) 

1 
(3,3%) 19 3 

(10,0%) 
4 

(13,3%) 
3 

(10,0%) 
1 

(3,3%) 
11 

 
30 

(18,5%) 

1994 a 1998 10 
(15,6%) 

21 
(32,8%) 

5 
(7,8%) - 36 16 

(25,0%) 
11 

(17,2%) 
1 

(1,6%) - 28 
 

64 
(39,5%) 

1999 a 2003 25 
(48,1%) 

5 
(9,6%) 

1 
(1,9%) - 31 13 

(25,0%) 
7 

(13,5%) - 1 
(1,9%) 

21 
 

52 
(32,1%) 

2004 e 2005 2 
(28,6%) 

1 
(14,3%) - - 3 3 

(42,9%) 
1 

(14,3%) - - 4 
 

7 
(4,3%) 

NI 2 
(66,7%) - - - 2 - 1 

(33,3%) - - 1 
 

3 
(1,9%) 

Total 43 37 14 2 96 35 25 4 2 66 162 
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TABELA 29 - Professores de instituição privada com fins lucrativos, na faixa etária de 
30 a 40 anos de idade por ano de conclusão e tempo de atuação 

Tempo de atuação 
Com vínculo Sem vínculo 

Ano de 
Conclusão 

 1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 Total Nunca 
lecionou 1 a 5 6 a 10 11 a 15 Total 

Total 
Geral 

1984 a 1988 - 3 
(20,0%) 

1 
(6,7%) 

6 
(40,0%) 10 3 

(20,0%) 
2 

(13,3%) - - 5 15 
(4,0%) 

1989 a 1993 7 
(6,7%) 

12 
(11,4%) 

52 
(49,5%) 

21 
(20,0%) 92 1 

(1,0%) 
6 

(5,7%) 
5 

(4,8%) 
1 

(1,0%) 13 105 
(28,2%) 

1994 a 1998 17 
(13,3%) 

49 
(38,3%) 

32 
(25,0%) 

6 
(4,7%) 104 8 

(6,3%) 
12 

(9,4%) 
4 

(3,0%) - 24 128 
(34,4%) 

1999 a 2003 30 
(27,8%) 

18 
(16,7%) 

15 
(13,9%) 

6 
(5,5%) 69 26 

(24,0%) 
11 

(10,2%) 
2 

(1,9%) - 39 108 
(29,0%) 

2004 e 2005 8 
(61,5% 

2 
(15,4%) - - 10 2 

(15,4%) 
1 

(7,7%) - - 3 13 
(3,5%) 

NI 1 1 - 1 3 - - - - - 3 
(0,8%) 

Total 63 85 100 40 288 40 32 11 1 84 372 
 

 

TABELA 30 - Professores de instituição privada sem fins lucrativos, na faixa etária de 
30 a 40 anos de idade por ano de conclusão e tempo de atuação 

Tempo de atuação 

Com Vínculo Sem Vínculo Ano de 
Conclusão 

 
1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 Total Nunca 

lecionou 1 a 5 6 a 10 11 a 15 NI Total 

Total 

1984 a 
1988 

2 
(22,2%) - 2 

(22,2%) 
2 

(22,2%) 6 1 
(11,1%) - - - - 1 9 

(3,7%) 
1989 a 
1993 - 8 

(14,3%) 
28 

(50,0%) 
6 

(10,7%) 42 7 
(12,5%) 

5 
(8,9%) 

1 
(1,8%) 

1 
(1,8%) - 14 56 

(23,0%) 
1994 a 
1998 

12 
(14,8%) 

17 
(21,0%) 

21 
(26,0%) 

3 
(3,7%) 53 12 

(14,8%) 
12 

(14,8%) 
2 

(2,5%) 
1 

(1,2%) 
1 

(1,2%) 28 81 
(33,3%) 

1999 a 
2003 

30 
(34,1%) 

11 
(12,5%) 

9 
(10,2%) 

1 
(1,1%) 51 25 

(28,4%) 
12 

(13,6%) - - - 37 88 
(36,2%) 

2004 e 
2005 

4 
 - - -  - - - - -  4 

(1,6%) 

NI - 1 
(20,0%) 

1 
(20,0%) 

1 
(20,0%) 3 - 1 

(20,0%) 
1 

(20,0%) - - 2 5 
(2,1%) 

Total 48 37 61 13  45 30 6 2 1  243 
 
 

  

 Entre os professores com idade acima de 40 anos, 72 são procedentes de instituição 

pública estadual. Observa-se, na Tabela 31, que os professores estão distribuídos, em relação 

ao ano de conclusão, em vários intervalos, havendo também uma ampliação do número de 

intervalos relativos ao tempo de serviço. Nota-se que 22,2% se formaram entre 1967 e 1978, 

20,8% entre 1984 e 1988, 16,7% entre 1980 e 1993, 16,7% entre 1994 e 1998 e 12,5% entre 

1999 e 2003. Nas Tabelas 32 e 33, nota-se que 311 professores dessa faixa etária são de 
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instituições privadas com fins lucrativos e 190 de privadas sem fins lucrativos. Dos 190 

professores provenientes de instituição privada sem fins lucrativos, 46 (24,2%) se formaram 

entre os anos de 1984 e 1988, sendo que 41,3% deles têm de 16 a 20 anos de atuação na rede 

de ensino, 36 (19,0%) deles se formaram entre 1989 e 1993, 35 (18,5%) entre 1994 e 1998 e 

38 (20,0%) nos anos de 1999 a 2003; desses professores formados de 1989 a 2003, 89,5%, 

31,4% e 31,6% tinham, respectivamente, de 11 a 15 anos de serviço. 

 

 

TABELA 31 - Professores de instituição pública estadual, acima de 40 anos por ano de 
conclusão e tempo de atuação 

Tempo de atuação 
Com vínculo Sem vínculo Ano de 

Conclusão 1 
a 
5 

6 
a 
10 

11 
a 
15 

16 
a 
20 

Acima 
de 
20 

Total Nunca 
lecionou 

1  
a  
5 

6 
a 
10 

11 
a 
15 

16 
a 
20 

Acima 
de 
 20 

NI Total 
Total 
Geral 

1967 a 
1978 3 - 1 - 5 9 2 1 - 2 1 1 - 7 16 

(22,2%) 

1979 a 
1983 1 - 2 1 1 5 - - - 1 - - - 1 6 

(8,3%) 

1984 a 
1988 2 2 2 4 2 12 - 1 2 - - - - 3 15 

(20,8%) 

1989 a 
1993 3 - 6 - - 9 2 - 2 - - - - 4 12  

(16,7%) 

1994 a 
1998 - 2 2 2 - 6 4 2 - - - - - 6 12 

(16,7%) 

1999 a 
2003 3 - 2 1 - 6 3 - - - - - - 3 9 

(12,5%) 

2004 e 
2005 1 - - - - 1 - - - - - - - - 1 

(1,4%) 

NI - - - - - - - - - - - - 1 1 1 
(1,4%) 

Total 13 4 15 8 8 48 11 4 3 3 1 1 1 24 72 
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TABELA 32 - Professores de instituição privada com fins lucrativos, na faixa etária 
acima de 40 anos por ano de conclusão e tempo de atuação 

Tempo de Atuação 
Com vínculo Sem vínculo Ano de 

Conclusão 1 
a 
5 

6 
a 
10 

11 
a 
15 

16 
a 
20 

Acima 
de 
20 

Total Nunca 
lecionou 

1 a 
5 

6 
a 
10 

11 
a 
15 

16 
a 
20 

Acima 
de 
20 

NI Total 
Total 
Geral 

1967 a 
1978 - - - - 5 5 1 - 1 - 1 1 - 4 9 

(2,9%) 
1979 a 
1983 5 1 1 4 6 17 - - 1 - - 2 - 3 20 

(6,4%) 
1984 a 
1988 2 6 8 27 7 50 6 4 2 - 1 - 1 14 64 

(23,2%) 
1989 a 
1993 5 9 33 9 4 60 6 2 2 2 - - - 12 72 

(23,2%) 
1994 a 
1998 7 18 20 9 2 56 5 4 3 1 - - - 13 69 

(22,2%) 
1999 a 
2003 13 7 10 19 5 54 9 5 - - - - - 14 68 

(21,9%) 
2004 e 
2005 1 - - - - 1 3 - - - - - - 3 4 

(1,3%) 

NI 1 - 3 - 1 5 - - - - - - - - 5 
(1,6%) 

Total 34 41 75 68 30 248 30 15 9 3 2 3 1 63 311 

 

 

TABELA 33 - Professores de instituição privada sem fins lucrativos, com idade acima de 
40 anos por ano de conclusão e tempo de atuação 

Tempo de atuação  
Com vínculo Sem Vínculo Ano de 

Conclusão 1 
 a 
5 

6  
a 
10 

11 
a 
15 

16 
a 
20 

Acima 
de 
20 

Total 
Nunca 
lecionou 

1 
 a 
 5 

6 
a 
10 

11 
a 
15 

16 
 a  
20 

Acima 
de 
20 

Total 
Total 
Geral 

1967 a 1978 1 - - 1 10 12 - 1 - - - 4 5 17 
(8,9%) 

1979 a 1983 1 - 2 4 7 14 - - - - 1 1 2 16 
(8,4%) 

1984 a 1988 - 2 11 19 3 35 4 3 3 - - 1 11 46 
(24,2%) 

1989 a 1993 4 4 17 9 - 34 - 2 - - - - 2 36 
(19,0%) 

1994 a 1998 3 9 11 3 - 26 6 3 - - - - 9 35 
(18,5%) 

1999 a 2003 8 9 9 3 - 29 7 2 - - - - 9 38 
(20,0%) 

2004 e 2005 - - - - 1 1 - - - - - - - 1 
(0,5%) 

NI - - 1 - - 1 - - - - - - - 1 
(0,5%) 

Total 17 24 51 39 21 152 17 11 3 - 1 6 38 190 
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 As tabelas apresentadas referentes à idade, sexo, tempo de serviço, instituição de 

formação, tempo de formação, mostram um corpo docente bastante diversificado e 

heterogêneo. Uma análise, em termos de carreira, conforme definida por Huberman (1992), 

faz notar que embora esses docentes estejam, nesse momento, encaminhando-se para a 

estabilização, via efetivação como titular de cargo, possuem trajetórias bem distintas. Há 

professores recém-formados ou com poucos anos de formados, que iniciam a carreira já 

“estabilizados”, mas em uma fase de exploração e de sobrevivência ao cotidiano escolar. Há 

outros com um longo tempo de serviço, com trânsito por diversas escolas, tendo agora que 

passar por mais uma escola, esses ao mesmo tempo em que iniciam um processo de 

estabilização também se deparam com outra realidade, estão sujeitos ao choque com o real e 

tentam sobreviver à nova realidade construindo novos vínculos. Esses professores, pode-se 

dizer, estão em uma fase de aceitação da carreira, pois depois de longos anos como 

temporários a decisão de passar pelo concurso e efetivar-se aparece como um compromisso 

“definitivo” com a atividade docente. 

 

 Há ainda, conforme se observou na tabelas, uma parcela importante de professores, já 

em final de carreira, que só se “estabilizou” agora e certamente caminhará para o fim da 

carreira, encerrando-a, portanto, como professor efetivo. Outros passaram uma vida 

profissional inteira como temporários, aposentaram-se e agora iniciam uma nova carreira, na 

qual passarão, provavelmente, outra vez, pela fase da sobrevivência e do choque com o real.  

  

 Huberman (1992) aponta ainda que o processo de estabilização tende a promover um 

sentimento de “competência pedagógica crescente”, contudo, em virtude das reais condições 

da escola pública, da mobilidade decorrente do processo de escolha para grande parte dos 

concursados e da desvalorização profissional, muitos professores parecem não manifestar esse 

sentimento, conforme eles mesmos relataram:  

O professor precisa de estímulo, motivação e principalmente se reciclar. (1ª) 

Não sei se este é o espaço adequado, mas, por favor, precisamos reagir urgentemente. Nossa 
profissão está violentamente desprestigiada. Estamos parecendo doentes terminais: imóveis, 
esperando a morte fazer a colheita, humilhados, espezinhados em tudo, inclusive com “modas” 
pedagógicas que todo mundo sabe que não funcionam na realidade. (1ª) 

Professor, de modo geral, é desvalorizado. Porém, o professor de história, com a grade curricular 
de 2 aulas semanais é muito mais explorado... Mais alunos e mais burocracia! (2ª) 

Necessitamos de aumento salarial. (2ª) 
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Ganha-se muito mal (2ª) 

Os professores precisam de mais segurança no trabalho, mais organização de sua vida funcional e 
melhores salários!!! (2ª) 

Os professores não são valorizados, são mal remunerados exemplo: o que vou fazer com um salário 
de R$ 900,00 em São Paulo? (2ª) 

A situação atual do professor de história é lamentável. A situação das escolas públicas é 
lamentável. Eu espero que um dia faltem professores, para quem sabe, talvez... Isso faça o governo 
acordar para o caos existente. (3ª) 

Mais respeito aos professores. (3ª) 

Olhando os professores antes da atribuição parecem “urubus na carniça”, revelando a atual situação 
sócio-econômica do professor. (3ª) 

 

 Essas manifestações mostram que o pertencimento a um corpo profissional 

desvalorizado parece não ser o que os motivam a se manterem na profissão. Mantêm-se, 

certamente, em função da “estabilidade” que o cargo oferece, pois apesar dos possíveis 

deslocamentos que possam passar, têm garantido o cargo. Assim, diante das dificuldades 

próprias de uma categoria que se sente pouco valorizada, que é mal remunerada e com difíceis 

condições de exercer seu trabalho, há o risco de muitos professores se fixarem num estágio de 

rotinização de suas atividades e encontrarem dificuldade para inovar e ao mesmo tempo para 

aceitar inovações (CAVACO, 1999).  

 

 Cavaco (1999) observa que a precariedade das condições de trabalho, as imposições e 

desvalorizações sofridas pelo professor, concorrem para que haja um desinvestimento na 

profissão. Neste caso, o professor tende a contribuir apenas com o mínimo, rotinizando as 

suas ações e não encontrando prazer no seu trabalho. Assim sendo, muitos professores não 

desejam estar na escola, mas continuam por condições externas, relacionadas ao financeiro, 

ainda que com baixos salários e pela segurança de ter um emprego.   

 

 Diante deste quadro, Cavaco (1995) sugere que os responsáveis pela implementação e 

execução das políticas educacionais precisam estar atentos às queixas dos professores, a fim 

de que não se transformem em lamentações e não se convertam em atitudes resignadas e 

descompromissadas com a ação educativa. Por isso, políticas públicas que tenham como 

objetivo a resolução dos problemas da escola pública não podem deixar de considerar, entre 

outras coisas, as características do seu corpo docente e as suas representações acerca da escola 

e da educação escolar. 
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CAPÍTULO III 
 

 

CONCURSO E MOBILIDADE: OS DESLOCAMENTOS 

 NECESSÁRIOS PARA O INGRESSO 

  
 
 Ao contrapor o local onde os candidatos fizeram a sua inscrição para o concurso ao da 

escola em que iriam lecionar, foi possível constatar que o ingresso no magistério público, 

como efetivo, provocou grande mobilidade numa parcela representativa da categoria. Numa 

primeira aproximação, o que se pode notar, de acordo com o Quadro 3, é que houve vários e 

longos deslocamentos de professores. Dos 1.188 professores procedentes de cidades do 

interior do estado, 720 (60,6%) foram obrigados a se deslocar de suas diretorias de origem 

numa distância acima de 50 km para poderem ingressar como titulares de cargo. Embora haja 

casos em que o professor pôde escolher seu cargo na própria diretoria em que se inscreveu18, 

a maioria – mesmo entre os primeiros colocados – precisou optar por escolas distantes, pois 

havia poucas ou nenhuma vaga nas diretorias de sua região.  

 
QUADRO 3 – Distância aproximada percorrida pelos professores para se efetivarem 

Distância (km) N° de professores Porcentagem 
Acima de 600    10   1,4% 

De 510 a 600   34   4,7% 

De 410 a 500   71   9,9% 

De 310 a 400 106 14,7% 

De 210 a 300 123 17,1% 

De 110 a 200 175 24,3% 

De 50 a 100 201 27,9% 

TOTAL 720 100% 

 

 

Tendo em vista as tabelas analisadas anteriormente relativas ao tempo de atuação no 

magistério paulista, observa-se que a maioria dos professores já atuava na rede em caráter 
                                                 
18 Embora o concurso tenha sido realizado em nível estadual, as inscrições foram feitas por diretoria de ensino. 
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temporário. Para eles o concurso, à primeira vista, permitiu apenas uma mudança de status, 

deixando de ser temporários para se tornarem titulares de cargo, possibilitando, portanto, a 

estabilidade e a construção de um vínculo mais estreito e permanente com a comunidade 

escolar. Contudo a questão é mais complexa, pois o concurso foi feito em nível estadual, com 

lista única, o que acarretou o deslocamento de um grande número de professores. Os 

deslocamentos ocorreram porque não existiam vagas em muitas regiões do estado e os 

professores mais bem classificados se deslocaram para as regiões onde existiam vagas, 

ocupando-as quase que integralmente, obrigando os professores dessa região, que não 

obtiveram uma boa classificação a se deslocarem para outras regiões e, assim, 

sucessivamente. A escolha da escola, de acordo com Ferreirinho (2004, p. 97), 

 
trata-se de uma escolha às cegas, em que desconhecem os locais, onde se 

amparam em colegas de fila e, uma escolha pré-determinada, situação em que aqueles 
que tiveram a pior pontuação estarão sujeitos a locais distantes de suas casas e com 
características diferentes de seus bairros de origem.   
 

 

 Muitos professores foram obrigados a sair de suas cidades para continuarem dando 

aulas. Muitos desses professores tinham um considerável tempo de atuação no magistério, 

quase uma carreira profissional inteira trabalhando em situação precária, de constante 

instabilidade e incerteza. A efetivação, em tese, seria um fator estabilizador para esses 

profissionais, mas, devido à disparidade na distribuição das vagas, isso se constituiu para 

muitos em mais um fator de instabilidade, na medida em que precisaram reconstruir suas 

vidas em outro local. As conseqüências dessas mudanças parecem não ser um fenômeno 

novo. Pereira (1969), em um estudo sobre o magistério primário no início da década de 1960, 

aponta que um considerável número de professoras preferia continuar como temporárias a 

“escolher cadeira” no interior do estado, onde estava a maioria das vagas, pois não desejavam 

separar-se de suas famílias e romper os vínculos afetivos. Catani e Vicentini (2004), em um 

estudo das autobiografias de professoras primárias, também destacam os percalços e o 

sofrimento contados pelas professoras em decorrência dos deslocamentos a que eram 

submetidas para ingressarem na carreira docente. Se antes a maior parte das vagas estava no 

interior, hoje, a maior parte está na capital e grande São Paulo, porém a maioria dos 

aprovados é proveniente do interior do estado, portanto o fluxo se inverteu, no que se refere 

ao 2o Ciclo do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Dessa forma, o professor depara-se com 

um impasse: ficar em sua cidade de origem e correr o risco de ficar sem aulas (o que 
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provavelmente acontecerá, já que a cada ano fica mais difícil conseguir aulas no interior) ou 

deixá-la para iniciar uma nova fase de sua carreira em outro lugar, carreira esta que para 

muitos já está encaminhando para seu final. As observações de Teixeira (1988), a respeito da 

centralização em nível estadual do concurso, demonstram que críticas a esse tipo de 

recrutamento vêm sendo feitas há mais de duas décadas. Segundo ela, essa sistemática tende a 

apresentar falhas e causar sérios prejuízos ao processo educacional, uma vez que o ingresso de 

professores tende a acontecer no decorrer do ano letivo, o que mantém a alta rotatividade de 

professores devido a licenças, afastamentos e remoção. Críticas à centralização do concurso 

também foram feitas pelos professores:  
 

Os critérios de atribuição de aulas deveriam respeitar a região indicada pelos professores, evitando 
assim grandes descolamentos. (2ª) 

Mudança de pessoas da capital para o interior ou vice-versa que assumem para efetivar. Deveria haver 
uma forma melhor de distribuir as vagas em que o deslocamento dessas pessoas fosse menor. Não 
haveria tantos problemas com o Art.22 e pessoas esperando anos por uma remoção. (3ª) 

O concurso para ingresso deveria no primeiro momento ser regional, depois se ocorresse sobras de 
vagas passaria a nível Estadual. (3ª) 

A escolha de vagas deveria ser por Região. Não em nível de estado. Devido à proximidade de 
locais.(3ª) 

Realidades diferentes de acordo com a região de atuação do educador, por isso, as provas deveriam ser 
regionais. (3ª) 

 
Para exemplificar os deslocamentos aos quais os novos professores foram submetidos 

para tomar posse, apresento aqui uma análise considerando a sua diretoria de origem e a 

diretoria de destino, privilegiando as Diretorias de Ensino da Região de Campinas19. 

Pertencem a essa região 7 Diretorias de Ensino abrangendo 33 cidades. Além de estarem 

geograficamente muito próximas, em muitas dessas cidades tornou-se muito difícil distinguir 

seus limites territoriais, pois nos últimos vinte anos essas cidades passaram por um processo 

de conurbação20 em virtude de forte explosão demográfica, decorrente do intenso fluxo 

migratório. Só para citarmos um exemplo, a cidade de Hortolândia, em 1980, tinha uma 

população de 33.044 habitantes e em 2000 contava com uma população de 152.52321 

habitantes. 

                                                 
19 As Diretorias de Ensino de Campinas (Leste e Oeste), Sumaré, Americana, Capivari estão circunscritas à 
Região Metropolitana de Campinas (RMC). Devido à proximidade geográfica foram incluídas as diretorias de 
Limeira e de Piracicaba.  
20 Conurbação designa uma área urbana decorrente do encontro ou junção de duas ou mais cidades. Ao longo do 
tempo os limites geográficos dessas áreas perdem-se em virtude do seu crescimento.  
21 IBGE, Censos Demográficos de 1980 e 2000. 
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  Conforme demonstra o Quadro 5, das vagas existentes na região de Campinas, 126 

foram escolhidas por professores da própria região, 162 por professores provenientes de 

outras regiões do estado e 8 por professores de outros estados da federação.  

 

QUADRO 5 – Diretorias de ensino de origem dos professores com destino à Região de 
Campinas 

Diretoria de origem Região de 
Campinas  Diretoria de origem Região de 

Campinas 
FRANCA 37  JALES 2 
RIBEIRÃO PRETO 23  MARÍLIA 2 
ARARAQUARA 13  OURINHOS 2 
S.J.RIO PRETO 11  S.J. DA BARRA 2 
BARRETOS 8  SERTÃOZINHO 2 
PIRASSUNUNGA 8  VOTUPORANGA 2 
MOGI MIRIM 7  APIAÍ 1 
BAURU 6  ITAPEVA 1 
SÃO CARLOS 6  ITU 1 
CATANDUVA 5  PINDAMONHANGABA 1 
JAÚ 4  SÃO VICENTE 1 
BIRIGUI 3  SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 1 
JABOTICABAL 3  CAMPINAS Leste  e  Oeste* 60 
S.J.BOA VISTA 3  PIRACICABA* 19 
SOROCABA 3  SUMARÉ* 13 
TAQUARITINGA 3  AMERICANA* 14 
ADAMANTINA 2  CAPIVARI* 14 
ASSIS 2  LIMEIRA* 6 
BRAGANÇA PAULISTA 2  OUTROS ESTADOS 08 
JOSÉ BONIFÁCIO 2    
TOTAL    296 

* Diretorias da Região de Campinas 
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Figura 1 - Mapa do Deslocamento de professores de outras regiões do Estado para a 
região de Campinas 
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  A região de Campinas recebeu professores de 32 Diretorias de Ensino (Figura 1) 

espalhadas por todo o estado, dentre as quais pelo menos 24 estão na faixa de 200 quilômetros 

de distância. Em 9 dessas diretorias já não existiam vagas na ocasião da publicação das vagas 

para a primeira sessão de escolha, obrigando, desta forma, os convocados a escolherem seus 

cargos em outras regiões, ainda que tivessem obtido uma boa classificação. Dentre as várias 

Diretorias de Ensino que não ofereceram vagas estão as de Franca, São José do Rio Preto e 

Ribeirão Preto e foram justamente dessas regiões que saíram os maiores contingentes de 

professores para ocupar as vagas na região de Campinas. Assim, 37 professores da região de 

Franca, 23 da região de Ribeirão Preto e 11 da região de São José do Rio Preto escolheram 

seus cargos na região de Campinas. Isso evidencia, ainda que em uma escala reduzida, a 

ocorrência de muitos e longos deslocamentos de professores. Nos Quadros 6 e 7, 

apresentados no fim deste capítulo, pode-se ter uma dimensão desses deslocamentos, ao se 

observar a origem dos professores e a distância que tiveram que percorrer para se efetivarem. 

 

Uma questão que não pode deixar de ser registrada aqui é que a mobilidade de 

professores permanece nos anos seguintes, em decorrência do concurso de remoção. Ao final 

do ano letivo, quando abrem inscrições para o concurso de remoção, a maioria dos 

professores provenientes de regiões mais distantes se inscreve com o intuito de retornarem a 

sua região de origem ou para cidades mais próximas. Esse fato também não é novo, Pereira 

(1969) e Catani e Vicentini (2004) mencionam a mobilidade de professoras primárias rumo à 

Capital. Teixeira (1988) já aponta a inversão do fluxo, trazendo o relato de um professor 

concursado na década de 1980 que diz o seguinte: 

 
O concurso é o único meio de obter a efetivação no magistério público e como não 
há escolas ou número de vagas suficientes no Interior, nós somos obrigados, muitas 
vezes, a assumir o cargo em escolas sem a mínima condição de trabalho e pedir 
remoção depois. (depoimento de professor, apud Teixeira, 1988, p. 232). 

 

 

Ferreirinho (2004, p 45) também observou que na escola estudada por ela “todos vêm 

entrando pensando na saída. Ao final do ano, quase todos têm estado inscritos nos processos 

de remoção esperando a lista como quem espera o resultado da loteria, querendo trabalhar 

mais próximos de casa, querendo trabalhar com outra realidade”. Desta forma, a escola, que 

ela denomina de “escola de passagem”, é marcada pela transitoriedade, dificultando o 

estabelecimento de relações estáveis e duradouras entre a escola e a comunidade. Muitas das 
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escolas escolhidas pelos professores nas sessões de escolha de 2004 tiveram várias de suas 

vagas disponibilizadas para a escolha de 2005, evidenciando seu papel de escolas de 

passagem, que foram escolhidas porque não havia vagas na região do professor convocado ou 

porque não havia vaga nas escolas por ele desejadas. Por isso, na primeira oportunidade que 

os professores tiveram, delas se removeram. A remoção é, então, desde tempos passados, 

conforme já mencionado, a forma mais empregada pelos professores efetivos para poderem se 

ajustar à sua situação funcional. Entretanto, nem sempre isso é possível, uma vez que para a 

remoção conta-se a pontuação por tempo de serviço, sendo assim os professores iniciantes 

dificilmente têm a chance de conseguir remoção para a sua cidade de origem nos primeiros 

anos. Dessa forma, para aqueles que não suportarem as condições de trabalho e do local resta 

a exoneração, como se pode notar no relato de uma professora:  
 

Fui aprovada no concurso de 1999 [1998] com a classificação nº. 5.012. Escolhi em Sumaré, tomei 
posse em 30/01/2000 e exonerei em fevereiro de 2001. O motivo: a distância e a dificuldade de 
transporte. A escola “MAF” tinha 3 cargos e eu e as outras 2 exoneramos. Hoje as 3 vagas estão 
para escolha. (2ª) 

 

 

O resultado de tudo isso é uma intensa movimentação de professores. Num primeiro 

momento, em virtude de o concurso ocorrer em nível estadual, ocorre o deslocamento de 

professores de diversas regiões do estado para ocupar os cargos “escolhidos”. Alguns saem da 

capital e vão para o interior, mas a maioria sai do interior para a capital ou Grande São Paulo, 

onde atualmente encontra-se o maior número de vagas disponíveis. Examinando o perfil dos 

professores, nota-se que a grande maioria é mulher, muitas delas casadas e com filhos, por 

isso, embora façam a escolha, procuram se afastar logo do cargo, tirar licenças ou quando isso 

não é possível apresentam muitas faltas. Essas ocorrências geram graves problemas para a 

escola, pois ao mesmo tempo em que a instituição conta com um quadro de professores 

efetivos, não pode realizar trabalhos e projetos devido à instabilidade da situação e à constante 

necessidade de contratação de professores temporários, muitos em caráter eventual. De acordo 

com relatos de diretores, coordenadores e pais de alunos, esses fatos foram muito comuns no 

ano de 2005, principalmente após feriados prolongados, quando a escola tinha que “correr 

atrás” de professores eventuais para não dispensar os alunos. Dessa forma, volta-se ao antigo 

problema: a existência de uma alta rotatividade de professores, que impede a escola de 

elaborar planos de ações mais duradouros e consistentes com uma educação de qualidade, 

além de impedir o estabelecimento de vínculos mais estreitos entre professores e comunidade 

escolar. 
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Nesse processo de escolha um dado que parece ser relevante refere-se ao que 

chamamos de “escolas indesejadas”. As vagas dessas escolas foram disponibilizadas nas três 

sessões de escolhas, mas não foram preenchidas. São escolas de regiões longínquas, 

localizadas nas periferias da capital ou na Grande São Paulo, consideradas violentas e com 

estrutura precária. Após as duas primeiras sessões de escolha realizadas em 2004, 395 cargos 

não foram escolhidos, todos localizados na capital e Grande São Paulo – 89 na capital e 306 

na Grande São Paulo. No Quadro 4 pode-se visualizar a distribuição e preenchimento das 

vagas das diretorias de ensino da capital, nas duas primeiras sessões de escolha. Pode-se notar 

que, das vagas restantes na Capital, 70 delas estavam localizadas em Diretorias de Ensino da 

Zona Sul e 19 em Diretorias da Zona Leste.   

 
 
QUADRO 4 - Diretorias de Ensino da cidade de São Paulo por vagas disponíveis 

e escolhidas 

Diretoria Vagas 
Disponíveis 

Vagas 
escolhidas 

Vagas 
restantes 

Centro 09 09 - 
Centro-Oeste 11 11 - 
Centro Sul 6 6 - 
Norte 1 78 78 - 
Norte 2 24 24 - 
Leste 1 14 14 - 
Leste 2 78 70 08 
Leste 3 55 44 11 
Leste 4 25 25 - 
Leste 5 10 10 - 
Sul 1 54 52 02 
Sul 2 89 36 53 
Sul 3 40 25 15 
Total 493 404 89 

  

 

Quais os motivos que levaram essas escolas a serem preteridas pelos professores no 

momento da escolha? Embora não se possa afirmar quais sejam os reais motivos, alguns 

indicadores poderão nos dar pistas. Conforme apontado por Ferreirinho (2004) e Teixeira 

(1988), há uma grande probabilidade de ser devido à falta de estrutura da escola e sua 

localização, com a falta de segurança, a clientela e a violência local. Na Figura 2, no final 

deste capítulo, pode-se visualizar as regiões onde estão localizadas estas escolas. Estudos 
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realizados pelo Centro de Estudo da Metrópole (CEM) da USP permitem inferir que as 

escolas preteridas estão localizadas em regiões consideradas vulneráveis, caracterizadas pela 

segregação social e espacial, onde os serviços de atendimento social (saúde, educação, 

habitação, transporte e segurança) inexistem ou são de baixa qualidade. É compreensível, 

portanto, entender que os professores, principalmente, os provenientes do interior, que 

conhecem a região apenas pelas notícias veiculadas pela mídia, não se sintam seguros e 

motivados para fazer tal escolha. Dessa forma, a ausência de professores efetivos, a alta 

rotatividade de professores temporários, e muitas vezes a ausência de professores habilitados 

para ocupar as vagas mesmo em caráter temporário, contribuem para manter a exclusão de 

significativa parcela de crianças e adolescentes residente nestas regiões. Além disso, a 

situação se agrava por não haver ações governamentais direcionadas para a solução deste 

problema. Como diz o relatório do CEM, “esses locais deveriam ser alvos preferenciais de 

políticas educacionais específicas”, mas, até o momento, parece que não têm sido.  

 

FIGURA 2: MAPA DA CIDADE DE SÃO PAULO POR DIRETORIAS DE ENSINO - 

REGIÕES COM VAGAS NÃO ESCOLHIDAS 

 

SUL II

SUL I

SUL III

LESTE VLESTE V

LESTE IV

LESTE I LESTE II

LESTE III

CENTRO

CENTRO
SUL

CENTRO
OESTE

NORTE I

CENTRO

NORTE II

Os pontos  vermelho representam vagas não escolhidas

Leste 2 ..................... 08 

Leste 3 ..................... 11 

Sul 1 ......................... 02 

Sul 2 ......................... 53 

Sul 3 ......................... 15 



 86

QUADROS DOS DESLOCAMENTOS DOS PROFESSORES 
 

QUADRO 6 - Deslocamento de Professores, distância aproximada entre a diretoria de 
procedência e a diretoria de destino, em km  

Origem Destino 
Distância 

aproximada 
em km 

N° de 
professores 

 
Adamantina - 4 
São Paulo 600 2 
Tupã 70 2 
Americana 500 1 
Birigui 100 1 
Caieiras 600 1 
Capivari 500 1 
Guarulhos 600 1 
Presidente Prudente 60 1 
Desistiu da escolha - 1 

A
D

A
M

A
N

TI
N

A
 

Total geral  15 
Americana  10 
Sumaré 10 3 
Caieiras 100 1 
Itapecerica da Serra 150 1 
Itapevi 140 1 
Nova Odessa 10 1 
Desistiu da escolha  1 A

M
ER

IC
A

N
A

 

Total geral  18 
Andradina  3 
São Paulo 650 3 
Registro 700 2 
Apiaí 650 1 
Araçatuba 120 1 
Caieiras 650 1 
Jales 120 1 
Presidente Prudente 150 1 

A
N

D
R

A
D

IN
A

 

Total geral  13 
Apiaí - 1 
Caieiras 320 1 
Registro 120 1 
Sumaré 350 1 A

PI
A

Í 

Total geral - 4 
Araçatuba - 2 
Santo André 550 3 
Jundiaí 500 1 
Mauá 550 1 
Presidente Prudente 170 1 
São Paulo 550 1 
Desistiu da escolha  2 A

R
A

Ç
A

TU
B

A
 

Total Geral - 11 
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  Quadro 6 continuação 
Diretoria de 
Ensino de 
Origem 

Diretoria de Ensino de 
Destino 

Distância 
aproximada 

em km 

N° de 
professores 

 
Araraquara - 2 
Limeira 130 7 
Piracicaba 150 3 
São Paulo 280 2 
Americana 150 1 
Capivari 150 1 
Guarulhos 300 1 
Mogi Mirim 150 1 
Osasco 300 1 
São Bernardo do Campo 300 1 
São José dos Campos 400 1 
Sumaré 160 1 
Desistiu da escolha  1 

A
R

A
R

A
Q

U
A

R
A

 

Total geral  23 
Presidente Prudente 120 7 
Mauá 450 5 
Santos 500 3 
Jundiaí 450 2 
Tupã 100 2 
Apiaí 400 1 
Caieiras 450 1 
Capivari 400 1 
Caraguatatuba 600 1 
Itapecerica da Serra 450 1 
Itapevi 450 1 
Itu 350 1 
Jacareí 500 1 
Marília 60 1 
Mogi das Cruzes 450 1 
Osasco 420 1 
Piracicaba 400 1 
Santo André 450 1 
São Bernardo do Campo 450 1 
São Paulo 430 1 
São Vicente 500 1 
Suzano 450 1 
Desistiu da escolha  1 

A
SS

IS
 

Total geral  37 
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  Quadro 6 continuação 
Diretoria de 
Ensino de 
Origem 

Diretoria de Ensino de 
Destino 

Distância 
aproximada 

em km 

N° de 
professores 

 
Barretos - 3 
Limeira 280 3 
Capivari 350 2 
Sumaré 310 2 
Americana 300 1 
Birigui 280 1 
Caieiras 420 1 
Guarulhos 440 1 
Itaquaquecetuba 450 1 
Santo André 450 1 
Santos 500 1 
São Bernardo do Campo 450 1 

B
A

R
R

ET
O

S 

Total geral  18 
Bauru - 7 
Botucatu 100 5 
São Vicente 400 3 
Americana 230 2 
Jundiaí 300 2 
Piracicaba 250 2 
São Paulo 330 2 
Sumaré 240 2 
Caieiras 320 1 
Itapecerica da Serra 340 1 
Itapevi 340 1 
Itu 250 1 
Desistiu da escolha  2 

B
A

U
R

U
 

Total geral  31 
Birigui - 3 
Americana 400 2 
Itu 430 1 
Limeira 380 1 
Presidente Prudente 170 1 
Santos 600 1 
São Bernardo do Campo 540 1 
São Paulo 540 1 
Desistiu da escolha  1 

B
IR

IG
U

I 

Total geral  12 
Botucatu - 7 
Itapevi 230 2 
Guarulhos 240 1 
Itapetininga 130 1 
Osasco 230 1 
Pirassununga 250 1 
Presidente Prudente 230 1 
São Bernardo do Campo 240 1 
São Paulo 230 1 
São Vicente 300 1 

B
O

TU
C

A
TU

 

Total geral - 17 
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  Quadro 6 continuação 
Diretoria de 
Ensino de 
Origem 

Diretoria de Ensino de 
Destino 

Distância 
aproximada 

em km 

N° de 
professores 

 
Bragança Paulista - 11 
Caieiras 90 6 
Campinas 70 1 
Itu 120 1 
Limeira 120 1 
Mogi das Cruzes 120 1 B

R
A

G
A

N
Ç

A
 

PA
U

LI
ST

A
 

Total geral  21 
Campinas - 34 
Sumaré 20 19 
Caieiras 90 8 
Jundiaí 50 4 
Limeira 50 4 
São Paulo 90 4 
Capivari 50 2 
Americana 40 1 
Guarulhos 100 1 
Itapevi 100 1 
Mogi Mirim 60 1 
Votuporanga 430 1 
Desistiu da escolha  10 

C
A

M
PI

N
A

S 

Total geral  90 
Capivari - 12 
Indaiatuba 30 1 
Piracicaba 30 1 

C
A

PI
V

A
R

I 

 
Total geral 

  
14 

Caraguatatuba - 1 
Santos 110 3 
Santo André 180 1 
São José dos Campos 90 1 
Suzano 180 1 
Desistiu da escolha  2 

C
A

R
A

G
U

A
TA

TU
B

A
 

Total geral  9 
Catanduva - 1 
Americana 230 2 
Limeira 240 2 
Caieiras 390 1 
Capivari 280 1 
Carapicuíba 400 1 
Jaboticabal 90 1 
Lins 140 1 
São Bernardo do Campo 400 1 
São Vicente 470 1 
Desistiu da escolha  1 

C
A

TA
N

D
U

V
A

 

Total geral  13 
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  Quadro 6 continuação 
Diretoria de 
Ensino de 
Origem 

Diretoria de Ensino de 
Destino 

Distância 
aproximada 

em km 

N° de 
professores 

 
Votuporanga 40 2 
Araçatuba 140 1 
Caieiras 550 1 
Guarulhos 560 1 
Itu 500 1 FE

R
N

A
N

D
Ó

-
PO

LI
S 

Total geral  6 
Limeira 250 22 

São Paulo 400 8 
Sumaré 270 7 
Pirassununga 200 6 
Americana 260 4 
Jaboticabal 150 4 
Itapevi 400 3 
Jundiaí 350 3 
Sertãozinho 120 3 
Caieiras 380 2 
Campinas 300 2 
Capivari 300 2 
Carapicuíba 420 2 
São Bernardo do Campo 420 2 
São Carlos 180 2 
São João da Boa Vista 250 2 
São Vicente 450 2 
Barretos 180 1 
Bragança Paulista 400 1 
Diadema 420 1 
Itu 350 1 
Jacareí 450 1 
Mauá 420 1 
Osasco 400 1 
Presidente Prudente 600 1 
Santos 470 1 
Taboão da Serra 420 1 
Desistiu da escolha  2 

FR
A

N
C

A
 

Total  88 
Caraguatatuba 150 3 
Guarulhos 180 9 
Jacareí 100 4 
Itaquaquecetuba 170 3 
Bragança Paulista 180 2 
São José dos Campos 90 2 
Guaratinguetá - 1 
Santos 250 1 
São Paulo 180 1 
São Vicente 250 1 
Taubaté 50 1 
Desistiu da escolha - 1 

G
U

A
R

A
TI

N
G

U
ET

Á
 

Total geral  29 
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  Quadro 6 continuação  
Diretoria de 
Ensino de 
Origem 

Diretoria de Ensino de 
Destino 

Distância 
aproximada 

em km 

N° de 
professores 

 
Itapetininga - 2 
Apiaí 150 1 
Guarulhos 170 1 
São Bernardo do Campo 180 1 
São Roque 140 1 

IT
A

PE
TI

N
IN

G
A

 

Total geral - 6 

Itapeva - 1 
Apiaí 70 2 
Carapicuíba 300 1 
Sumaré 300 1 IT

A
PE

V
A

 

Total geral  5 
Apiaí 60 4 
Botucatu 200 1 
Itapeva 50 1 
Itapevi 340 1 
Desistiu da escolha - 1 IT

A
R

A
R

É 

Total geral - 8 
Itu - 6 
Carapicuíba 100 3 
Jundiaí 50 2 
Botucatu 150 1 
Caieiras 100 1 
Capivari 50 1 

IT
U

 

Total geral - 14 
Jaboticabal - 1 
Limeira 200 3 
Taquaritinga 25 2 
Guarulhos 360 2 
Caieiras 340 1 
Diadema 360 1 
Presidente Prudente 400 1 
Santo André 360 1 

JA
B

O
TI

C
A

B
A

L 

Total geral - 12 
Jacareí - 6 
Itaquaquecetuba 50 3 
Guarulhos 70 2 
Bragança Paulista 80 1 
Jundiaí 120 1 
São Paulo 80 1 
Suzano 60 1 

JA
C

A
R

EÍ
 

Total geral - 15 
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  Quadro 6 continuação  
Diretoria de 
Ensino de 
Origem 

Diretoria de Ensino de 
Destino 

Distância 
aproximada 

em km 

N° de 
professores 

 
Jales - 2 
Presidente Prudente 300 2 
Andradina 140 2 
Americana 450 1 
Araçatuba 120 1 
Birigui 140 1 
Caieiras 560 1 
Itapevi 580 1 
Sumaré 460 1 
Taboão da Serra 580 1 

JA
LE

S 

Total geral - 13 
Jaú - 4 
Piracicaba 150 2 
Botucatu 90 2 
Bauru 60 1 
Capivari 180 1 
Carapicuíba 300 1 
Diadema 300 1 
Limeira 180 1 
São Roque 280 1 
Total geral - 14 

JA
Ú

 

   
José Bonifácio - 1 
Americana 320 1 
Birigui 100 1 
Botucatu 250 1 
Jundiaí 450 1 
Limeira 300 1 
Santo André 500 1 

JO
SÉ

 
B

O
N

IF
Á

C
IO

 

Total geral - 7 
Jundiaí - 13 
Caieiras 30 3 

JU
N

D
IA

Í 

Total geral - 16 
Limeira - 5 
São Paulo 150 2 
Americana 30 1 
Caieiras 140 1 
Jundiaí 100 1 
Desistiu da escolha  2 

LI
M

EI
R

A
 

Total geral  12 
Lins - 2 
Bauru 100 1 
Marília 60 1 
Santos 500 1 LI

N
S 

Total geral  5 
 

   
 



 93

  Quadro 6 continuação  
Diretoria de 
Ensino de 
Origem 

Diretoria de Ensino de Destino Distância 
aproximada 

em km 

N° de 
professores 

 
Marília - 3 
Tupã 60 2 
Americana 330 1 
Capivari 360 1 
Diadema 440 1 
Itapecerica da Serra 440 1 
Itapetininga 300 1 
Itu 370 1 
Mirante do Paranapanema 250 1 
Santos 520 1 
São Vicente 520 1 

M
A

R
ÍL

IA
 

Total geral - 14 
Miracatu - 4 
São Vicente 120 1 

M
IR

A
C

A
TU

 

Total geral  5 

Mirante do Paranapanema - 4 
Caieiras 630 1 
Guarulhos 630 1 
Presidente Prudente 80 1 
Santo Anastácio 40 1 

M
IR

A
N

TE
 D

O
 

PA
R

A
N

A
PA

N
E

M
A

 

Total geral  8 
Mogi Mirim - 14 
Limeira 50 3 
São Paulo 160 2 
Sumaré 60 2 
Bragança Paulista 100 1 
Caieiras 150 1 
Campinas 50 1 
Capivari 90 1 
Itapetininga 200 1 
Jundiaí 90 1 
São Bernardo do Campo 170 1 
Taboão da Serra 170 1 
Desistiu da escolha - 2 

M
O

G
I M

IR
IM

 

Total geral - 31 
Pindamonhangaba - 4 
Guarulhos 140 2 
Americana 240 1 
Bragança Paulista 160 1 
Guaratinguetá 40 1 
Itaquaquecetuba 120 1 
Jacareí 60 1 
Jundiaí 160 1 
Mogi das Cruzes 120 1 
São Paulo 150 1 
Suzano 120 1 

PI
N

D
A

M
O

N
H

A
N

G
A

B
A

 

Total geral - 15 
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  Quadro 6 continuação  
Diretoria de 
Ensino de 
Origem 

Diretoria de Ensino de 
Destino 

Distância 
aproximada 

em km 

N° de 
professores 

 
Piracicaba - 13 
Capivari 30 2 
Sumaré 40 2 
Americana 40 1 
Caieiras 170 1 
Campinas 60 1 
Itapevi 180 1 
Jundiaí 100 1 

PI
R

A
C

IC
A

B
A

 

Total geral - 22 
Pirajú - 3 
Itararé 120 3 
Caraguatatuba 500 1 
Itu 320 1 
Miracatu 340 1 
São Roque 300 1 
Votorantim 280 1 
Desistiu da escolha - 1 

PI
R

A
JÚ

 

Total geral - 12 
Pirassununga - 1 
Limeira 60 6 
Sumaré 100 2 
Caieiras 200 1 
Guarulhos 210 1 
Mogi Mirim 80 1 
Santo André 210 1 
São João da Boa Vista 70 1 PI

R
A

SS
U

N
U

N
G

A
 

Total geral - 14 
Presidente Prudente - 2 
Apiaí 420 1 
São Vicente 640 1 
Desistiu da escolha - 1 

PR
ES

ID
EN

TE
 

PR
U

D
EN

TE
 

Total geral - 5 

Ourinhos - 2 
Apiaí 240 3 
Presidente Prudente 180 3 
Americana 350 1 
Capivari 350 1 
Itapecerica da Serra 380 1 
Itu 320 1 
Miracatu 320 1 
Osasco 370 1 
São Paulo 370 1 
São Roque 340 1 
Desistiu da escolha - 1 

O
U

R
IN

H
O

S 

Total geral - 17 
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  Quadro 6 continuação  
Diretoria de 
Ensino de 
Origem 

Diretoria de Ensino de 
Destino 

Distância 
aproximada 

em km 

N° de 
professores 

 
Registro - 8 
Itapecerica da Serra 190 1 
Jundiaí 240 1 
Desistiu da escolha - 2 

R
EG

IS
TR

O
 

Total geral - 12 
Limeira 160 13 
Pirassununga 100 7 
São Paulo 310 7 
Sumaré 190 5 
Jundiaí 260 4 
São Bernardo do Campo 320 4 
Sertãozinho 20 4 
Americana 180 3 
Jaboticabal 60 2 
Mauá 320 2 
Osasco 310 2 
Piracicaba 190 2 
Caieiras 300 1 
Itapecerica da Serra 320 1 
Santo André 320 1 
São José dos Campos 370 1 
São Roque 320 1 
São Vicente 400 1 
Taboão da Serra 320 1 
Taquaritinga 80 1 
Desistiu da escolha - 5 

R
IB

EI
R

Ã
O

 
PR

ET
O

 

Total geral - 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 



 96

  Quadro 6 continuação  
Diretoria de 
Ensino de 
Origem 

Diretoria de Ensino de 
Destino 

Distância 
aproximada 

em km 

N° de 
professores 

 
São José do Rio Preto - 1 
Limeira 290 5 
Caieiras 430 5 
Jundiaí 390 4 
Birigui 140 3 
José Bonifácio 160 3 
Mauá 450 3 
Sumaré 340 3 
Americana 330 2 
Guarulhos 450 2 
São Paulo 440 2 
Votuporanga 80 2 
Barretos 90 1 
Campinas 350 1 
Catanduva 60 1 
Mirante do Paranapanema 350 1 
Santo André 460 1 
Santos 540 1 
São José dos Campos 520 1 
Desistiu da escolha - 3 

SÃ
O

 JO
SÉ

 D
O

 
R

IO
 P

R
ET

O
 

Total - 45 
Limeira 90 4 
Americana 110 2 
São Bernardo do Campo 240 2 
Carapicuíba 240 1 
Guarulhos 240 1 
São Paulo 230 1 
Desistiu da escolha - 2 SÃ

O
 C

A
R

LO
S 

Total geral - 13 
São João da Boa Vista - 7 
Mogi Mirim 60 2 
Pirassununga 70 2 
São Paulo 230 1 
Americana 120 1 
Caieiras 220 1 
Campinas 120 1 
Guarulhos 230 1 
Itaquaquecetuba 240 1 
Jundiaí 180 1 
Limeira 100 1 
Mogi das Cruzes 250 1 
Presidente Prudente 600 1 
Santos 300 1 
Desistiu da escolha - 3 

SÃ
O

 JO
Ã

O
 D

A
 

B
O

A
 V

IS
TA

 

Total geral - 26 
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  Quadro 6 continuação  
Diretoria de 
Ensino de 
Origem 

Diretoria de Ensino de 
Destino 

Distância 
aproximada 

em km 

N° de 
professores 

 
São José dos Campos - 6 
Jacareí 20 14 
Itaquaquecetuba 90 6 
Guarulhos 90 2 
Campinas 140 1 
Carapicuíba 100 1 
Mauá 100 1 
Mogi das Cruzes 100 1 
Santos 150 1 
Desistiu da escolha - 1 

SÃ
O

 JO
SÉ

 D
O

S 
C

A
M

PO
S 

Total geral - 34 
Pirassununga 180 3 
Taboão da Serra 390 2 
Barretos 100 1 
Caieiras 370 1 
Capivari 280 1 
Carapicuíba 390 1 
Limeira 250 1 
Miracatu 540 1 
São Carlos 230 1 
São Paulo 380 1 
Sertãozinho 70 1 
Suzano 390 1 

SÃ
O

 JO
A

Q
U

IM
 

D
A

 
B

A
R

R
A

 

Total geral - 15 
São Roque - 7 
Carapicuíba 30 2 
Itapevi 30 1 
São Paulo 30 1 
Desistiu da escolha - 1 SÃ

O
 R

O
Q

U
E 

Total geral - 12 
São Vicente - 19 
Diadema 70 6 
São Bernardo do Campo 70 4 
Miracatu 120 3 
Santos 10 2 
Campinas 180 1 
Itapevi 80 1 
Marília 520 1 
Registro 170 1 
Suzano 70 1 
Desistiu da escolha - 1 

SÃ
O

 V
IC

EN
TE

 

Total geral - 40 
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  Quadro 6 continuação  
Diretoria de 
Ensino de 
Origem 

Diretoria de Ensino de 
Destino 

Distância 
aproximada 

em km 

N° de 
professores 

 
Carapicuíba 590 1 
Jundiaí 600 1 
Mirante do Paranapanema 40 1 
Presidente Prudente 30 1 
São Paulo 600 1 SA

N
TO

 
A

N
A

ST
Á

C
IO

 
Total geral - 5 
Santos - 20 
São Vicente 10 9 
São Bernardo do Campo 70 5 
Mauá 70 2 
Carapicuíba 80 1 
Diadema 70 1 
Miracatu 120 1 
Desistiu da escolha - 5 

SA
N

TO
S 

Total geral - 44 
Pirassununga 120 2 
Sumaré 240 2 
Itapecerica da Serra 350 1 
Mogi Mirim 220 1 
Osasco 340 1 
Santos 410 1 SE

R
TÃ

O
ZI

N
H

O
 

Total geral - 8 
Sorocaba - 7 
Itu 40 14 
Itapevi 80 9 
Votorantim 10 4 
Carapicuíba 80 3 
São Roque 50 2 
Campinas 80 1 
Capivari 60 1 
Itapeva 180 1 
São Vicente 150 1 
Sumaré 80 1 
Desistiu da escolha - 4 

SO
R

O
C

A
B

A
 

Total geral - 48 
Sumaré - 12 
Caieiras 90 2 
Itapecerica da Serra 100 1 
Limeira 40 1 
Suzano 100 1 
Taboão da Serra 100 1 
Desistiu da escolha - 1 

SU
M

A
R

É 

Total geral - 19 
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  Quadro 6 continuação  

Diretoria de 
Ensino de 
Origem 

Diretoria de Ensino de 
Destino 

Distância 
aproximada 

em km 

N° de 
professores 

 
Americana 210 1 
Capivari 240 1 
Limeira 190 1 
Santo André 350 1 

TA
Q

U
A

R
I-

TI
N

G
A

 
Total geral - 4 
Taubaté - 5 
Guarulhos 120 6 
Jacareí 70 5 
São José dos Campos 50 5 
Caieiras 130 2 
Pindamonhangaba 20 2 
Itaquaquecetuba 120 1 
Jundiaí 150 1 
São Vicente 200 1 
Suzano 120 1 
Desistiu da escolha - 2 

TA
U

B
A

TÉ
 

Total geral - 31 
Tupã - 4 
Itapevi 540 1 
Itu 480 1 
Jundiaí 540 1 
Mauá 540 1 
Presidente Prudente 120 1 
São Paulo 540 1 

TU
PÃ

 

Total geral - 10 
Votorantim - 6 
Carapicuíba 80 2 
Itapevi 80 2 

V
O

TO
R

A
N

TI
M

 

 
Total geral 

 
- 

 
10 

Birigui 120 2 
Campinas 430 2 
Suzano 540 1 

V
O

TU
PO

R
A

N
G

A
 

Total geral - 5 
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QUADRO 7 - Professores procedentes de outros estados e diretorias de destino  
 

Estado de Origem Número de 
professores 

 Diretoria de destino Número de 
Professores

Uberlândia/MG 4  São Paulo 7 
Jacarezinho/PR 3  Presidente Prudente 5 

São Sebastião do Paraíso/MG 3  Limeira 4 

Volta Redonda/RJ 3  São João da Boa Vista 4 

Londrina/PR 3  Guarulhos 3 

NI/Outro estado 2  São Bernardo do Campo 3 

Rio de Janeiro 2  Adamantina 1 

Uberaba/MG 2  Campinas 2 

Alterosa/MG 1  Itararé 2 

Barra do Garça MT 1  Jacareí 2 

Barra Mansa/RJ 1  Jundiaí 2 

Belo Horizonte/MG 1  Barretos 1 

Boa Esperança/MG 1  Bauru 1 

Brasilândia/MS 1  Capivari 1 

Cabo Verde/MG 1  Caraguatatuba 1 

Campo Grande/MS 1  Mirante do Paranapanema 1 

Cássia/MG 1  Osasco 1 

Curitiba/PR 1  Pindamonhangaba 1 

Diamante do Norte/PR 1  São José do Rio Preto 1 

Dourados/MS 1  São José dos Campos 1 

NI/MG 1  São Vicente 1 

Novo Hamburgo/RS 1  Sertãozinho 1 

Poços de Caldas/MG 1  Sumaré 1 

São João do Meriti/RJ 1  Desistiu da escolha 2 

Três Lagoas/MS 1  Total geral 49 

Vitória da Conquista/BA 1    

Total geral 49    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 Neste estudo procurou-se caracterizar os professores de História da Rede Estadual 

Paulista, ingressantes por meio do concurso público realizado em 2003, considerando os 

desdobramentos do referido concurso desde a publicação do edital até a nomeação dos 

aprovados. A análise permitiu identificar o perfil desses professores no que diz respeito a 

aspectos relacionados à idade, formação, ano de conclusão da licenciatura e tempo de 

experiência na rede. Além disso, constatou-se que o concurso obrigou os aprovados a se 

deslocarem de sua região de origem para se efetivarem. Também foi possível apreender as 

impressões dos professores a respeito do concurso tanto em relação à sua organização quanto 

aos instrumentos de avaliação empregados. As impressões dos professores, porém, 

extrapolaram a questão do concurso, sendo possível captar suas representações no que 

concerne à sua profissão, à sua formação, à escola pública e às políticas implementadas, 

transparecendo sentimentos de desvalorização e de indignação devido às precárias condições 

de trabalho e à falta de reconhecimento profissional.  

 

 Em seus depoimentos, os professores apontaram diversos problemas no processo de 

seleção, com maior incidência sobre aqueles relacionados à falta de estrutura do instituto 

organizador do concurso, à má elaboração da prova objetiva e à falta de divulgação 

antecipada dos critérios da prova dissertativa. Entretanto, conforme se observou no decorrer 

desse trabalho, vários outros problemas foram denunciados pelos professores.  

 

 Em relação às características dos professores de História ingressantes na Rede 

Estadual Paulista, convém assinalar que se trata de um grupo composto predominantemente 

por mulheres (60,2%) e, do total de professores que participaram desta pesquisa (2.225), 

58,5% têm idade entre 26 e 40 anos. Observou-se, ainda, que os professores com menos de 25 

anos representam apenas 11,6% do total, mas ao se analisar os professores dessa faixa etária 

tendo em vista a classificação final do candidato e a modalidade de instituição onde se 

formou, notou-se que os egressos de instituições públicas estaduais correspondem a 28,3%, 

enquanto os oriundos de universidade privadas com fins lucrativos e sem fins lucrativos 
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representam 3,7% e 7,4% respectivamente. Um dado digno de nota é que, nos primeiros 

intervalos de classificação, há maior concentração de professores jovens, enquanto nos 

últimos concentram-se professores com idade acima de 40 anos. Quanto aos professores com 

idade acima de 40 anos, notou-se que 20,8% têm formação recente (entre 1999 e 2005). 

Desses professores com formação recente, 57,1% têm mais de 11 anos de atuação na rede 

estadual e que 93% se formaram em instituições particulares. Do total, 77,6% declararam já 

ter experiência na rede, sendo que desse subtotal, 16,1% estavam desvinculados no momento 

da escolha. Essa porcentagem é maior entre os mais jovens e recém-licenciados, 

demonstrando a dificuldade de se vincular ou manter-se como temporário quando se tem 

poucos pontos, computados pelo tempo de serviço. Dos 2.225 professores, 22,3% declararam 

nunca ter lecionado, sendo que destes 58,1% tinham menos de 30 anos. 

 

  No que se refere à modalidade de instituição de formação, 66,7% são provenientes de 

instituições particulares de ensino (com fins e sem fins lucrativos), evidenciando a 

predominância das instituições particulares tanto na quantidade de estabelecimentos existentes 

quanto no número de vagas oferecidas. Contudo, ao se examinar os intervalos de classificação 

dos candidatos, notou-se que os provenientes de universidade públicas estaduais representam 

42,4% no primeiro intervalo de classificação e os de instituições privadas com fins lucrativos 

23,9% e sem fins lucrativos 22,7%. Esses números tendem a diminuir em relação às públicas 

e a aumentar para as privadas, conforme decresce a classificação do candidato, indicando que 

os professores provenientes de instituições públicas estaduais apresentaram melhor 

desempenho no concurso e foram mais bem classificados.  

 

 Quanto à conclusão da licenciatura e a experiência de trabalho na rede de ensino, 

destacou-se que dos 635 professores com menos de 30 anos, 53,9% são de universidades 

públicas estaduais, 21,4% de privadas com fins lucrativos e 24,5% de instituições privadas 

sem fins lucrativos. Portanto, entre os professores com menos de 30 anos predominam 

aqueles que vieram de universidades públicas estaduais. Destes professores (com menos de 30 

anos), 52,1% nunca lecionaram e 43,8% tinham pouca experiência – até 5 anos de trabalho e a 

maioria tinha concluído a licenciatura ente os anos de 1999 e 2005. Os professores acima de 

40 anos apresentam outra característica, apenas 12,6% são de universidades públicas, 

enquanto 54,3% são provenientes de instituições privadas com fins lucrativos e 33,3% de 

instituições privadas sem fins lucrativos. Dos professores procedentes de instituições privadas 

(com e sem fins lucrativos) 58,2% e 62,1% tinham mais de 11 anos de experiência no 
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magistério. Embora os professores (com mais de 40 anos) apresentem um intervalo de anos de 

conclusão da licenciatura bastante amplo, encontrou-se um número significativo deles (19,7% 

e 11,7%) com mais de 11 anos de trabalho e com formação recente - de 1999 a 2005. Esses 

dados revelaram duas tendências predominantes quanto ao perfil do professor de História: 

professores mais jovens, provenientes de instituições públicas de ensino, nas melhores 

classificações e com pouca ou nenhuma experiência de trabalho na rede; e professores mais 

velhos, oriundos de instituições particulares, com longo tempo de trabalho na rede como 

temporários, muitos dos quais concluíram a licenciatura recentemente, provavelmente em 

virtude da necessidade de complementar a licenciatura para se manterem na rede e, 

especialmente para se efetivarem, pois esta passou a ser uma exigência nos concursos, em 

decorrência da Lei 9.394/96. 

 

 Os resultados da pesquisa mostraram, ainda, que a forma como as vagas são 

disponibilizadas para escolha tende a provocar grandes deslocamentos e mobilidade de 

professores, pois a escolha acaba sendo condicionada à existência de vagas em determinadas 

escolas, nem sempre na região de domicílio do professor, gerando um grande número de 

deslocamentos, tanto em número de professores quanto em extensão territorial. O estudo 

apontou a ocorrência de um intenso fluxo em direção à capital e à grande São Paulo, regiões 

onde se encontrava a maioria das vagas e um outro tipo de fluxo de regiões onde não foram 

abertas vagas, como, por exemplo, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto em direção 

a regiões mais acessíveis geograficamente e com um considerável número de vagas, como foi 

o caso da Região de Campinas. Isto fez com que muitos professores da região de Campinas, 

que não foram tão bem classificados, tivessem que se deslocar para outras regiões do estado, 

especialmente para a grande São Paulo e Capital para poderem se efetivar. Foi possível 

observar que os deslocamentos se intensificaram na medida em que a classificação do 

candidato decaiu, pois ficou mais difícil conseguir se efetivar em escolas de sua região ou 

próxima a ela. Houve casos de professores que tiveram que se deslocar por mais de 600 km. A 

mobilidade continuou mesmo após o ingresso dos professores que escolheram nas sessões de 

2004, em decorrência dos concursos de remoção, causando um novo fluxo migratório, na 

tentativa de retornarem a sua cidade de origem ou o mais próximo possível. Essas ocorrências 

evidenciaram a existência de “escolas de passagem”, como denominou Ferreirinho (2004). A 

verificação das vagas disponíveis para escolha e das regiões onde as escolas estavam 

localizadas apontou a existência de um conjunto de escolas onde as vagas não foram 

ocupadas. Apesar das vagas destas escolas terem sido disponibilizadas nas três sessões de 
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escolha, elas não foram preenchidas. A localização dessas escolas em regiões consideradas 

vulneráveis e de difícil acesso, na periferia da capital e da grande São Paulo, pode ser um dos 

motivadores dessa rejeição, tornando essas escolas indesejadas. 

 

 No desenvolvimento desta pesquisa, notou-se, também, a existência de poucos 

trabalhos que abordassem o tema concurso público para provimento de cargo para 

professores, evidenciando a necessidade de se realizar mais pesquisas sobre o tema. No que 

concerne aos estudos sobre a profissão e o trabalho docente, espera-se que a presente pesquisa 

possa ter contribuído para os debates que recolocam o professor no centro das discussões. 

Especialmente, quando se leva em conta as reformas implantadas no estado de São Paulo na 

última década, que propõem a seleção de um corpo docente autônomo, reflexivo, crítico e 

competente, capaz de construir uma escola democrática e de qualidade, mas não dão 

condições estruturais para tal, uma vez que o professor depara-se com classes superlotadas, 

jornadas de trabalho extensas, falta de materiais didático-pedagógicos, baixos salários e a falta 

de um plano de carreira consistente. Soma-se a isso a má formação recebida nos cursos de 

licenciatura por grande parte dos professores. Nesse ponto, um dos aspectos destacado pelos 

professores, e que merece reflexão, é a distância, segundo eles, entre a teoria e a prática 

escolar, entre o aprendido nos cursos de licenciatura, o exigido nas provas do concurso e a 

realidade da escola.  

 

 Assim, os resultados desta pesquisa mostraram as implicações e os desdobramentos do 

processo de seleção realizado em 2003 para os professores da rede pública estadual, tomando 

como referência o caso dos responsáveis pela disciplina de História. Entretanto, considera-se 

importante o desenvolvimento de estudos mais amplos sobre os docentes que atuam na rede 

de ensino paulista, bem como da sistemática do concurso para efetivação. 
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ANEXO I 

QUESTIONÁRIO - PROFESSORES SELECIONADOS NO CONCURSO DA SEE/SP 2003/2004 

1- Sexo: M (   )  F (   ) 

2- A sua idade atual é                     (em anos completos) 

3- Você atualmente reside: (   ) no Interior de São Paulo  (   ) na Capital ou Grande São Paulo  (   ) Em 
outro Estado.     Indique a cidade: ______________________________________ 

4- Em que ano você concluiu a Licenciatura em História?  

5- Você cursou sua Licenciatura em História: 
(   ) Universidade ou Faculdade Pública. Qual?_____________________________________ 
(   ) Universidade ou Faculdade Particular. Qual?____________________________________ 
 

6- Você fez o curso de licenciatura em História no:  
(   ) Período diurno   (   ) Período noturno   (   ) Parte no diurno e parte no noturno 
 

7- Você já leciona na Rede Estadual?  (   ) Sim   (   ) Não 
Se sim. Há quanto tempo?                  (Em anos completos) 
 
Se não, mas já lecionou na Rede Estadual, marque por quanto tempo lecionou.                 (Em anos 
completos) 
 

8- Você já é professor efetivo na disciplina de História na Rede Estadual? (   ) sim  (   ) não 
Se sim. Em qual concurso se efetivou: (   ) 1980  (   ) 1986  (   ) 1993  (   ) 1998  
Se você já é efetivo em História pretende acumular outro cargo na disciplina de História na Rede 
Estadual?  
(   ) sim   (   ) não  

9- Qual a sua classificação no concurso 2003? _________ 

10- Você achou a parte objetiva da prova do concurso (conhecimento específico de História). 
(   ) muito difícil  (   ) difícil   (   ) fácil  (   ) muito fácil.  
 

11- Você achou a parte dissertativa da prova do concurso (conhecimento específico de História). 
(   ) muito difícil  (   ) difícil   (   ) fácil  (   ) muito fácil.  
 

12- Em relação à bibliografia, os conteúdos da prova (conhecimento específico de História) foram 
contemplados: 

(   ) plenamente (   ) satisfatoriamente (   ) regularmente (   ) insatisfatoriamente 
 

13- Se você quiser fazer algum comentário, utilize o espaço abaixo.  
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Anexo III 

 

Sistematização das respostas fornecidas à questão aberta do questionário  
Os relatos aqui apresentados foram retirados do questionário aplicado aos professores no espaço 

reservado para comentários (13 - Se você quiser fazer algum comentário, utilize o espaço abaixo.) Os 

agrupamentos temáticos foram feitos tendo em consideração a recorrência dos relatos.  Os números que seguem 

os relatos correspondem à sessão de escolha para a qual foi convocado. 

 
 
1. REFERÊNCIAS À UTILIZAÇÃO DO CONCURSO COMO FORMA DE SELEÇÃO DE 

PROFESSORES 

   

 Neste item há manifestações a favor e contra o concurso, propostas de reformulação, alteração e de 

realização com maior freqüência dos concursos. 

   
Manifestações a favor:  
  
Achei a proposta de questões dissertativas um avanço, e acho que concursos na área da educação são necessários 
e deveriam obedecer a uma periodicidade. (1ª sessão de escolha) 
 
O governo do estado de SP deveria oferecer concursos para professor a cada 2 anos, é uma maneira de 
avaliá-los e promover ou oferecer algo para os que realizam a prova e conseguirem aprovação. O professor 
precisa de estímulo, motivação e principalmente reciclar. Gostaria também que o governo do estado facilitasse 
mais a bolsa mestrado. (1ª) 
  
  
Manifestações contra:  
  
A avaliação em um processo de seleção voltado para o magistério não pode se restringir à apreensão e/ou 
reflexão sobre conteúdos. É indispensável avaliar a aplicação, utilização e habilidades, presentes no cotidiano da 
sala de aula. (1ª) 
 
Essas avaliações não medem o ser humano, deixam de lado aspectos psicológicos, sociais, estéticos e políticos 
importantes. (1ª) 
 
A prova não avalia os conhecimentos. (1ª) 
 
Concurso! Nada prova. (1ª) 
 
Concurso não avalia ninguém! (2ª sessão de escolha) 
  
O concurso público não deve ser o único meio para ingresso. Há docentes acomodados com o status assumido. 
(2ª) 
 
Comete-se com o professor o mesmo erro que é cometido com o vestibulando: cobra-se quantidade e não 
qualidade / aquilo que não faz parte do seu cotidiano em sala de aula. (2ª) 
 
O estado demorou muito para convocar os professores para a 2º chamada e a atribuição da carga mínima é muito 
pouco como jornada. (2ª) 
 
Na maioria das regiões não foram abertas vagas, mas é grande a carência de professores concursados. A Lei diz 
que só depois de 02 anos de carência a vaga é disponibilizada para concursados. No fim, fica a impressão de que 
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fomos “castigados”, porque a maioria foi obrigada a escolher cidades distantes e os alunos, provavelmente, 
ficarão sem professores qualificados. (2ª) 
 
Concurso não avalia ninguém, alguns são aprovados pelo tamanho do pé. (3ª sessão de escolha) 
  
Acho que os que passaram tiveram sorte. (3ª) 
 
O concurso não é um critério coerente para atribuir os cargos. (3ª) 
  
Avaliação – conduta estressante! (3ª) 
 
No concurso houve perguntas que exigiram um alto grau de conhecimentos de autores - livros caríssimos - fica 
difícil – pois se o professor tem um só cargo não tem como adquirir – se tem 2 – não tem tempo para ler.  (3ª) 
 
Muito acadêmico- Autores que não foram trabalhados em faculdades – todas inclusive pública. Muitas perguntas 
acadêmicas que não comprovam a capacidade de ninguém. O concurso cobra muito (é extremamente conteudista 
e na UE (Unidade de Ensino) só se cobra Projetos etc.). A exigência teórica não bate com o que se pede. (3ª) 
  
Contextos do concurso fora do social e necessidade da cultura e historiografia do Brasil. Muito academicista. (3ª) 
 
A parte legislativa para quem não está no estado é complicada. (3ª) 
 
A maioria dos concursos pede para serem estudados autores que colocam assuntos que não condizem com a 
realidade das Escolas da Rede Estadual de Ensino. (3ª) 
 
Todo concurso é problemático, pois é difícil avaliar, ainda, em se tratando do conhecimento, que é algo tão 
amplo e impossível você ser avaliado apenas por um X de questões. E depende muito do seu dia e outras 
questões. (3ª) 
 
Os cursos das faculdades não dão base para os concursos e os concursos também não têm nada a ver com a 
realidade das escolas e salas de aula. (3ª) 
 
Muita coisa que caiu no concurso, não se utiliza em sala de aula. (3ª) 
 
Acredito que o que mais dificultou este concurso foi estudo dos PCN, burocracias e conhecimentos técnicos em 
relação à carreira. (3ª) 
 
Os conhecimentos (conteúdo) das provas dos concursos estão totalmente fora dos padrões para a seleção de 
professores, em razão da atual situação da educação. (3ª) 
 
Considero a estrutura do concurso (tratamento com o professor, clareza nas informações, atribuições da aula), 
fruto de um sistema de desvalorização do profissional docente. Olhando os professores antes da atribuição 
parecem “urubus na carniça”, revelando a atual situação sócio-econômica do professor. (3ª) 
 
O grande problema em prestar concurso, está na tensão psicológica do momento, pois o conteúdo é de 
conhecimento de todos. (3ª) 
  
Concurso é fé, maturidade e sorte. Estudo todo professor deve ter. (3ª) 
 
A SEE demonstrou no mínimo de falta de consideração e/ou injustiça com os professores que já lecionam na 
rede há anos, privilegiando os recém formados que muitas vezes não agüentam sala de aula e deixam as aulas. 
Onde está o plano de carreira da categoria? (3ª) 
 
A política pedagógica atual que é a construtivista, não tem nada a ver com o concurso (totalmente empirista). 
(3ª) 
 
  
Propostas de reformulação/alteração ou maior freqüência  
   
É preciso realizar mais concursos. (1ª) 
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O concurso não avalia a “capacidade” de lecionar, é democrático mas deveria ser classificatório. (3ª) 
  
As provas do concurso não devem ser nunca eliminatória. (3ª) 
Deveria sair concurso com mais freqüência. (3ª) 
  
Necessidade da realização de novos concursos. (3ª) 
 
Poderia olhar com carinho o professor com muitos anos de experiência, com diferenciação na contagem dos 
pontos. (3ª) 
  
Deveria levar em conta a pontuação anterior. (3ª) 
  
Os concursos deveriam avaliar o perfil psicológico do candidato. Há muitos diretores autoritários aprovados em 
concursos de teor progressista. (3ª) 
  
Realidades diferentes de acordo com a região de atuação do educador, por isso, as provas deveriam ser regionais. 
(3ª) 
 
Deveria haver um concurso interno para os professores contratados, para depois abrir para os que não fazem 
parte da rede. As questões deveriam estar direcionadas para a realidade do trabalho pedagógico da SEE e não tão 
voltada para o currículo universitário, pois nem sempre quem tem a teoria tem o domínio de classe, ou seja a 
didática.     (3ª) 
 
Na minha opinião todos os professores que já têm vínculo e passaram no concurso deveriam ser efetivado, 
mesmo na parte administrativa. (3ª) 
 
 
2- CRÍTICAS À ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO E À INSTITUIÇÃO REALIZADORA 
 
Primeira sessão de escolha 
 
O concurso foi muito mal organizado. 
 
Havia muitas restrições no edital. 
 
O Intesp foi uma instituição desqualificada, o que reflete o descompromisso e o desprezo de governo do Estado 
pela educação. 
 
O concurso de 1998 estava melhor em termos de organização e elaboração. 
 
Houve incompetência do instituto aplicador da prova. 
 
O concurso foi muito desorganizado. Os critérios da prova dissertativa não foram coerentes. 
 
Melhor formulação de perguntas. Tempo não condizente com quantia perguntas. Despreparo de aplicadores. 
 
Muito ruim o Intesp que aplicou as provas. Professores trocavam questões no banheiro, colaram e houve lugares 
em que a prova simplesmente não chegou. É o descaso do Governo para com a educação Estadual. 
 
 
Segunda sessão de escolha 
 
Apesar de ter passado neste concurso, acho que ele deveria ter sido anulado, pois as provas foram vistas (por 
alguns) antes da hora (a dissertativa). 
 
Houve muita confusão na parte dissertativa já que a folha não tinha espaço para identificação o que de certa 
forma coloca em dúvida a credibilidade do concurso. 
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O concurso de 2003 foi muito desorganizado, ocorreram (segundo relatos) muita imprudência dos fiscais e da 
equipe que o formulou e, para a classificação solicitei recurso e não obtive respostas até hoje quanto ao 
desempate na classificação final. 
 
Quanto à classificação minha nota teve que ser corrigida, pois publicaram errado. 
 
Não gostei da instituição que promoveu o concurso. Poderia ter sido outra – mais idônea. 
 
 
Terceira sessão de escolha 
 
Acredito que o último concurso possuiu uma bibliografia muito extensa e a data da publicação dessa bibliografia 
não nos permitiu estudar o suficiente. 
 
Queria manifestar minha insatisfação com o organizador do Concurso Intesp. Eu nunca vi tantas questões 
anuladas e a parte dissertativa deixou muitas dúvidas a correção. 
 
Eu achei a empresa que aplicou as provas bastante fraca, muita confusão, correção nem se fala, direitos em rever 
avaliação, recursos etc... 
 
Importante que se dê um prazo maior para estudo, pois quando anunciam a bibliografia, já está praticamente 
definida a data da prova. Considerar tempo disponível que o professor tem para estudo acho um desrespeito!  
 
As bibliografias pedidas nos concursos são totalmente politiqueiras. Temos que falar a língua dos governantes, 
escrever o que ele querem ler. Nos querem máquinas de reprodução de suas idéias. Agora será diferente!  
  
Quase tive a prova anulada por intransigência e arbitrariedade do fiscal, no dia da prova. 
 
Não gostei da comissão organizadora. 
 
O instituto (des) organizador, Intesp, foi péssimo. 
 
O concurso abrangeu matérias que pela diferença de grade curricular das Universidades não são totalmente do 
conhecimento dos professores. 
 
No concurso não foi incluído o parecer 003/2004 – Conselho Nacional de Educação sobre Educação e Cultura 
Africana e Afro-brasileira. A lei 10.639 de Janeiro de 2003, também não esteve incluída na avaliação do 
concurso e na bibliografia. 
 
 
3- REFERÊNCIAS À PROVA DE MODO GERAL, À FORMULAÇÃO DAS QUESTÕES E À 
CORREÇÃO  
 
Primeira sessão de escolha 
 
Muitas perguntas foram formuladas erroneamente, e mesmo após as correções feitas pela empresa responsável, 2 
questões permaneceram erradas. 
 
A parte objetiva da prova estava em nível inferior ao vestibular, por exemplo. Já a prova dissertativa em um bom 
nível, entretanto o espaço era pequeno demais para uma resposta muito ampla. 
 
Bibliografia sem linhas definidas; perguntas mal formuladas; concurso sem coerência entre uma suposta linha e 
as questões. 
 
Eu achei a prova muito didática e não acadêmica. 
 
A prova objetiva foi fácil, porém confusa às vezes. 
 
A minha maior crítica a esse concurso é a parte pedagógica, que a meu ver foi mal elaborada. 
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A bibliografia sugeria que as questões teriam um caráter historiográfico o que acabou não acontecendo. Cobrou-
se “conteúdos” escolares. 
 
Não achei o conteúdo da prova coerente com o temário e a bibliografia. 
 
Estudar por livros didáticos prepara mais o candidato que estudar os autores indicados. A prova não foi 
elaborada para quem tem nível superior, parece mais um vestibular de nível médio. 
 
O problema do concurso em geral foi a forma como as questões foram elaboradas, pois em algumas questões 
haviam erros historiográficos. 
 
A prova de conhecimento específico deveria ser mais amplo, contextualizando e mais instigante, levando o 
concursado à análises e reflexões. 
 
Uma alta porcentagem das questões da prova de conhecimentos específicos estava mal elaborada. 
 
O concurso solicitou uma bibliografia extensa, mas não elaborou uma prova de acordo com a bibliografia. A 
aplicação das provas recebeu uma série de críticas. E uma grande parte das questões foi passível de 
questionamentos, sendo algumas anuladas. O concurso “nivelou por baixo”. A prova dissertativa continha 
questões não muito claras e a correção parece ter sido altamente direcionada pelo gabarito oficial. 
 
Questões mal formuladas, dúbias. 
 
Com relação às questões 10 e 11 (perguntas sobre o que tinham achado da prova), vale dizer que a prova foi 
vergonhosamente mal elaborada e a correção da prova dissertativa foi inexplicável. 
 
A prova foi formulada por analfabetos. 
 
A prova do concurso (tanto a objetiva quanto a dissertativa) estavam muito mal formuladas. Principalmente a 
objetiva tinha proposições ambíguas e/ou com possibilidade de mais de uma resposta correta. 
 
Quanto às provas aplicadas (tanto objetiva quanto dissertativas), foram, ao meu ver, mal elaboradas, com 
questões pouco elucidativas e alternativas ora óbvia demais, ora de pouca compreensão. 
 
O concurso foi muito desorganizado, houve denúncia de troca de provas, atraso etc. 
 
A prova objetiva foi mal estruturada. 
 
 
Segunda sessão de escolha 
 
Prova muito mal elaborada. A correção da dissertativa não foi objetiva, não havia clareza. 
 
A prova tratou de temas marginais da bibliografia e apresentou muitas questões confusas. 
 
Sobre os itens 10 e 11 (perguntas sobre o que acaram da prova), considero que algumas questões fugiram do 
propósito de proporcionarmos uma história menos positivista, portanto foram mal formuladas ou inadequadas. 
Enquanto que outras questões foram adequadas e pertinentes. 
 
Prova com muitos equívocos. Correção da prova (nota) questionável, não confiável. 
 
As provas do concurso de 1998 foram melhores elaboradas. 
 
Na verdade, em relação às questões 10 e 11, foram mal formuladas. Quanto à questão 12, a bibliografia, no geral 
era boa, contudo, mal aproveitada. Havia questões que as respostas eram gerais, não precisava uma bibliografia 
tão específica, o conteúdo do livro não foi explorado. Exemplos - A formação das almas de José Murilo de 
Carvalho, e Visões da Liberdade de Sidney Chalhoub. 
 
A prova poderia ter sido mais bem elaborada, com questões mais difíceis. E principalmente, ter sido segura, pois 
as folhas estavam soltas. 
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A prova era de péssima qualidade! Perguntas ambíguas, mal formuladas... 
 
As questões foram mal elaboradas, sem sentido e não contemplava os enunciados citados (autores); quanto a 
correção da prova dissertativa, essa deixou muito a desejar. Faltaram profissionais competentes para a correção, 
isso prejudicou muito. 
 
Muitas questões objetivas foram mal elaboradas, resultando num segundo gabarito que deixou mal os 
elaboradores. 
 
A prova foi excessivamente extensa, ficando cansativa. 
 
Seria melhor para os candidatos que a parte dissertativa da prova fosse aplicada primeiro. 
 
Achei a prova estúpida! 
 
Quanto ao concurso deveria haver um número maior de linhas para o candidato desenvolver melhor a 
dissertação. 
 
Em minha opinião, as questões objetivas do concurso, primaram mais pelo caráter conteúdista, do que pelo 
caráter reflexivo, desse modo refletindo o descompasso entre o “discurso” da secretaria da Educação e o Instituto 
escolhido para realizar a prova. 
 
A existência de um número extremamente elevado de questões de múltipla escolha nas quais o rol de alternativas 
corretas ou incorretas, foram elaboradas a fim de que todas as possibilidades de escolha, representassem o acerto 
com candidato significou uma péssima formulação, na prova objetiva  do curso de história. 
 
Quem elaborou a prova não leu a bibliografia citada. 
 
 
Terceira sessão de escolha 
 
Questões incorretas; falta de bibliografia mais clássica. 
 
Havia erros gritantes na prova. 
 
Quanto ao conteúdo das provas e a logística do concurso considero como grau médio de dificuldade e boa 
elaboração das questões. 
 
Havia várias perguntas com gabarito incorreto ou dúbia. As questões foram mal elaboradas, especialmente a 
parte objetiva. 
 
A prova foi mal elaborada. 
 
O resultado do concurso foi muito confuso. Quando foi publicado a minha nota foi “zero” e foi uma “romaria” 
de recursos. 
 
Avaliação com perguntas confusas. 
 
Prova de múltipla escolha, não avalia a capacidade máxima. 
 
Na parte dissertativa não concordei com a nota, deveria ser maior! 
 
A única coisa grave foram as questões ambíguas que existiram. A instituição não soube elaborar a prova. A 
instituição, além de pouco conhecida dos professores, foi incompetente. 
 
A prova objetiva tinha pouco tempo pra responder. “Prova muito extensa!” 



 118

 
 
4- REFERÊNCIAS À PROVA DISSERTATIVA: CRÍTICAS AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E AO 
TIPO DE QUESTÃO (SUBJETIVA) 
 
Primeira sessão de escolha 
 
A última prova foi mal elaborada, com questões que não possibilitam analisar o nível de conhecimento do 
professor. 
 
A parte dissertativa tinha pouco espaço para as respostas o que dificultava o desenvolvimento do pensamento. 
 
A correção da parte dissertativa gerou “desconfianças”, pois os critérios foram duvidosos. 
 
Dúvidas quanto aos critérios utilizados para correção das questões dissertativa. 
 
As questões dissertativas apresentavam enunciado vago. Os critérios de correção não ficaram claros. 
 
As questões da prova dissertativa eram muito subjetivas. 
 
Critérios duvidosos, nebulosos e suspeitos. 
 
Acredito que a prova escrita não foi muito bem examinada e corrigida, pois com certeza minhas respostas foram 
muito melhores (e talvez mais complexas e profundas) que a minha nota final na parte escrita, o corretor não as 
compreendeu adequadamente!!! 
 
Em relação ao critério de avaliação utilizado na prova dissertativa do concurso de 2003, o mesmo não foi 
divulgado antes da prova e esse eu considero um erro grave. 
 
A parte dissertativa foi mal corrigida. 
 
Questiono a correção das questões dissertativa. 
  
Achei a proposta de questões dissertativas um avanço, e acho que concursos na área da educação são necessários 
e deveriam obedecer a uma periodicidade. 
 
Não foi clara a avaliação dissertativa, no que diz respeito a sua correção, já que pelo gabarito exposto pela 
internet eu teria tido a nota máxima, mas não foi o que ocorreu. 
 
Os critérios de correção da prova dissertativa não foram claros. 
 
Em relação à questão 11, eu achei as questões fáceis, mas não entendi o critério de correção desta parte, pois 
conferindo as repostas através da internet, acertei todas, mas não obtive uma nota compatível e sim bem abaixo 
da esperada (8,5). 
 
O concurso foi muito desorganizado. Os critérios da prova dissertativa não foram coerentes. 
 
O critério de correção da prova dissertativa não ficou claro. 
 
Quanto à questão 11 difícil não no sentido do conteúdo mas sim quanto ao critério da correção pois pensamentos 
são próprios, mesmo tendo coerência a linha de pensamento não é a mesma. 
Quanto à questão 12 achei pouco apenas Le Goff para idade média. 
 
As dificuldades das questões dissertativas se caracterizam pelas problematizações colocadas já que o espaço pra 
as respostas era limitado. 
 
Os critérios de avaliação da prova dissertativa me causaram certa dúvida, achei confusos. 
 
As questões dissertativas foram, de um modo geral, subjetivas e abertas. 
 



 119

Eu gostaria de saber os critérios de correção da prova dissertativa. 
 
Melhorar a parte dissertativa da prova. 
 
Tenho profunda restrição sobre a correção da prova dissertativa. Ninguém sabe os critérios e todo mundo tirou 
notas muito baixas, mesmo sabendo ser a prova bastante fácil, inclusive reprovou em excesso. 
 
Em relação à prova dissertativa creio que os critérios adotados, em especial a determinação da quantidade de 
linhas, são bastante discutíveis. 
 
Na prova dissertativa a correção foi totalmente questionável. 
 
A avaliação da parte dissertativa no concurso foi injusta. 
 
Quanto à parte dissertativa da prova, minha dificuldade tange no número de linhas para responder questões 
complexas. 
 
Dissertativa mal avaliada. Escolha de vagas – não liberam todas as vagas que existem, principalmente as escolas 
centrais. 
 
Sobre a questão 11, não achei claro a avaliação da dissertativa. 
 
 
Segunda sessão de escolha 
 
A prova dissertativa considerou critérios equivocados (posicionamento ideológico, por exemplo). Basta 
conversar com alguns professores para constatar que aqueles, que se posicionaram de forma crítica contra 
algumas diretrizes liberais da educação, obtiveram notas ruins. Há muitos casos de professores com excelente 
desempenho na objetiva com nota ruim na dissertativa. 
 
Fiquei com a impressão que a parte dissertativa foi corrigida como se as questões tivessem uma resposta exata. 
Não foi levado em consideração o conhecimento do candidato no contexto da pergunta. 
 
Em relação à parte dissertativa não ficou muito claro os objetivos e critérios usados na elaboração e correção das 
questões. 
 
Penso que as dissertativas não foram bem elaboradas. 
 
A parte dissertativa, em minha opinião, eu não achei claro os critérios de correção que prejudicou vários 
professores, além da desorganização e outros fatores obscuros (a entidade não estava qualificada para aplicar 
esse concurso). 
 
A parte dissertativa do concurso continha questões com duplo sentido, o que prejudicou algumas – senão muitas, 
pessoas. 
 
A correção da parte dissertativa foi sem critérios sérios. Totalizei sete pontos mesmo sabendo ter respondido 
exatamente o que foi divulgado nos gabaritos. Colegas com sérios problemas de leitura e escrita, totalizaram 
entre 12 e 18 pontos! Recorri, mas nem resposta obtive. Aliás, vale a pena citar que o tal Intesp firmou sua ação 
como a “tabajara” dos concursos. Erros primários, desencontros e confusões da empresa marcaram o processo. 
Compare-se o processo do concurso de 1998.  
 
Discordo dos critérios de avaliação da prova dissertativa, teria sido mais adequado uma prova objetiva com um 
grau de dificuldade maior. 
 
Os critérios da prova de dissertação (correção) não foram satisfatórios. 
 
A prova foi mal elaborada tendo inúmeras questões anuladas e a parte dissertativa era praticamente uma folha 
avulsa, sem identificação, o que não garantia segurança ao candidato, facilitando possíveis fraudes. 
 



 120

A prova dissertativa do último concurso deixou muito a desejar, pois os critérios das notas não foram 
satisfatórios. 
 
Os critérios para a correção da prova dissertativa são muito subjetivos, tornando duvidosos seus resultados. 
 
A prova dissertativa foi muito simples, porém, deixa-nos com muitas dúvidas quanto ao critério de correção. 
 
A prova dissertativa foi tendenciosa e a avaliação da mesma muito subjetiva e as questões objetivas muito 
teóricas e muito distantes da prática.  
 
A correção da prova foi criminosa, pois as perguntas eram simples, principalmente a interpretação do quadro do 
Debret. O corretor não conseguiu entender ou foi relapso. Não entrei com recurso, pois estava viajando período. 
Foi lamentável. 
 
A prova dissertativa parece que não corrigida pela banca. 
 
Penso que os critérios utilizados para a realização da prova, (método de Avaliação), não corresponderam às 
expectativas uma vez que não serviram para “provar” nada. 
 
A correção da parte dissertativa da prova foi parcial, não estrutural e privilegiou o ângulo menos objetivo da 
resposta.   
 
Com relação ao item 11 foi complicado entender quais foram os critérios para correção. Acredito ter realizado 
uma excelente dissertação e senti que fui prejudicada pela correção (Nota). 
 
Para que 3 dissertações? 
 
Critério de avaliação da parte dissertativa foi muito subjetivo. 
 
Na correção da prova dissertativa, não ficou muito claro quem corrigiu a prova, ouvi comentários que foram 
pessoas com apenas ensino Médio, acho que, a correção deveria ser de pelo menos alguém com mestrado.    
 
Concurso mal elaborado, que deixou dúvidas quanto a correção. Com cancelamentos, falhas de classificação, 
excesso de recursos, notas aquém do esperado, como de fosse dado nota por bloco, sem critérios de correção. 
 
Acho necessário o aumento do número de horas aulas de História na grade curricular da escola. A parte 
dissertativa da prova deveria ocorrer em dias diferentes da prova objetiva, pois é muito cansativo. 
 
A correção da parte dissertativa só seria justa caso corrigida por mestres ou doutores, caso contrário, sem 
especialização, no caso de história, foram muito relativas às questões apresentadas, dando vazão a uma 
infinidade de interpretação. 
 
A dificuldade com relação à parte dissertativa, não foi com relação ao conteúdo, mas em relação a estruturação 
da redação. 
 
As questões da prova dissertativa induziram à respostas ideológicas, priorizando uma vertente analítica.  
 
A prova de História foi tendenciosa, ou seja, pesou uma determinada corrente historiográfica (Nova História / 
Hermenêutica) com várias questões que não foram canceladas e não tratavam de questões de consenso. 
 
Houve certa inflexibilidade na correção da parte dissertativa da prova, pois haveria mais de uma possibilidade da 
construção das respostas (textos). 
 
As questões dissertativas foram muito mal feitas e mal corrigidas. Senti-me analfabeta. 
 
Os critérios utilizados na aplicação da parte dissertativa não foram claros e principalmente no processo de 
correção, pois os critérios foram muito amplos, porém muito criteriosos. 
 
A prova dissertativa tinha pouquíssimo espaço para redigir e as questões eram amplamente vastas. O problema 
maior foi a prova pedagógica. 
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O espaço para dissertação era pequeno. 
 
Os espaços destinados para as respostas dissertativas eram insuficientes para o desenvolvimento satisfatório da 
questão. 
 
A prova dissertativa foi bastante factual, as respostas exigidas eram extremamente tradicionais, não dando 
margem a interações de diferentes aspectos. 
 
Apesar de ter achado fácil a parte dissertativa não tive boa nota e isso me deixou surpresa porque acho que fui 
muito bem. Na parte objetiva acertei 90% das questões. Acho que houve falha na correção da dissertação. 
 
A parte objetiva da prova foi confusa, tanto que questões foram anuladas. A parte dissertativa não foi corrigida 
direito, pois vários amigos e eu sabíamos que nossas respostas foram corretas, porém recebemos nota mínima. 
 
 
Terceira sessão de escolha 
 
A correção da prova dissertativa deixou muito a desejar. 
 
Achei a prova mal elaborada, confusa, fato comprovado pelo número de questões anuladas. 
Achei a prova dissertativa bem simples e fiquei com a impressão de que ela não foi corrigida, por causa de nota 
muito baixa e pela comprovação depois analisamos as respostas esperadas. 
 
Na minha opinião a prova dissertativa não foi corrigida por historiador o que prejudicou muita gente fazendo 
uma correção simplista. 
 
Perdi pontos na prova dissertativa e não sei o porquê?? 
 
A correção da parte dissertativa não demonstrou lisura. Não houve transparência. 
 
Considerei a correção da dissertação uma bomba, injusta. 
 
O concurso, de forma geral, foi bem organizado. Já o conteúdo de parte dissertativa deixou a desejar. Pois uma 
das iconografias impressa não estava muito bem clara qual era a atividade de trabalho dos escravos, forros, mão-
de-obra livre? 
 
O tempo para a prova objetiva foi curto, enquanto sobrou muito tempo para a prova dissertativa. 
 
A correção da parte dissertativa não foi coerente. 
 
A prova foi ruim. Confusa. Não avalia o bom candidato. 
 
No meu entendimento as provas foram elaboradas com muitas falhas e incoerência, sobretudo quanto à 
imposição de limites de linhas para as repostas escritas, enquanto os comentários possuíam, no mínimo, uma 
lauda. Em gabaritos oficiais. 
 
As provas foram longas, algumas questões mal formuladas. 
 
As questões dissertativas causaram dificuldade, pois era difícil e muito subjetivo, dava margem para mais de 
uma interpretação. 

 
A correção da prova dissertativa não foi feita com eqüidade. 

 
As provas foram muito comprometidas com a vertente política do PSDB. Algumas perguntas tiveram que ser 
respondidas de acordo com a política do governo. 
 
É difícil saber os critérios de correção da prova dissertativa. 
 
A forma de correção foi estranha, no que diz respeito a parte dissertativa. Julga minha opinião ou interpretação? 
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Num concurso não deve haver questões dissertativas. 
 
A correção da prova escrita ficou aquém do desejado. 
 
Na parte dissertativa do concurso de 2003 a correção da prova não foi analisada através do ponto de vista crítico 
e sim pelo ponto de vista comum. Deveria ser analisado tanto pelo crítico como pelo comum... 
 
Não gostei da parte dissertativa, pois não indicava o que realmente a pergunta queria – era muito vaga. 
 
Não concordei com a avaliação da prova dissertativa. 
 
Não usar mais questões dissertativas em concurso 
 
Não entendi o critério de avaliação da prova dissertativa, pois ocorreram casos na minha cidade de professores 
que foram bem e tiveram sua avaliação indeferida. 
 
Na prova dissertativa foi fácil, porém a correção foi questionável. 
 
A prova dissertativa era muito subjetiva. 
 
A prova não foi muito difícil, o grande problema foi a sua correção, tanto que tive que entrar com vários recursos 
para conseguir que a mesma fosse corrigida corretamente. 
 
Prova dissertativa, possibilita respostas subjetivas e a correção dá margem a subjetividade de quem corrige. Os 
temas abordados foram complexos, possibilitando várias interpretações. 
 
Parte dissertativa = péssima correção 
 
Parte dissertativa – extremamente subjetiva. Divulgação dos resultados – uma lástima! 
 
Não entendi o critério de correção da parte dissertativa. 
 
Sobre a correção da prova dissertativa que foi fácil, mas não dá pra saber os critérios de correção. 
 
Há questionamentos sobre a correção da parte dissertativa. 
 
A correção dissertativa para mim não ficou clara. 
 
A avaliação dissertativa é muito contraditória, uma vez que critérios de correção precisam ser mais bem 
especificados. São muitas pessoas corrigindo com diferentes interpretações. 
 
Correção com critério duvidoso, porque não se sabe se usou o sistema subjetivo ou qualquer outro método. 
 
Não confio no resultado tive problemas. 
 
Não é viável fazer prova dissertativa em concurso de História, pois, em História, não existe uma verdade 
absoluta.  

 
 
5- MANIFESTAÇÕES RELATIVAS À ESCOLHA DE VAGAS E À FALTA DE INFORMAÇÕES... 
 
Primeira sessão de escolha 
 
Deveria haver mais informações para escolha de vagas. 
 
Faltou uma melhor ajuda do concurso para nos indicar os endereços (ou mapa) do local das escolas para nossa 
escolha!!! 
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Os critérios para atribuição de aulas são falhos e favorece os últimos classificados prejudicando os primeiros, 
pois muitas vagas só serão enviadas no próximo ano e o professor que já escolheu não terá acesso. 
 
 
Segunda sessão de escolha 
 
Professor, de modo geral, é desvalorizado. Porém, o professor de história, com a grade curricular de 2 aulas 
semanais é muito mais explorado... mais alunos e mais burocracia! Não dá para acreditar que esses governos 
“democráticos e de centro esquerda” têm a ousadia de pronunciar um discurso progressista e ter uma prática tão 
reacionária! 
 
Que na escolha das aulas haja indicação de bairro e horário das escolas relacionadas. 
 
Fui aprovada no concurso de 1999 com a classificação nº 5012. Escolhi em Sumaré, tomei posse em 30/01/2000 
e exonerei em fevereiro de 2001. O motivo: a distância e a dificuldade de transporte. A escola “Manoel A 
Fernandes” tinha 3 cargos e eu e as outras 2 exoneramos. Hoje as 3 vagas estão para escolha. 
 
As relações cidade-vaga disponíveis deveriam ser mais divulgadas, ou poderia existir uma espécie de serviço de 
auxílio para aqueles que, como eu, não conhecem a geografia do Estado. 
 
Quando realizamos o concurso não nos é passada a relação, nem mesmo aproximada do número de vagas 
existentes na nossa região de residência. 
 
Na maioria das regiões não foram abertas vagas, mas é grande a carência de professores concursados. A Lei diz 
que só depois de 02 anos de carência a vaga é disponibilizada para concursados. No fim, fica a impressão de que 
fomos “castigados”, porque a maioria foi obrigada a escolher cidades distantes e os alunos, provavelmente, 
ficarão sem professores qualificados.   
 
As vagas que sobraram da primeira chamada, não apareceram na segunda chamada e isto é um absurdo. Onde 
elas estão? 
 
Deveria ser feita prova diferenciada para interior e grande São Paulo, pois sendo professor há 20 anos em escola 
particular como escolher capital? Como fazer com pessoas que estão estabilizadas? 
 
A única coisa absurda é quanto ao número pequeno de vagas nesta disciplina. 
 
Cadê as vagas do interior? 
 
Gostaria que tivesse vaga no interior, na D.E. de Ourinhos. Em Bernardino de Campos terá uma vaga para o ano 
de 2005. Haverá remoção no ano de 2005 para quem está ingressando? 
 
Os critérios de atribuição de aulas deveriam respeitar a região indicada pelos professores, evitando assim grandes 
descolamentos. 
 
 
Terceira sessão de escolha 
 
A única coisa para se falar agora é que esse horário de escolha é insano. As pessoas têm que madrugar para 
chegar aqui neste horário. Poderia muito bem ser no horário da tarde. Isso de acordar tão cedo é coisa de 
capitalista: “tempo é dinheiro”. 
 
O modo como a secretaria disponibiliza os cargos é muito confuso e no período de atribuições o professor 
efetivo acaba sendo prejudicado. 
 
Mudança de pessoas da capital para o interior ou vice-versa que assumem para efetivar. Deveria haver uma 
forma melhor de distribuir as vagas em que o deslocamento dessas pessoas fosse menor. Não haveria tantos 
problemas com o art.22 e pessoas esperando anos por uma remoção. 
 
No site da Educação poderia ter uma forma mais fácil de acessar as escolas. 
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O concurso para ingresso deveria no primeiro momento ser regional, depois se ocorresse sobras de vagas 
passaria a nível Estadual. 
 
Os ACTs tem mais coragem que os efetivos, em relação à escolha, pois os efetivos são obrigados a assumirem 
suas vagas em cidades longes e as remoções podem ser feitas quase que no meio do ano. Enquanto que para os 
ACTs ficam as vagas (ainda que “picadas”) perto dos lugares onde moram.     
 
Escolha de vagas por Região. Não em nível de estado. Devido à proximidade de locais.    
 
Uma vez aprovado o professor deveria ser efetivado na escola onde atua, se assim o desejar. 
 
 
6- MANIFESTAÇÕES RELATIVAS À SITUAÇÃO DO PROFESSOR, DA ESCOLA E DA EDUCAÇÃO 
 
Primeira sessão de escolha 
 
Precisamos de aumento salarial, 10 anos sem aumento é desumano.  
 
O professor precisa de estímulo, motivação e principalmente se reciclar. Gostaria também que o governo do 
estado facilitasse mais a bolsa mestrado. 
 
É necessário melhorar os salários dos professores e parar com os desvios ilícitos de verbas da educação. 
 
Não sei se este é o espaço adequado, mas, por favor, precisamos reagir urgentemente. Nossa profissão está 
violentamente desprestigiada. Estamos parecendo doentes terminais: imóveis, esperando a morte fazer a colheita, 
humilhados, espezinhados em tudo, inclusive com “modas” pedagógicas que todo mundo sabe que não 
funcionam na realidade. 
 
Necessitamos de aumento salarial! 
 
 
Segunda sessão de escolha 
 
O atual sistema de ensino não atende as necessidades da formação cidadã. 
 
O Estado está uma MERDA. ANARQUIA 
 
Ganha-se muito mal na rede estadual de ensino público. 
 
Os professores precisam de mais segurança no trabalho, mais organização de sua vida funcional e melhores 
salários!!! 
 
Não é salutar ter dois cargos no Estado, mas ganhando R$ 5,80 por hora relógio, não há condições de pagar as 
contas, por isso tenho que acumular cargo. É vergonhosa essa profissão no Brasil. 
 
Os professores não são valorizados, são mal remunerados exemplo: o que vou fazer com um salário de R$900,00 
em São Paulo? 
 
 
Terceira sessão de escolha 
 
O ensino brasileiro está caótico. 
 
Educar é formar cidadãos. 
 
Quando eu tiver um salário adequado pretendo manter apenas um cargo. 
 
Deixo exposto também repúdios à visão e à política educacional do sistema paulista. 
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A situação atual do professor de história é lamentável. A situação das escolas públicas é lamentável. Eu espero 
que um dia faltem professores, para quem sabe, talvez... isso faça o governo acordar para o caos existente. 
 
Todos deveriam ter um lugar garantido nas Escolas. Não haveria necessidade de experimentarmos esse “coliseu” 
que é uma atribuição de aulas. É o sistema capitalista que fala sempre mais alto.     
 
Eu, por contraditório que seja, por absurdo que seja, não concordo, não aceito a dinâmica atual do sistema 
público de Ensino no qual estou me efetivando no momento, estarei pelas necessidades “vendendo a alma ao 
diabo”? Tenho alguns alunos analfabetos totais e funcionais no colegial!!! E mesmo assim vão passar de ano 
numa boa!!! Não acredito na “Escola para todos” e sim numa escola para quem quer, caramba!!! O que o futuro 
reserva com esta imensa legião de analfabetos ou despreparados para a tão falada e decantada cidadania? Bom! É 
isso!!! 
 
- O concurso estava fácil, porém não estudei o suficiente. Esse é um sério problema que o professor enfrenta, 
falta tempo para estudar. 
 
 “Depois do pão, a primeira necessidade do povo é a educação”. 
O processo educacional para ser melhorado em Danton tem que vir acompanhado concomitantemente com o 
acesso à alimentação, saúde, segurança, habitação e saneamento básico, projeto familiar... Não existe fórmula 
mágica. Enquanto o Estado não procurar resolver estas distorções seculares a manutenção e o bom 
funcionamento da Educação sempre estarão ameaçados; pois as questões sociais são de suma importância para a 
qualidade de vida de uma nação. Além isto, os problemas citados são pouco debatidos pela sociedade, como por 
exemplo, a questão do desemprego. No máximo são colocados em evidência os famosos e conhecidos 
indicadores econômicos, manipulados e distorcidos e que acabam acobertando as verdadeiras causas do 
problema. Não posso deixar de citar também a questão da falta de infra-estrutura nas escolas o que evidencia no 
mínimo o descaso com a educação. 
 
Que educação é essa que temos que deixar nossa família, “nossos filhos”, para outros educarem e educamos os 
filhos de nossos irmãos, preocupados com os nossos. Uma educação que cobra a presença dos pais para um 
melhor rendimento escolar da criança. 
 
Após 5 anos de rede já somos efetivos! 
 
Mais respeito aos professores. 
 
 
7- MANIFESTAÇÕES RELATIVAS À DISCIPLINA DE HISTÓRIA E À GRADE CURRICULAR 
 
Primeira sessão de escolha 
 
História tem sido uma matéria relegada a condição de submatéria, tendo sempre sua grade diminuída, nas 
necessidades que o Estado tem em que se “modernizar”, mas nos discursos de educadores, sindicalistas, 
intelectuais os termos “história”, “historicidade”, “contribuição história” são utilizados com uma importância 
definitiva em argumentos, no entanto, ela é vazia de importância quando se trata de disciplina curricular.  
 
 
Segunda sessão de escolha 
 
Mais aulas de História na rede. 
 
Precisamos aumentar o número de aulas para professor de história. 
Acho necessário o aumento das aulas de História na grade curricular do Estado. 
 
Aumento número horas-aulas na grade curricular. 
 
Acho necessário o aumento do número de horas aulas de História na grade curricular da escola. 
 
A única coisa absurda é quanto ao número pequeno de vagas nesta disciplina. Não sei se é pertinente, porém 
gostaria de mencionar que grande parte dos professores, especialmente os de História, faz esta opção (a de ser 
professor) por idealismo, e isso é muito bacana. 
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Precisamos de mais carga horária, mais aulas, mais História! 
 
 
Terceira sessão de escolha 
 
As aulas de Ensino Religioso devem ser incorporadas à grade de remoção e escolha. 
 
A carga horária nas escolas, em História, deveria ser aumentada devido à importância de nossa disciplina para a 
formação do ser. 
 
Eu lamento que a prática do que aprendemos nos livros é quase nula em sala de aula. Enquanto tentamos 
sobreviver com um salário miserável. As teorias crescem se ampliam e o ensino cai vertiginosamente. 
Chegaremos a onde? 
 
O número de vagas é muito pouco em relação a outras disciplinas. 
 
Melhorem a condição das escolas. Aumentem a quantidade das aulas de História. 
 
A diminuição da grade curricular para a matéria História comprometeu o trabalho do professor e o aprendizado. 
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ANEXO IV  
 
PERFIL DO PROFISSIONAL 
 
1. Como gestor do processo de ensino e de aprendizagem, é responsável:  
* pela condução do processo de ensinar e aprender, capaz de realizar um ensino de boa qualidade que resulte em 
aprendizagens significativas e bem sucedidas, permitindo a inclusão de jovens e adolescentes no mundo da 
cultura, da ciência, da arte e do trabalho; 
* pelo desenvolvimento de valores, de atitudes e do sentido de justiça, essenciais ao convívio social, solidário e 
ético, ao aprimoramento pessoal e à valorização da vida;  
* pela docência de componentes curriculares do ciclo II do ensino fundamental e do ensino médio que:  
- trabalha com a pluralidade social e cultural, respeitando a diversidade dos alunos;  
- conhece as necessidades dos alunos para melhor compreendê-los e assegurar-lhes a oportunidade de atingir 
níveis adequados de aprendizagem; 
- demonstra domínio de conhecimentos de sua área específica de atuação que garanta aos alunos o 
desenvolvimento das competências e habilidades cognitivas, sociais e afetivas; 
- elabora e desenvolve o plano de ensino a partir dos indicadores de desempenho escolar e das diretrizes 
definidas pelos Conselhos de Educação e pela Secretaria da Educação; 
- utiliza metodologias de ensino que possibilitem romper com os limites do componente curricular mediante 
abordagens contextualizadas e interdisciplinares;  
- organiza e utiliza adequadamente os ambientes de aprendizagem, os equipamentos e materiais pedagógicos e os 
recursos tecnológicos disponíveis na escola; 
- implementa processo de avaliação do desempenho escolar dos alunos que assegure o acompanhamento 
contínuo e individual da aprendizagem;  
- desenvolve atividades de reforço e recuperação que promovam avanços significativos na aprendizagem. 
2. Como integrante da equipe escolar, compartilha da construção coletiva de uma escola pública de qualidade e 
atua na gestão da escola: 
* estimulando e consolidando uma escola cidadã, participativa e inclusiva;  
* formulando e implementando a proposta pedagógica;  
* articulando a integração escola-família-comunidade, de modo a favorecer o fortalecimento dessa parceria;  
* incentivando o engajamento dos alunos e da escola em projetos ou ações de relevância social; 
* participando de todos os momentos de trabalho coletivo, em especial os HTPCs, Conselhos de Classe/Série, 
Conselho de Escola e APM; 
* analisando sistematicamente os resultados obtidos nos processos internos e externos de avaliação com vistas à 
consecução das metas coletivamente estabelecidas; 
* acompanhando e avaliando os projetos desenvolvidos pela escola e os seus impactos no desempenho escolar 
dos alunos; 
* participando de ações de formação continuada que visem ao aperfeiçoamento profissional. 
 
 
 
Perfil, temário e Bibliografia de acordo com o Edital de Abertura de Inscrições e Instruções 
Especiais para CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROFESSOR 
EDUCAÇÃO BÁSICA II - SQC-II-QM/SE(*) 
“A Diretora do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Educação, à vista do 
despacho de autorização governamental exarado no Processo nº 1.937/0100/02-DRHU/SE, publicado no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo (DO), de 09-05-03, e nos termos das Instruções Especiais SE 01/2003, torna 
pública a abertura de inscrições para o Concurso Público para provimento de cargos de Professor Educação 
Básica II, SQC-II-QM da Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo. 
O presente Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais SE 01/2003, 
publicadas no DO de 06-09-03, devidamente analisadas pela Unidade Central de Recursos Humanos e aprovadas 
pelo Secretário da Casa Civil, e reproduzidas na íntegra, no título “C” deste edital. O concurso será realizado 
pelo INTESP - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SELEÇÃO PÚBLICA (INTESP), obedecidas as normas 
estabelecidas neste Edital. (...)” 
 

                                                 
(*) Disponível em http://www.educacao.sp.gov.br/ 
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ANEXO V 
 

 
BIBLIOGRAFIA E TEMÁRIO  
 
A - BIBLIOGRAFIA  
 
Formação Básica do Professor 
1. Referenciais legais 
Constituição da República Federativa do Brasil - promulgada em 5 de outubro de 1988. Artigos 5º, 37 ao 41, 205 
ao 214, 227 ao 229. 
Lei Federal n.º 9394/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Lei 10.261/68 , com as alterações introduzidas pela Lei Complementar n.º 942/2003- Dispõe sobre o Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Artigos 46 ao 86, 176, 181 a 216, 241 a 244, 251 a 
263. 
Lei Federal n.º 8069/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Lei Complementar n.º 444/85 - Dispõe sobre o Estatuto do Magistério Paulista. Artigos 61 a 63 e artigo 95. 
Parecer CNE/CEB n.º 04/98 - Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental. 
Indicação CEE n.º 08/2001- Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental no Sistema de Ensino do Estado 
de São Paulo. 
Deliberação CEE n.º 09/1997 e Indicação CEE n.º 08/1997- Institui no Sistema de Ensino Fundamental do 
Estado de São Paulo o Regime de Progressão Continuada. 
Parecer CNE/CEB n.º 15/98 - Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio. 
Indicação CEE n.º 09/2000 - Diretrizes para a implementação do Ensino Médio no Sistema de Ensino do Estado 
de São Paulo. 
Parecer CNE/CEB n.º 11/2000 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. 
Deliberação CEE n.º 09/2000 e Indicação CEE n.º 11/2000 - Estabelece diretrizes para a implementação, no 
Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, dos cursos de Educação de Jovens e Adultos de níveis fundamental e 
médio, instalados ou autorizados pelo poder público. 
Parecer CNE/CEB n.º 17/2001 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial. 
Deliberação CEE n.º 05/00 e Indicação CEE n.º 12/99 - Fixa normas para a educação de alunos que apresentam 
necessidades educacionais especiais na educação básica do sistema estadual de ensino. 
Parecer CEE n.º 67/1998 - Normas regimentais básicas para as escolas estaduais. 
2. Publicações Institucionais 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental - Introdução dos Parâmetros Curriculares. Brasília: MEC/SEF, 
1998. 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental; temas transversais. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM). Documento Básico 2002. Brasília: MEC/INEP, 2002. 
SÃO PAULO. Secretaria de Estado da Educação/Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Formação 
disciplinar e desenvolvimento de competências na Educação Básica. In: Projeto escola nas férias: mais uma 
oportunidade de aprender; subsídios. São Paulo: SE/CENP, 1998. p. 7-12. 
SÃO PAULO. Secretaria de Estado da Educação/Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Lendo e 
Aprendendo. Manual de orientação para escolha de livros: PNLD. SP-2001-2002. São Paulo: SE/CENP, 2001. p. 
16-29. 
SÃO PAULO. Secretaria de Estado da Educação/Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. A 
recuperação escolar em um contexto de projeto e avaliação. Projetos de vida dos alunos e o projeto pedagógico 
da escola. In: Escola nas férias: Aprendendo sempre. São Paulo: SE/CENP, 2002. p. 10 -30. 
SÃO PAULO. Secretaria de Estado da Educação/Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. A 
construção da proposta pedagógica da escola. São Paulo: SE/CENP, 2000. 
SÃO PAULO. Secretaria de Estado da Educação/Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Ensinar e 
Aprender - Volume Impulso Inicial. São Paulo: SE/CENP, 2002. p. 9-25. 
SÃO PAULO. Secretaria de Estado da Educação. Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Gestão 
Escolar: como transformar a rotina em desafio?In: Revista de Educação e Informática. Acesso dez. 2000, vol.14. 
São Paulo: FDE, 2000. p.19-28. 
3. Livros e Artigos 
ABRANCHES, Mônica. Colegiado Escolar: espaço de participação da comunidade. (Capítulos 1, 4 e 
conclusões). São Paulo: Cortez, 2003. 
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AQUINO, Júlio Groppa (org.). A desordem na relação professor- aluno: indisciplina, moralidade e 
conhecimento. In: Indisciplina na escola: alternativas teóricas e práticas. São Paulo: Summus, 1996. 
ALARCÃO, Isabel. Professores reflexivos em escola reflexiva. (Capítulos 1, 2 e 4). São Paulo: Cortez, 2003. 
ARROYO, Miguel G. Ofício de mestre. Petrópolis: Vozes, 2000. 
CANDAU, Vera Maria. Direitos humanos, violência e cotidiano escolar. In: Reinventar a escola. Petrópolis: 
Vozes, 2001. p. 137-166. 
CHALITA, Gabriel B. I. O poder de fogo da educação. In: Revista Fapesp, edição 85, março 2003. 
COSTA, Antônio Carlos Gomes da. Presença da pedagogia: teoria e prática da ação socioeducativa. (Capítulos 
II, V e X). São Paulo: Global, 1999. 
FRANCO, Creso, FERNANDES, Cláudia e BONAMINO, Alícia. Avaliação na escola e avaliação da educação: 
possibilidades e desafios. In CANDAU, Vera Maria(org.). Reinventar a escola. Petrópolis: Vozes, 2001. p. 167-
188. 
HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e mudança na educação: os projetos de trabalho. Porto Alegre: Artmed, 
1998. 
IMBERNÓN, Francisco. Formação docente e profissional. São Paulo: Cortez, 2000. 
LÜCK, Heloísa. Indicadores para qualidade na gestão escolar e ensino. In: Revista Gestão em Rede nº 25, 
novembro/dezembro, 2000. p. 15-18. 
LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar. (Capítulos II a V). São Paulo: Cortez,1997. 
MORAN, José Manuel, MASSETO, Marcos T., BEHRENS, Marilda Aparecida. Novas tecnologias e mediação 
pedagógica. Campinas: Papirus, 2000. 
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, UNESCO, 2000. 
PERRENOUD, Phillipe. Dez novas competências para ensinar (Capítulos 1 a 5). Porto Alegre: Artmed, 2000. 
PERRENOUD, Phillipe. Pedagogia diferenciada: das intenções à ação. (Capítulos 1, 3 e 4). Porto Alegre: 
Artmed, 2000. 
RIOS, Terezinha Azeredo. Compreender e ensinar: por uma docência da melhor qualidade. São Paulo: Cortez, 
2001. 
SZIMANSK, Heloísa. A relação família/escola: desafios e perspectivas. Brasília: Plano, 2000. 
SOUSA, Sandra M. Zákia Lian. A avaliação na organização do ensino em ciclos. In: USP Fala sobre Educação. 
São Paulo: FEUSP, 2000. p. 34-43. 
TAILLE, Yves de L. A indisciplina e o sentimento de vergonha. In: AQUINO, Júlio Groppa (org.). Indisciplina 
na escola: Alternativas teóricas e práticas. São Paulo: Summus, 1996. 
 
Disciplina de História 
BITTENCOURT, Circe M. Fernandes (org.). - O saber histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto, 1997. 
BLOCH, Marc. Apologia da história ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: História. Ensino de 5ª a 8ª 
série. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
BRASIL. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino médio. 
Brasília: MEC/SEMTEC, 2002. p. 275-360. 
BRASIL. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. PCN+ Ensino Médio: Orientações Educacionais 
Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Ciências humanas e suas tecnologias. Brasília: 
MEC/SEMTEC, 2002. 
CADERNOS CEDES. Memória, liberdade e liturgia política na educação do cidadão. n.º 58. Campinas: Cedes, 
2002. 
CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas. O imaginário da república no Brasil. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1990. 
CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade. Uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1990. 
COSTA, Emilia Viotti da. Da monarquia à república: momentos decisivos. São Paulo: UNESP, 1999. 
DE DECCA, Edgar. 1930: O silêncio dos vencidos. São Paulo: Brasiliense, 1994. 
DE ROSSI, Vera e ZAMBONI, Ernesta (orgs.). Quanto tempo o tempo tem! Campinas: Alínea, 2003. 
FAUSTO, BORIS. História do Brasil. São Paulo: EDUSP, 1994. 
FUNARI, Pedro Paulo. A Antigüidade Clássica: a história e cultura a partir dos documentos. Campinas: 
Unicamp, 1995. 
GRUPIONI, Luís Donisete Benzi [et alii] (orgs.). Povos indígenas etolerância. Construindo práticas de respeito e 
solidariedade. São Paulo: EDUSP, 2001. p.85-153. 
HOBSBAWM, Eric. A Era dos extremos. O breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 
1995. 
HOLANDA, Sergio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
LE GOFF, Jacques - O maravilhoso e o quotidiano no ocidente medieval. Lisboa: Edições 70, 1985. 
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NOVAIS, Fernando A. Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial: 1777-1808. São Paulo: Hucitec, 
1981. 
ORTIZ, Renato. A moderna tradição brasileira. Cultura brasileira e indústria cultural. São Paulo: Brasiliense, 
1988. 
PINSKY, Jaime e PINSKY, Carla Bassanezi (orgs.). História da cidadania. São Paulo: Contexto, 2003. 
SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. A Escola de 
cara nova. Educação Indígena. 2.ed. São Paulo: SE/CENP, 2002. 
SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Educação 
Indígena em São Paulo. Encontro de professores índios e não índios. São Paulo: SE/CENP, 1999. 
SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Estado da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. 
Escola nas férias: aprendendo sempre. São Paulo: SE/CENP, 2001. p.05-32 e p.97-120. 
SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Estado da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. 
Escola nas férias: aprendendo sempre. São Paulo: SE/CENP, 2002. p.25-30 e p.63-74. 
SCHWARCZ, Lilia Moritz - Nem preto, nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na intimidade. In: História 
da vida privada no Brasil (volume 4). São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 
SILVA, Sergio e NEGRO, Antonio Luigi (orgs.). E. P. Thompson - As peculiaridades dos ingleses e outros 
artigos. Campinas: UNICAMP, 2002. 
TODOROV, Tzvetan. A Conquista da América. A questão do outro. São Paulo: Martins Fontes, 1983. 
 
 
B - TEMÁRIO 
 
Formação Básica do Professor  
1. Educação escolar: desafios e compromissos 
a) a relevância do conhecimento, as exigências de um novo perfil de cidadão e as atuais tendências da educação 
escolar; 
b) currículo e cidadania: saberes voltados para o desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas, sociais e 
culturais; 
c) fundamentos e diretrizes do ensino fundamental e médio, da educação de jovens e adultos e da educação 
especial; 
d) escola inclusiva como espaço de acolhimento, de aprendizagem e de socialização; 
e) pedagogias diferenciadas: progressão continuada, correção de fluxo, avaliação por competências, 
flexibilização do currículo e da trajetória escolar. 
2. Gestão escolar e qualidade do ensino 
a) a construção coletiva da proposta pedagógica da escola: expressão das demandas sociais, das características 
multiculturais e das expectativas dos alunos e dos pais; 
b) o trabalho coletivo como fator de aperfeiçoamento da prática docente e da gestão escolar; 
c) o envolvimento dos professores na atuação dos colegiados e das instituições escolares com vistas à 
consolidação da gestão democrática da escola; 
d) a importância dos resultados da avaliação institucional e da avaliação do desempenho escolar no processo de 
melhoria da qualidade do ensino; 
e) o protagonismo juvenil no cotidiano escolar: uma forma privilegiada de aprender e socializar saberes, praticar 
o convívio solidário, desenvolver valores de uma vida cidadã e enfrentar questões associadas à indisciplina e à 
violência; 
f) o papel do professor na integração escola-família; 
g) a formação continuada como condição de construção permanente das competências que qualificam a prática 
docente. 
3. Gestão do processo de ensino e de aprendizagem 
a) o ensino centrado em conhecimentos contextualizados e ancorados na ação; 
b) o uso de metodologias voltadas para práticas inovadoras; 
c) o processo de avaliação do desempenho escolar como instrumento de acompanhamento do trabalho do 
professor e dos avanços da aprendizagem do aluno; 
d) o reforço e a recuperação: parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem para atendimento à 
diversidade de características, de necessidades e de ritmos dos alunos; 
e) os ambientes e materiais pedagógicos, os equipamentos e os recursos tecnológicos a serviço da aprendizagem; 
f) a relação professor-aluno: construção de valores éticos e desenvolvimento de atitudes cooperativas, solidárias 
e responsáveis. 
 
Disciplina de História 
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O conjunto de temas apresentados a seguir é um referencial para avaliar o candidato em relação aos 
conhecimentos específicos de História - os processos históricos, teorias, métodos, linguagens, suas tecnologias e 
relações com outras áreas do conhecimento. É também um referencial para avaliá-lo quanto aos fundamentos 
que estruturam o trabalho curricular, bem como a aplicação didática e metodológica desses conhecimentos nas 
práticas de sala de aula. 
1) Fundamentos teóricos do pensamento histórico - História Positivista, Marxista, Nova História e as correntes 
atuais do pensamento historiográfico. 
2)TRABALHO E SOCIEDADE - Organização temporal e espacial das relações sociais de produção, destacando 
o trabalho na Modernidade. O trabalho no capitalismo, terceirização, o trabalho informal, diferentes tipos de 
exploração, alienação e os movimentos de resistência. 
3) CULTURA - Representações culturais, mudanças culturais relacionadas aos meios de comunicação e aos 
movimentos sociais. Conceito de mestiçagem cultural. 
4) IDÉIAS E PRÁTICAS REVOLUCIONÁRIAS - Tecnológicas: industrial e dos meios de comunicação. 
Sociais: movimentos feministas e de jovens; ascensão do proletariado; as lutas étnicas. Políticas e ideológicas: 
grupos e correntes de contestação. 
5) PODER E VIOLÊNCIA - Regimes autoritários do mundo contemporâneo e poder dos grupos organizados. 
Movimentos de resistências e reivindicatórios. 
6) GLOBALIZAÇÃO - Meios de comunicação e transporte. A invenção da imprensa e divulgação de idéias. 
Novas formas de integração e desintegração econômica e distribuição de poder. A modernização do Brasil. 
7) NAÇÃO E NACIONALIDADE - O princípio das nacionalidades e a formação do Estado Nacional Brasileiro. 
Culturas e identidades. Disputas étnicas no Brasil, África e Europa. 
8) CIDADANIA - O Estado e a participação política do cidadão. Cidadania e liberdade: escravidão na 
Antigüidade e nos tempos modernos, servidão, movimentos em prol da igualdade étnica. Cidadania e 
manifestações culturais. Movimentos de preservação da memória nacional e dos grupos sociais. 
9) A construção de noções de temporalidade na história ensinada. 
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 ANEXO VI 
 

Outras Tabelas de caracterização dos professores 

 
 As tabelas 34 a 36 trazem informações sobre gênero e tipo de modalidade de 

instituição onde os professores se formaram. 

 
TABELA 34 – Professores formados em instituições públicas estaduais por sexo e por classificação 

CLASSIFICAÇÃO MASCULINO FEMININO TOTAL GERAL 

Intervalo I 
1 a 1395 120 (56,3%) 93 (43,7%) 213 (100%) 

Intervalo II 
1396 a 2790 51 (40,8%) 74 (59,2%) 125 (100%) 

Intervalo III 
2791 a 4940 62 (41,6%) 87 (58,4%) 149 (100%) 

Intervalo IV 
4941 a 7090 33 (37,8%) 57 (62,2%) 90 (100%) 

TOTAL GERAL 266 (46,1%) 311 (53,9%) 577 (100%) 

 
 

TABELA 35 – Professores formados em instituições privadas com fins lucrativos por sexo e por 
classificação 

CLASSIFICAÇÃO MASCULINO FEMININO TOTAL GERAL 

Intervalo I 
1 a 1395 53 (44,2%) 67 (55,8%) 120 (100%) 

Intervalo II 
1396 a 2790 69 (46,9%) 78 (53,1%) 147 (100%) 

Intervalo III 
2791 a 4940 92 (35,1%) 170 (64,9%) 262 (100%) 

Intervalo IV 
4941 a 7090 87 (30%) 203 (70%) 290 (100%) 

TOTAL GERAL 301 (36,8%) 518 (63,2%) 819 (100%) 
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TABELA 36 – Professores formados em instituições privadas sem fins lucrativos por sexo e por 
classificação 

CLASSIFICAÇÃO MASCULINO FEMININO TOTAL GERAL 

Intervalo I 
1 a 1395 61 (53,5%) 53 (46,5%) 114 (100%) 

Intervalo II 
1396 a 2790 52 (51,0%) 50 (49,0%) 102 (100%)  

Intervalo III 
2791 a 4940 71 (35,1%) 131 (64,9%) 202 (100%) 

Intervalo IV 
4941 a 7090 51 (29,5%) 122 (70,5%) 173 (100%) 

TOTAL GERAL 235 (39,8%) 356 (60,2%) 591 (100%) 

 

  
 As tabelas 37, 38 e 39 trazem informações sobre a modalidade de instituição de formação dos 

professores por idade e por sexo. 

 
TABELA 37 – Professores de instituição pública estadual por idade e sexo 

SEXO 
IDADE 

M F 
TOTAL 

Menos de 25 anos 72 (27,1%) 91 (29,2%) 163 (28,3%) 

26 a 30 anos 82 (30,8%) 97 (31,2%) 179 (31,0%) 

31 a 35 anos 49 (18,5%) 51 (16,4%) 100 (17,3%) 

36 a 40 anos 28 (10,5%) 34 (11,0%) 62 (10,8%) 

41 a 45 anos 20 (7,5%%) 16 (5,1%) 36 (6,2%) 

Acima de 45 anos 15 (5,6%) 22 (7,1%) 37 (6,4%) 

TOTAL 266 (100%) 311 (100%) 577 (100%) 
 

 

TABELA 38 – Professores de instituição privada com fins lucrativos por idade e sexo 

SEXO IDADE 
M F 

TOTAL 

Menos de 25 anos 13 (4,3%) 17 (3,3%) 30 (3,7%) 
26 a 30 anos 45 (15%) 60 (11,6%) 105 (12,8%) 
31 a 35 anos 66 (22,0%) 105 (20,3%) 171 (20,9%) 
36 a 40 anos 76 (25,2%) 125 (24,1%) 201 (24,5%) 
41 a 45 anos 54 (18,0%) 95 (18,3%) 149 (18,2%) 

Acima de 45 anos 47 (15,6%) 115 (22,2%) 162 (19,8%) 

Não Informou - 1 (0,2%) 1 (0,1%) 
TOTAL 301 (100%) 518 (100%) 819 (100%) 
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TABELA 39 – Professores de instituição privada sem fins lucrativos por idade e sexo 

SEXO IDADE 
M F 

TOTAL 

Menos de 25 anos 14 (6,0%) 30 (8,4%) 44 (7,4%) 
26 a 30 anos 49 (20,9%) 64 (18,0%) 113 (19,1%) 
31 a 35 anos 46 (19,5%) 66 (18,5%) 112 (19,0%) 
36 a 40 anos 56 (23,8%) 75 (21,1%) 131 (22,2%) 
41 a 45 anos 43 (18,3%) 54 (15,2%) 97 (16,4%) 

Acima de 45 anos 27 (11,5%) 66 (18,5%) 93 (15,7%) 
Não Informou - 1 (0,3%) 1 (0,2%) 

TOTAL 235 (100%) 356 (100%) 591 (100%) 
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