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RESUMO 
 

 

 O interesse investigativo deste trabalho concentra-se na análise do modelo de 

seleção e admissão de docentes da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo 

(SEE/SP), definido a partir da legislação estadual e federal, e dos últimos concursos 

públicos da disciplina de Educação Física no período de 1976 a 2010. Os objetivos da 

pesquisa são: analisar os principais traços que caracterizam esse modelo específico de 

seleção e admissão de docentes; analisar a situação funcional de seus quadros de 

professores; e identificar os possíveis elementos presentes no modelo de seleção e 

admissão que podem ser associados com a qualidade do ensino oferecido na rede 

pública estadual. A análise do objeto, por sua vez, é realizada à luz da Teoria Crítica da 

sociedade, enfatizando principalmente os conceitos de ideologia da racionalidade 

tecnológica, semiformação e burocracia. Os resultados obtidos na pesquisa indicam que 

a admissão de docentes da SEE/SP não tem assegurado o atendimento às demandas da 

escola pública paulista, tanto as de ordem quantitativa como qualitativa.  

 

Palavras Chave: seleção de docentes, Teoria Crítica da sociedade, ideologia 

racionalidade tecnológica, burocracia. 

  

  



 
 

ABSTRACT 

The interest of this investigative work focuses on the analysis of model selection 

and admission of teachers of the State Department of Education Sao Paulo (SEE 

/ SP), defined from the state and federal law, and the last contests of the discipline 

of Public Education Physics in the period 1976 to 2010. The research objectives are: to 

analyze the main features that characterize this particular model selection and hiring 

of teachers; analyze the functional status of its staff of teachers and to identify the 

possible elements in the model selection and admission that may be associated with 

quality of education offered in public schools. The analysis of the object, in turn, is held 

in the light of critical theory of society, the concepts of ideology of technological 

rationality, semi-formation and bureaucracy. The results obtained in this indicate that 

the admission of teachers at SEE/SP has not assured the meeting the demands of the 

public school of São Paulo, both quantitative and qualitative. 

Keywords: selection of teachers, critical theory of society, ideology technological 

rationality, bureaucracy. 
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INTRODUÇÃO  

 Na década de 1980, buscando aprimorar meus conhecimentos de Educação 

Física, parcialmente adquiridos na escola e por minha participação em turmas de 

treinamento esportivo e de equipes de representação estudantil e municipal, ingressei no 

curso de Educação Física da UNESP - Rio Claro, com o propósito de me tornar um 

profissional da área. Assim, há mais de duas décadas venho atuando profissionalmente 

na área da Educação Física, incorporando inúmeras experiências, seja pelo trabalho com 

aulas particulares, seja pelas aulas ministradas no ensino fundamental da escola pública 

e no nível superior privado.  

De todas essas experiências, a mais significativa foi indubitavelmente a da 

escola pública, uma vez que o ensino fundamental e médio passou (e vêm passando) por 

sucessivas reformas nas três últimas décadas. Em particular, são destacáveis aquelas que 

incidem sobre a Educação Física, que conheceu: a) sua inclusão no currículo escolar 

como disciplina, em 1971, por meio do decreto nº. 450/71 (BELTRAMI, 1993), 

tornando-a obrigatória no ensino de primeiro e segundo graus, denominados na 

LDB/1996 como ensino fundamental e médio; b) a regulamentação da profissão, 

promulgada pela Lei Federal 9696/98, causadora de muita polêmica na área desde a sua 

implementação1; e c) um intenso debate no campo epistemológico e filosófico2 acerca 

das tendências teóricas e curriculares da disciplina. 

                                                           
1 O trabalho de Nozaki (2004) – Educação Física e reordenamento no mundo do trabalho: mediações da 
regulamentação da profissão – analisa, entre outras coisas, as modificações ocorridas na área Educação 
Física em decorrência das recentes modificações no mundo do trabalho, tendo por mediação a 
regulamentação da profissão, assim como as implicações que tal regulamentação trouxe no campo de 
intervenção e da formação/qualificação profissional. Outro trabalho que retrata a questão da 
regulamentação da profissão foi realizado por Ana Flávia Sofiste (2007): Profissional ou Professor de 
Educação Física? Interfaces de uma profissão regulamentada. 
2 A década de 1990 ficou marcada na área da Educação Física por amplas discussões, frente à orientação 
curricular predominante nos anos de 1970 e 1980, cuja característica principal foi um forte processo de 
esportivização das atividades físicas escolares, que além de buscar democratizar o acesso às modalidades 
esportivas visava tornar a escola um “celeiro de atletas”. A revisão desse modelo – considerado 
inadequado para a educação escolar – foi realizado por muitos pesquisadores da área tais como, Betti 
(1991), Caparroz (1996) e Castellani Filho (1988); desencadeando na elaboração de uma nova proposta 
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Somados a esse quadro, há que se destacar o problema do desemprego estrutural 

verificado na sociedade capitalista contemporânea e o subemprego a que fica submetida 

uma parcela significativa dos profissionais da educação pública, em particular. 

Na escola pública, os professores, especialmente aqueles contratados a título 

precário, se defrontam com uma série de contradições existentes no interior da rede, 

cuja principal consequência que se pode aferir é a baixa qualidade do ensino – 

constatável nos índices de desempenho apurados pelas avaliações institucionais 

padronizadas: Sistema de Avaliação de Rendimento do Estado de São Paulo (SARESP), 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB). Cumpre ressaltar que parte significativa do professorado no 

país, além de encontrar condições adversas para o exercício da docência na maioria das 

escolas públicas, tem de enfrentar a precariedade no tipo de contrato estabelecido: o de 

trabalho temporário. Este tipo de contrato impõe ao professor uma condição de trabalho 

instável e inadequada, tendo em vista que são contratados por um período determinado 

e, portanto, sem garantias de retorno no ano seguinte. De acordo com Fontana (2008, p. 

2), “(...) a contratação temporária tornou-se uma constante no quadro do magistério 

público oficial, fator esse que contraria a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988”. Embora prevista em caráter excepcional, esta modalidade de 

contratação vem se assinalando como uma verdadeira afronta aos dispositivos 

constitucionais, como alerta Dallari (2005). 

No artigo 37 (incisos I e II) da Constituição Federal de 1988, está definido 

expressamente que a investidura em cargos públicos deve ser realizada mediante 

aprovação em concursos públicos de provas ou provas e títulos, instituindo-se o 
                                                                                                                                                                          
curricular, configurada nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (Brasil, 2001), que por sua vez 
subdivide suas orientações gerais em três eixos principais: na ginástica, nos esportes e na dança. Tal 
proposta curricular, atualmente em vigência, também propõe conteúdos referentes ao funcionamento do 
corpo humano, com o intuito de superar a reducionista visão de Educação Física escolar, anteriormente 
predominante.    
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cumprimento de estágio probatório de três anos. Apesar da vigência deste dispositivo 

constitucional, observa-se que são insuficientes para impedir que em determinadas 

situações se restrinja a realização de concursos públicos. Governantes que agem deste 

modo visam beneficiar determinadas pessoas ou grupos, ou, ainda, prejudicar outros. 

Alem disso, há concursos públicos realizados por determinados órgãos públicos que 

apresentam exigências e normas de caráter questionável, muitas vezes gerando ações 

judiciais pedindo a anulação do certame (DALLARI, 2005). 

Sob a sociedade administrada (ADORNO, 1985), caracterizada pela intervenção 

do Estado na organização da produção, distribuição e consumo planejados, a realização 

de concursos públicos ocorre em decorrência de exigências sociais, políticas, culturais e 

econômicas, visando atender a população com serviços oferecidos pelo poder público. 

No campo da educação, as demandas da população, surgidas a partir do processo de 

urbanização – com maior intensidade verificada da década de 1950 em diante – 

impulsionaram a expansão do acesso à educação pública. Com isso, os governantes 

promoveram uma gradativa ampliação da escola pública nos grandes centros urbanos, o 

que acarretou a necessidade de contratar novos professores.  De acordo com a visão 

corrente, o processo de massificação da educação configurou-se como condição 

necessária da formação de mão de obra, sobretudo, para o setor industrial, predominante 

desde as décadas anteriores. Contudo, vale destacar que há anos o país passa por um 

gradativo processo de desindustrialização, enquanto que o setor de comércio e serviços 

cresce, e nos dias atuais tornou-se o mais importante da economia. Nestes termos, a 

educação assume um sentido instrumental, à medida que contribui fundamentalmente 

para o processo de adaptação do sujeito às condições sociais e econômicas vigentes, em 

detrimento de se promover uma formação cultural e crítica.    
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Considerando-se a Secretaria Estadual da Educação do Estado de São Paulo 

(SEE/SP) como alvo desta pesquisa, verifica-se que os professores temporários recebem 

o primeiro salário dois ou três meses depois de entrar em exercício, em virtude do 

retardamento estabelecido pelos tramites burocráticos governamentais. Isso significa 

dizer que, diante de tal situação, o professor deverá manter, por esse período, às próprias 

expensas, o seu sustento e de seus dependentes.  

A estabilidade no emprego público está constitucionalmente assegurada apenas 

para aqueles que são aprovados em concursos, contratados em caráter efetivo e que 

tenham cumprido o período probatório de três anos. Os professores efetivos da rede 

pública paulista, de maneira distinta daquela dos temporários, a cada ano letivo que se 

inicia, têm carga horária de aulas mínima assegurada por lei. Os professores 

temporários, por sua vez, têm aulas atribuídas e classes remanescentes das primeiras 

sessões de atribuição realizadas junto aos professores titulares de cargo. Assim sendo, é 

plausível supor que boa parte dos professores temporários postulam as garantias 

estabelecidas aos efetivos, justificando-se, dessa forma, a sua presumível participação 

nos concursos realizados pela SEE/SP. Contudo, o poder público estadual oferece, em 

geral, um número insuficiente de vagas para efetivação de professores em relação à 

demanda da rede de escolas, determinando-se a permanência de elevado contingente de 

professores não efetivos em seus quadros. 

De outra parte, observa-se nos dias atuais a existência de um grande contingente 

de candidatos aos cargos docentes oferecidos pela rede estadual pública de São Paulo 

toda vez que o governo promove uma nova edição desses concursos. Isto vem 

ocorrendo desde a década de 1970, período em que verificou no país uma extensiva 

ampliação do ensino fundamental e médio, assim como a abertura de novas instituições 

formadoras de professores, que surgiram com o intuito de atender às novas demandas 
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por educação, particularmente na escola pública. Considerando-se os três últimos 

grandes concursos realizados pela SEE/SP, verificam-se os seguintes números: em 

1998, foram efetuadas 148 mil inscrições para disputar 47 mil vagas (média de 3,2 

candidatos por vaga); em 2003, inscreveram-se 247 mil candidatos para 49 mil vagas 

oferecidas (média de 5,0 candidatos por vaga); e, por fim, na ultima edição, em 2010, o 

contingente atingiu 266 mil candidatos, que disputaram 10.083 vagas previstas em 

edital3 (média de 26,0 candidatos por vaga), como expressa a tabela I a seguir. 

Tabela I – Inscritos e vagas nos concursos públicos SEE/SP (1998, 2003, 
2010), com indicação das médias de cada concurso e dos números índices (Ii 
e Iv, 1998 como base)   

 
Anos  

 
Inscritos       Ii           Vagas         Iv    Média 

1998 

2003 

2010 

148.000        100         47.000       100

247.000        167         49.000       104

266.000        180         10.083         21

3,2 

5,0 

26,0 

Fonte: Elaborado com base em dados fornecidos pelo DRHU 
Nota: número índice (Ii e Iv) representa o valor da variável em razão da data base, multiplicado por (100) 
 

De acordo com os dados da tabela, tomando-se como base (100) o número 

aferido no concurso de 1998, observa-se um crescimento de 67% de inscritos em 2003 e 

de 80% em 2010, ou seja, um aumento de 13% no segundo período (sete anos) em 

relação ao primeiro (cinco anos). Fazendo-se uma estimativa para cada ano decorrido, 

do período compreendido entre 1998 e 2003, do valor total obtido 67 %, obtém-se uma 

média de 13,4% por ano. Enquanto que, entre 2003 e 2010, dos 13% de crescimento 

apurado no período de sete anos, obtém-se uma média de 1,8% ao ano, indicando que 

no primeiro período (1998-2003) a taxa de crescimento de candidatos foi mais 

acentuada em relação ao período posterior.  

                                                           
3 Cumpre lembrar que, em 2011 a SEE/SP convocou mais 15 mil candidatos aprovados no concurso de 
2010. De acordo com o Decreto nº 54.556/2009, sua validade expira-se em 2012 e não haverá 
prorrogação de prazo, salvo se houver remanescentes. 
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Quanto ao número de vagas, verifica-se que em 2003 houve um discreto 

aumento de 4% em relação a 1998, enquanto que em 2010 ocorreu uma redução de 

79%. Portanto, pode-se considerar que houve um acirramento da concorrência na rede 

estadual paulista, constatável na média aferida em 2010 (26 candidatos por vaga), 

enquanto que em 1998 apuraram-se 3,2 postulantes para cada cargo de professor 

oferecido pelo poder público. Ademais, esse fenômeno se reproduz de forma 

generalizada nos certames públicos realizados em todas as instâncias do país: federal, 

estadual, municipal, fundações e autarquias. 

Considerando-se a lógica do desempenho (MARCUSE, 1982), pode-se afirmar 

que a competição instaurada pelos concursos é ambígua, na medida em que, em 

princípio, traria um aumento correspondente da qualidade dos professores selecionados, 

visto que os “melhores seriam aprovados”. No entanto, o que se constata, pelas 

pesquisas, resultados em provas nacionais, ou proliferação de cursos de “formação 

continuada”, é um agravamento crescente da baixa qualidade do ensino público no país. 

Portanto, o crescimento do contingente de candidatos não pode ser considerado um 

elemento que equacione o problema da qualidade do ensino oferecido na rede pública 

de ensino. 

Para realizar os concursos da rede pública de São Paulo, faz-se necessária a 

utilização de um aparato que mobiliza elevado número de pessoas, recursos financeiros 

e técnicos, pois, somente dessa forma torna-se possível o cumprimento de todas as 

etapas que compõem os certames. A fim de racionalizar tal processo, a SEE/SP vem se 

utilizando, desde a década de 1970, de um mecanismo padronizado de seleção de 

professores, cuja responsabilidade pela elaboração e aplicação das provas fica a cargo 

das empresas especializadas, especialmente contratadas para essa finalidade.  
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Constatou-se no levantamento da bibliografia uma baixa incidência de trabalhos 

produzidos a propósito dos concursos de ingresso docente nas redes públicas de ensino 

no Brasil, assim como trabalhos que versem sobre a política de administração de 

pessoal docente. O tema é de considerável importância para a área da educação, 

necessitando-se realizar, portanto, mais investigações, razão pala qual esta pesquisa 

pretende trazer novas contribuições.  

A busca por trabalhos voltados à temática dos concursos públicos de professores 

e provimento cargos docentes, que compõem parte das fontes secundárias da pesquisa, 

contempladas foi realizada no Banco de Teses da CAPES e nos bancos de dados das 

seguintes universidades: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), 

Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 

Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP), Universidade Estadual Paulista 

(UNESP), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), utilizando-se das seguintes palavras chave “concursos públicos 

de professores”, “seleção de professores”, “recrutamento de professores”. Do 

levantamento realizado no Banco de Teses da CAPES, referente ao período de 1987 a 

2010, obtiveram-se vinte e oito trabalhos de pesquisa, dos quais selecionaram-se uma 

tese de doutorado e dez dissertações de mestrado, que estão organizados a seguir no 

segundo grupo de pesquisas. Desse grupo, destaque-se que somente um dos trabalhos 

(BROUCO, 2006) versa sobre concursos públicos da disciplina Educação Física, com a 

finalidade de identificar as diferentes tendências pedagógicas presentes nos concursos 

realizados nas regiões sul e sudeste do país. Além disso, encontraram-se no decorrer da 

pesquisa outros trabalhos que não estão organizadas nos bancos de dados contemplados, 

como por exemplo, a pesquisa realizada por José Quirino Ribeiro, José Severo de 
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Camargo Pereira e Moysés Brejon em, 1955: Concurso de Ingresso no Magistério 

Secundário e Normal (Resultados de uma Pesquisa).  

Com o intuito de organizar as pesquisas por temas, ordenou-se a apresentação 

em três grupos, seguindo-se uma ordem cronológica referente à data de publicação do 

trabalho. Do conjunto total reunido, apresentam-se dezoito dissertações de mestrado, 

quatro teses de doutorado e um relatório de pesquisa, publicado na USP por José 

Quirino Ribeiro, José Severo de Camargo Pereira e Moysés Brejon em, 1955, cujo título 

é: Concurso de Ingresso no Magistério Secundário e Normal (Resultados de uma 

Pesquisa).  

A composição dos agrupamentos segue as seguintes definições:  

1 º grupo – reúne pesquisas relativas ao Estado de São Paulo, cujos temas 

principais são: a política educacional, a administração de pessoal docente e o 

provimento de cargos docentes. É composto por duas teses de doutorado e uma 

dissertação de mestrado. 

  2º grupo – reúne pesquisas que versam primordialmente sobre concursos 

públicos de professores, e é composto por uma tese de doutorado, oito dissertações de 

mestrado e um relatório de pesquisa. 

 3º Grupo – visando trazer elementos que auxiliem na compreensão do objeto da 

pesquisa (a seleção e admissão de docentes da SEE/SP), coligiram-se pesquisas que 

retratam, principalmente, de questões relativas ao trabalho do professor e do diretor na 

escola pública, condições de ensino, de salário e os movimentos sindicais organizados 

pela categoria docente em São Paulo. Seguem-se o detalhamento das pesquisas 

localizadas por agrupamentos: 
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1º grupo:  

a) Luiz Pereira (1963). O magistério primário na sociedade de classe. Tese de 

doutorado, em que o autor buscou oferecer uma contribuição ao estudo sociológico de 

uma ocupação na cidade de São Paulo. O autor analisou o professor e seus papéis 

sociais na sociedade, tais como: o processo de recrutamento dos professores primários, 

a formação oferecida aos mestres e como ela se relaciona às vicissitudes e exigências da 

carreira. Analisa também quais os efeitos da profissionalização do professor primário e 

por fim, quais são os caracteres do magistério primário descrito em termos de situação 

de classes e de renda.    

b) Maria Cecília Sanchez Teixeira (1988) – Política e administração de pessoal 

docente: um estudo sobre a Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo. 

Trata-se de dissertação de mestrado em que a autora realizou um estudo descritivo e 

analítico da política de administração do pessoal docente a partir da década de 1940, 

período em que se iniciou um processo de sistematização da administração de pessoal 

no âmbito da administração pública.  

c) José Roberto Rus Peres (1994) – A Política Educacional do Estado de São Paulo 

1967-1990.  Tese de doutorado, em que o autor analisa a política educacional do Estado 

de São Paulo entre 1967 e 1990, focalizando o processo de expansão da rede de ensino, 

a sua dependência dos aspectos administrativos e as inter-relações com o quadro 

socioeconômico. O autor inclui em sua pesquisa dados referentes aos concursos 

públicos de professores realizados pela SEE/SP no período estudado. 

2º grupo: 

a) José Quirino Ribeiro, José Severo de Camargo Pereira, Moysés Brejon (1955) – 

Concurso de Ingresso no Magistério Secundário e Normal (Resultados de uma 

Pesquisa). Este trabalho se refere ao concurso de recrutamento de professores 
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empreendido pelo governo estadual de São Paulo, no ano 1949. O estudo pode ser 

considerado um marco inicial em relação à temática em questão, em razão de não se 

verificar pesquisas publicadas em período anterior. Os autores apresentam um detalhado 

e rigoroso estudo estatístico dos resultados obtidos pelos candidatos, que concorreram 

aos cargos distribuídos em vinte disciplinas. As finalidades desse estudo foram as 

seguintes: realizar um estudo comparativo entre licenciados e não licenciados; realizar 

um estudo comparativo entre interinos e não interinos; realizar um estudo comparativo 

entre normalistas e não normalistas e realizar um estudo crítico do sistema de aprovação 

em vigor na época. Da análise dos dados coligidos pelos autores, constatou-se que os 

licenciados foram melhores que os não licenciados, a capacidade didática dos 

normalistas, aferida em prova especifica para esta finalidade, não foi superior à dos 

licenciados, a diferença de sexo não pesou significativamente nas possibilidades dos 

candidatos. Por fim, a principal constatação verificada foi a de que as faculdades de 

filosofia, existentes à época, eram instituições convenientemente preparadas para 

qualificar professores para exercer o magistério do ensino médio, tomando-se por base o 

sistema de recrutamento vigente, realizado por concurso de provas e títulos. 

b) Ligia de Souza Valle (1990) – A avaliação do concurso para o magistério de nível 1 

de 1º Grau no Estado do Rio de Janeiro. Dissertação de mestrado em que o objetivo da 

autora foi avaliar os concursos de magistério de primeiro grau (quatro primeiras 

séries) realizados pelo Estado do Rio de Janeiro. A autora procurou verificar nas provas 

qual era o perfil do professor pretendido e o nível de exigência que se fazia do 

candidato. 

c) Maria Masselo Leta (1995) – O garimpo da escrita: conhecimentos pedagógicos 

num concurso público para o Magistério do Município do Rio de Janeiro.  A 

dissertação apresenta uma análise crítica dos textos-questões da prova de conhecimentos 
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pedagógicos do concurso público para o Magistério do Município do Rio de Janeiro de 

1992, bem como dos textos-respostas elaborados por professores da 5ª a 8ª séries de 

todas as disciplinas. 

d) Luiz Roberto Gomes (1998) – Políticas de Seleção de Professores: estudo sobre os 

concursos públicos para provimento de cargo de professor I de rede estadual paulista 

da década de 80. Dissertação de mestrado, em que o autor teve como objetivo principal 

investigar os concursos de professor I da rede estadual paulista na década de 1980, 

como expressão das políticas de seleção de professores. O autor destaca em suas 

conclusões: as dificuldades em acessar os dados dos concursos, o esforço metodológico 

para avaliar e discutir os critérios adotados pela SEE/SP para selecionar professores, e 

por fim, ressalta a falta de seriedade com que o Estado enfrenta a seleção e formação de 

professores, marginalizando cada vez mais a própria profissão docente. 

e) José Cícero da Costa (1999) – Dos Concursos Públicos e da Política de 

Recrutamento de Professores do Ensino Fundamental I, no Município de São Paulo. 

Dissertação de mestrado, em que o autor apresenta sua investigação do modelo de 

concurso público e da política de recrutamento realizada pelo município de São Paulo, 

para o ensino fundamental I nos anos de 1983, 1990, 1994 e 1996. Em suas conclusões, 

o autor destaca as seguintes constatações: a prática de se realizar concursos públicos é 

fato recente na história do país, que, embora seja previsto tanto na LDB vigente (Lei 

9394/96), como na Constituição de 1988, os governos estaduais e municipais não têm 

realizado concursos públicos em abrangência satisfatória; e, por fim, constata o descaso 

por parte do governo paulistano no que se refere aos processos e editais analisados na 

pesquisa. 

f) José Cássio Másculo (2002) – Concursos de professores de História da rede pública 

frente às práticas e ao conhecimento histórico. (São Paulo: 1970-1998). Dissertação 
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de mestrado, em que o autor contemplou os concursos de ingresso no magistério 

paulista a partir de uma perspectiva histórica, acompanhando-os não somente nos 

aspectos administrativos e burocráticos, mas também no próprio conteúdo de tais 

concursos. As conclusões apresentadas pelo autor são do seguinte teor: a qualidade 

desse processo de seleção muitas vezes pode ser considerada duvidosa. Segundo tal 

premissa, no concurso de 1993 (realizado para todas as disciplinas escolares), por 

exemplo, o autor destaca que a formação dos professores parece não ter sido a principal 

causa do baixo desempenho dos candidatos. Ao analisar a prova de História do 

concurso de 1993, o autor encontrou contradições graves, tais como incoerência em 

relação ao programa (bibliografia) previsto em edital, cujos critérios de elaboração das 

questões exigiram conhecimentos distintos da proposta curricular adotada pela SEE/SP 

em ano anterior: 1992. O autor também identificou a existência de longos períodos sem 

realização de concursos públicos que, somado a baixos índices de aprovação têm 

provocado a presença de grande número de contratados temporariamente na rede de 

ensino. Constatou que em virtude do processo de atribuição de aulas, esses docentes 

enfrentam dificuldades para estabelecer vínculos com a escola, desenvolver projetos de 

maior durabilidade e constituir equipes de trabalho coletivo. Por fim, o autor afirma 

estar convencido de que, a propósito dos eventuais modelos de concursos para ingresso 

de professores, uma simples substituição das questões objetivas por provas escritas, 

exames orais e entrevistas não resultariam numa seleção de melhor qualidade. 

Considera que o eixo principal do debate não deveria ser o tipo de provas que 

selecionam professores, sejam elas compostas por questões objetivas ou escritas, mas, 

sim, de quais conhecimentos deverão exigidos dos candidatos e a frequência de 

realização dos concursos. 
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g) Rosiley Teixeira Souto (2005) – Recrutamento e qualificação de professores 

primários na instrução pública paulista (1892-1933): um estudo das tecnologias de 

estado. Tese de doutorado, em que a apresenta uma análise das práticas de recrutamento 

e qualificação de professores primários instituídas na escola pública do Estado de São 

Paulo, no período de 1892 a 1933. O objetivo da autora foi investigar as tecnologias 

desenvolvidas pelo Estado moderno, no âmbito educacional, a fim de controlar os 

indivíduos e a população. A pesquisa retrata os mecanismos produzidos e administrados 

pelo Estado, que visam à modelação de comportamentos e a fabricação do homem 

necessário ao funcionamento e à manutenção da sociedade moderna. 

h) Gisely Rodrigues Brouco (2006) – As diferentes tendências pedagógicas da 

Educação Física escolar e os concursos para professores da rede pública estadual de 

ensino nas regiões sul e sudeste do Brasil. O objetivo da pesquisa foi identificar os 

conteúdos, as bibliografias e os marcos conceituais exigidos nas últimas provas de 

concursos públicos aplicados a professores de Educação Física da rede estadual de 

ensino das regiões sul e sudeste do país. A autora também buscou compreender quais 

foram as tendências pedagógicas que estiveram presentes, a fim de melhor conhecer a 

situação atual da Educação Física escolar, bem como das exigências relativas aos 

conhecimentos dos candidatos. 

i) Marcos Paulo Ferreira (2006) – Concursos, ingresso e profissão docente: um estudo 

de caso dos professores de história (São Paulo, 2003-2005). Dissertação de mestrado, 

em que o autor investigou os professores aprovados na disciplina de História do 

concurso realizado em 2003, e que ingressaram no magistério oficial do estado de São 

Paulo. O autor estudou as diferentes etapas que envolvem o concurso, desde a 

publicação do edital até a nomeação realizada por intermédio de sucessivas chamadas. 

Investigou também os diferentes perfis existentes entre os ingressantes na rede estadual, 
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obtidos em diferentes momentos do recrutamento (sessões de escolha do cargo) 

realizado pela SEE/SP durante a vigência do concurso.  

j) Roseli Régis dos Reis (2006) – O professor do Ensino Médio Estadual de Santos 

(SP), sua formação e seleção. Dissertação de mestrado em que a análise foi 

centralizada na figura do professor do ensino médio, sua formação e seleção. A autora 

investigou as ações instauradas pela SEE/SP e as escolas a ela subordinadas, para a 

seleção de professores que atuam no ensino médio, cotejando-as com as regras de 

seleção propostas pela última LDB e legislação correlata também em âmbito estadual. 

Em suas conclusões a autora apresenta as seguintes afirmações: a máquina 

administrativa estadual apresenta uma série de problemas organizacionais, 

desencadeando-se assim dificuldades para a coleta de dados para a pesquisa. Os 

problemas elencados pela autora foram os seguintes: desencontro de informações 

existentes na rede de ensino, extravio de papéis (documentos), ausência de registro 

preciso referente à situação funcional dos professores atuantes, assim como do processo 

de atribuição de aulas. Contatou a presença marcante de professores não habilitados 

exercendo a docência; e por fim verificou patamares de precarização do ensino bem 

superiores ao qual havia imaginado inicialmente. 

k) Valfredo Alves Siqueira (2006) – O Recrutamento e Seleção dos Professores Pós 

Municipalização do Ensino na Cidade de Jundiaí – São Paulo. Dissertação de 

mestrado, cujo objetivo principal do autor foi analisar os processos de recrutamento e 

seleção dos professores do Ensino Fundamental (ciclo I) pós-municipalização do ensino 

na cidade de Jundiaí/ SP. 

l) Lívia Freitas dos Santos (2009) – O concurso público no processo de 

profissionalização docente: análise dos concursos realizados pela Prefeitura do 

Município de São Paulo (2004 e 2007) e perfil dos professores de História aprovados. 
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Dissertação de mestrado, em que a autora apresenta um estudo das relações existentes 

entre o concurso público, o processo de profissionalização dos professores e o perfil 

sociocultural dos aprovados em dois concursos recentes realizados pela Prefeitura do 

Município de São Paulo, para professor adjunto (2004) e para professor titular (2007), 

na disciplina de História. 

 

3º Grupo: 

a) Maria Jurema Venceslau de Carvalho (1981). O professor estadual: um valor 

ameaçado. Dissertação de mestrado em que a autora desenvolve um estudo sobre as 

condições de ensino e a associação da categoria profissional do professor paulista. A 

autora investigou os principais problemas que afligem o trabalho do professor na rede 

pública paulista, relacionando-os com o processo de mobilização sindical da categoria.     

b) Maria Isaura Cação (1991) – Jornada de trabalho docente: delineamento histórico 

da organização do trabalho do magistério público estadual paulista. Tese de 

doutorado em que a autora retrata a trajetória histórica da constituição das jornadas de 

trabalho na escola pública paulista de ensino fundamental e médio desde suas primeiras 

formulações, na década de 1930 até 1978, considerado um marco divisor, por sinalizar 

uma preocupação do poder público e da própria categoria do professorado com a 

regulamentação legal e funcional das questões trabalhistas.  

c) Sonia Maria Portela Krupa (1994). O movimento de professores em São Paulo – O 

sindicalismo no serviço público – O Estado como patrão. Dissertação de mestrado em 

que autora tem por objetivo analisar as mediações que o fazer pedagógico exige do fazer 

sindical e, se as relações entre o empregador (Estado) e o funcionalismo público 

produzem alguma especificidade, distinta da relação capital versus trabalho, que 

determinem certa diferenciação do sindicato da categoria. A pesquisa pretendeu também 
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realizar uma análise do movimento sindical docente, buscando, em sua história e 

naquilo que caracteriza a produção deste serviço público, elementos para uma melhor 

definição do sindicato dos professores (APEOESP).  

d) Luciana de Carvalho Leite (2006) – O cargo de diretor de escola e a burocracia na 

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. Dissertação de mestrado, cujo 

objetivo da autora foi analisar o cargo de diretor de escola em uma grande organização 

burocrática: a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEESP). 

e) Antonio Carlos Soler Notário (2007). Autonomia do trabalho docente na rede 

pública paulista: política educacional e resistência sindical. Dissertação de mestrado, 

cujo principal objetivo da pesquisa é colocar em relevo o processo de precarização e 

perda da autonomia do trabalho docente. O autor destaca que este processo está 

relacionado diretamente à centralização, no Estado de São Paulo, da política 

educacional. 

f) Elias Enrique Moreira (2007) – A reforma educacional paulista entre 1995-2000 e o 

trabalho docente. Dissertação de mestrado em que o autor estuda processo de 

implantação das principais diretrizes educacionais e suas implicações para o trabalho 

docente entre 1995-2000. De acordo com o autor, a revolução na produtividade dos 

recursos públicos, a reforma e racionalização da estrutura administrativa e mudanças 

nos padrões de gestão foram as diretrizes principais da política educacional paulista que 

deveriam culminar na melhoria da qualidade do ensino e na revisão do papel do Estado 

na prestação dos serviços educacionais. 

g) Claudioneia Aparecida Fontana (2008) – O trabalho informal docente na rede 

pública de ensino do Estado de São Paulo. Dissertação de mestrado, cujo objeto de 

estudo é o trabalho de professores não efetivos na rede pública de ensino do Estado de 

São Paulo, especificamente aqueles admitidos em caráter temporário (ACT) e os 
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chamados “professores eventuais”, no período compreendido entre 1930 e 2007. O 

objetivo principal da pesquisa é conhecer as origens do processo de admissão destes 

docentes, bem como relatar e compreender os aspectos definidores deste processo de 

seleção docente. 

h) Edmilson da Penha Banho Moraes (2008) – Educação Física escolar e educação 

básica: a visão dos professores acerca de uma proposta curricular da disciplina. 

Dissertação de mestrado, em que o autor buscou apreender a visão dos professores 

acerca de uma proposta curricular da disciplina na rede pública de ensino do Estado de 

São Paulo. Também investigou se o professor associa a formação inicial com a visão 

que tem em relação à proposta curricular em questão.  

i) Andreza Barbosa (2011) – Os salários dos professores brasileiros: implicações para 

o trabalho docente. Tese de doutorado em que a autora buscou verificar a forma pela 

qual os salários docentes são tratados nas pesquisas e documentos que abordam o 

assunto, tendo como objetivo central analisar e compreender as implicações dos baixos 

salários dos professores da Educação Básica do Brasil para o trabalho docente. 

  

Síntese das pesquisas obtidas na revisão de literatura 

Da análise sobre as pesquisas associadas aos três grupos, extraíram-se 

importantes elementos que auxiliam a realização deste trabalho. Cumpre ressaltar que 

relativamente às pesquisas do 1º grupo, são destacáveis os seguintes elementos: o 

incremento de reformas educacionais realizadas pelas sucessivas administrações do 

governo de São Paulo, a partir da década de 1960, visando atender ao processo de 

massificação do acesso ao ensino público (RUS PERES, 1994); o processo de 

profissionalização da carreira, que procurou atender as demandas do antigo ensino 

primário – correspondente ao atual ensino fundamental Ciclo I – com professores 
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habilitados, cuja formação se realizava nas extintas Escolas Normais (PEREIRA, 1963). 

De acordo com Pereira (1963), o concurso de ingresso vigente à época permitia ao 

candidato oriundo das Escolas Normais obterem um cargo efetivo, a chamada “cadeira”, 

por intermédio de seu desempenho durante o decorrer do curso normal; porém isso 

ocorria em casos excepcionais, restando à maior parte dos candidatos exercerem a 

função como professores não efetivos, até obter pontuação suficiente para postular a 

efetivação.   

Exceto, os poucos casos em que alunos das escolas normais e dos cursos de 
pós-graduados dos institutos de educação – quando ambos são mantidos 
pelo Governo Estadual – recebem, como prêmio ao seu rendimento escolar, 
uma “cadeira” do sistema escolar primário estadual, aos demais 
pretendentes às posições docentes lotáveis em caráter efetivo dificilmente 
bastam as notas conseguidas durante o curso normal e os certificados de 
frequência e de conclusão de certos outros cursos (...). Assim, a grande 
maioria vê-se forçada a aumentar o total dos seus “pontos” através da 
participação, como professores não efetivos e por períodos mais ou menos 
longos, nas atividades das escolas daquele sistema. (PEREIRA, 1963, p. 109, 
grifos do autor) 

     
Apesar disso, o autor revela que, no ano de 1960, o contingente de docentes 

efetivos no ensino primário era de 86,6% e os não efetivos representavam 13,4% dos 

35.546 professores regentes de classes. Isso é um indicativo que, em se tratando de 

ensino primário, havia naquele período a preocupação por parte dos governantes em 

promover uma educação de qualidade, tendo em vista que a presença de efetivos nas 

escolas é um importante fator para se consolidar a melhoria do ensino. Vale ressaltar 

também que Pereira (1963) não apresenta dados referentes à situação funcional dos 

docentes do ensino ginasial e secundário. Porém, de acordo com as afirmações de 

Fontana (2008), muitos professores do ginasial e do secundário não se encontravam 

devidamente habilitados para participar dos certames de efetivação promovidos pelo 

poder público naquele período. Sendo assim, tudo indica, que no período analisado por 

Pereira (1963) – décadas de 1950 e 1960 – havia a presença de elevado contingente de 

professores não efetivos no ensino secundário. 
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Destaque-se também o processo de estruturação pelo qual passou a SEE/SP, 

instituição que assumiu dimensões gigantescas no decorrer dos anos, necessitando-se 

assim o estabelecimento de um departamento específico para administrar as questões de 

pessoal: o Departamento de Recursos Humanos (DRHU), criado em 1976 na gestão de 

Paulo Egydio Martins (TEIXEIRA, 1988). Segundo Rus Peres (1994), isto ocorreu 

porque o governo paulista buscou prover a educação pública com recursos humanos 

necessários para consolidar o processo de expansão das escolas:  

Essa estrutura gigantesca, que dificilmente encontra outra semelhante, 
mesmo no setor privado, ampliou-se significativamente em todo o período. A 
grande expansão reflete a ampliação da oferta de serviços, a implantação de 
programas que ampliaram o número de funcionários por escola, a reposição 
dos funcionários aposentados, as distorções da jornada docente e o aumento 
exagerado de afastamentos e comissionamentos. (RUS PERES, 1994, p. 126) 

   

As afirmações apresentadas pelo autor permitem identificar determinadas 

ocorrências existentes no cotidiano da escola pública paulista que incidem diretamente 

sobre a política de gerenciamento de pessoal docente da SEE/SP, ou seja, a contratação 

de professores substitutos (temporários), constituindo-se assim em uma parcela 

significativa da totalidade dos professores da rede.  

Em relação aos trabalhos de pesquisa analisados no 2º grupo, cumpre ressaltar 

que é visão corrente dos autores (RIBEIRO, CAMARGO PEREIRA E BREJON, 1955; 

GOMES, 1998; COSTA, 1999; MÁSCULO, 2002; BROUCO, 2006; FERREIRA, 

2006; REIS, 2006; SANTOS, 2009) o apontamento da baixa incidência de pesquisas em 

relação à temática dos concursos públicos, apesar de sua reconhecida importância no 

campo educacional. 

Em 1955, Ribeiro, Camargo Pereira e Brejon, um dos estudos incluídos no 

segundo grupo, destacaram a importância de se investigar os concursos públicos de 

ingresso de professor na rede pública de São Paulo: 
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Entre os complexos problemas da administração de pessoal, um dos que 
primeiro se apresenta é o do recrutamento. Na administração da escola 
pública, o concurso tem sido a forma preferida, razão porque tudo o que se 
fizer no sentido de analisar-lhe as práticas e os resultados é contribuição 
valiosa. A administração escolar paulista tem uma longa experiência na 
prática dos concursos, mas não tem dado ao estudo objetivo deles o cuidado 
que exigem, pois, as reformas que se tem sucedido vêm sempre baseadas me 
opiniões e pareceres não fundados suficientemente em pesquisa 
rigorosamente cientifica.  (RIBEIRO, CAMARGO PEREIRA e BREJON, 
1955, p. 06) 
 

Como se pode ver, em 1955, os autores constataram que a administração pública 

estadual paulista havia realizado inúmeros processos de seleção de docentes em período 

anterior. Entretanto, este importante quesito da administração pública não recebeu a 

devida atenção que merece, nem mesmo por parte de pesquisadores, pois, como se 

constatou aqui, o surgimento de novas pesquisas sobre o tema veio a ocorrer 

principalmente a partir dos anos 1990, excetuando o trabalho de Pereira (1963), que 

apresenta informações relativas ao recrutamento de professores primários nas décadas 

de 1950 e 1960.  

De forma geral, os autores que se dedicaram a investigar o tema, ressaltam as 

dificuldades encontradas para reunir dados de pesquisa, tanto nos órgãos 

governamentais, como nas empresas especializadas na realização dos concursos 

públicos, pois, via de regra, alega-se a necessidade de preservar sigilo de informações. 

Esse sigilo, reivindicado pelas empresas especializadas em concursos públicos, e pelo 

poder público, inclusive, configura uma flagrante incoerência, tendo em vista que os 

concursos são públicos. Portanto, os dados, que deveriam ser considerados de domínio 

público, também deveriam ficar disponíveis para consultas públicas. Afinal, a sociedade 

e o Estado não afirmam ser “transparentes”? Tal fato explica, em parte, o porquê da 

baixa incidência de produção acadêmica em relação ao tema.  
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Sendo assim, compreendem-se os apontamentos apresentados por Ribeiro et. al. 

(1955), uma vez que em período posterior poucos pesquisadores na área da educação 

prestaram a devida atenção que os concursos públicos para o magistério requerem: 

É claro que este trabalho representa apenas o primeiro passo de uma longa 
caminhada. Falta ainda para consolidar-lhe as verificações, apurar o 
comportamento dos grupos de candidatos no exercício afetivo do magistério. 
Mas, se por um lado não tivemos a veleidade de esgotar o assunto, pois 
outras pesquisas deverão seguir-se a esta, tivemos, todavia, a pretensão de 
mostrar como se deve caminhar nessa estrada. Os levantamentos desse tipo 
são penosos, principalmente realizados à margem de outras atividades 
quotidianas obrigatórias, como este o foi. Se, entretanto, mobilizarmos 
equipes capazes especialmente incumbidas de análises semelhantes, muito 
poderemos fazer em beneficio de um dos maiores problemas de interesse 
público – o recrutamento do professorado.  (RIBEIRO, CAMARGO 
PEREIRA e BREJON, 1955, p. 8) 
 

De maneira análoga aos autores citados, Santos (2009) segue a mesma linha de 

raciocínio e acrescenta as seguintes ponderações: 

Esse é um tema que necessita de uma ampla investigação. Todavia, as buscas 
de pesquisas sobre concurso público, realizadas de 2006 a 2007, no Banco 
de Teses da CAPES, que contém teses e dissertações realizadas no Brasil, 
desde 1988; no site da ANPEd, e nas bibliotecas das mais importantes 
Universidades do Estado de São Paulo (USP, UNESP, Unicamp e PUC), 
com os descritores “concurso público”, “seleção de professores”, “ingresso  
e recrutamento de professores”, permitem afirmar que o numero de 
trabalhos sobre a temática ainda é reduzido. (SANTOS, 2009, p. 19, grifos 
da autora)   
 

A autora finaliza o estudo afirmando que obteve como resultado do 

levantamento realizado, a ocorrência de vinte e um trabalhos voltados à área da 

Educação. Desses trabalhos, apenas sete apresentam como objeto central o concurso 

público de ingresso de professores. 

Costa (1999), por sua vez, identificou a mesma problemática em relação à baixa 

percepção de pesquisas voltadas para o tema. 

Embora os concursos públicos sejam um meio importante de recrutamento 
para a educação infantil, o ensino fundamental I e II e o médio, têm sido 
pouco estudados. Todavia, pelo que se percebe, não há pesquisas sobre as 
exigências e as características gerais dos concursos, tais como: instruções 
dos editais, critérios de seleção, exigências para inscrição, análise dos 
assuntos indicados na bibliografia do concurso, editoras das obras 
indicadas, nacionalidades das literaturas indicadas e tipo de provas 
aplicadas. (COSTA, 1999, p. 2-3/4) 
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Ferreira (2006, p.104), por seu turno, adiciona outros argumentos, que 

corroboram esse aspecto: “(...) 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.”   

 Por fim, em relação ao 3º grupo analisado, observou-se que a maior parte das 

pesquisas pautou-se por analisar o trabalho docente no interior da rede pública paulista, 

sendo que uma delas analisou especificamente a função do diretor de escola. Analisou-

se também os movimentos sindicais relativos à categoria dos professores atuantes na 

rede pública de São Paulo, cuja trajetória ao longo da história é balizada na luta por 

melhores condições de trabalho nas escolas e no estabelecimento de planos de carreira e 

salários mais atrativos. Dos movimentos reivindicatórios e das paralisações realizadas 

pelos professores ao longo do tempo resultaram reformas e conquistas trabalhistas, 

corrigindo-se assim parte das distorções administrativas estabelecidas por gestões 

governamentais anteriores. Destaque-se a paralisação da categoria ocorrida em 1978, 

cujas reivindicações apresentadas resultaram em conquistas para o professorado 

paulista, consubstanciadas no Estatuto do Magistério criado em 1985, durante a 

administração do governador Franco Montoro. Apesar disso, muitas distorções 

permanecem na atualidade em razão do modelo de administração assumido pela 

SEE/SP, tais como a baixa remuneração percebida pelos professores, a precariedade 

estrutural dos prédios escolares, a superlotação das classes, a insegurança existente no 

interior das escolas, a rotatividade de professores e a precariedade no tipo de contrato de 

trabalho estabelecido com os temporários, dentre outras.   

O referencial teórico escolhido para realizar a análise do objeto (o modelo de 

seleção e admissão de professores da SEE/SP e os concursos públicos da disciplina 

Educação Física, 1976 – 2010) por sua vez, é proveniente da Teoria Critica da 
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Sociedade, principalmente os conceitos: de ideologia da racionalidade tecnológica 

(MARCUSE, 1982, 1999); de cultura (Bildung), de pseudoformação (Halbbildung), 

ou pseudocultura (ADORNO, 1971), e de burocracia (WEBER, 1999a, 1999b, 2002). 

Esses conceitos podem ser considerados como categorias explicativas e orientadoras da 

coleta, sistematização e análise dos dados da pesquisa, uma vez que, segundo Marcuse 

(1982, 1999) na sociedade administrada, a ideologia da racionalidade estende-se para 

todos os setores de atividade humana, incluindo a educação escolar. O conceito de 

burocracia explana os princípios que fundamentam a estrutura e funcionamento do 

Estado moderno, assim como permite compreender as modalidades de seleção e 

recrutamento dos quadros que compõem os organismos governamentais. Nessa medida, 

permite também analisar as políticas governamentais que determinam o modelo de 

seleção e admissão de professores, particularmente aquele relativo ao governo de São 

Paulo, escopo da pesquisa.  

O conceito de racionalidade tecnológica, por seu turno, possibilita analisar o 

processo de padronização generalizado que é típico da sociedade hodierna. Assim, os 

fundamentos apresentados por Marcuse (1982, 1999) auxiliam na análise da sistemática 

empreendida pela SEE/SP para promover os certames de seleção e recrutamento de seus 

quadros docentes.  

O conceito de pseudoformação de Adorno (1971) permite avaliar os rumos 

assumidos pela educação escolar na contemporaneidade, caracterizada pela 

racionalidade instrumental, à medida que se submete aos imperativos oriundos do setor 

da economia.   



36 
 
 A fim de pesquisar o tema em questão: a seleção4 e admissão de professores na 

SEE/SP e os concursos de efetivação de professores de Educação Física, segue-se a 

descrição das questões da pesquisa, dos objetivos, dos procedimentos de análise, e, por 

fim, das fontes de informações. 

 

QUESTÕES DA PESQUISA 

As principais questões que balizam a pesquisa são as seguintes:  

1ª) Quais os principais traços que caracterizam o modelo de seleção e admissão de 

docentes da SEE/SP, e os critérios adotados para desenvolver a sistemática que orienta 

a organização e execução dos concursos de efetivação de professores em geral 

empreendidos, no período de 1976 a 2010?  

2ª) De que maneira os concursos públicos realizados no período contemplado pela  

pesquisa alteraram a composição dos quadros docentes da SEE/SP (geral e da 

Educação Física)? 

3ª) Quais são os possíveis elementos presentes no modelo de seleção e admissão de 

cargos docentes e nos concursos públicos realizados  pela SEE/SP, que podem ser 

associados com a qualidade do ensino oferecido na rede estadual pública? 

OBJETIVOS DA PESQUISA 

 Os Objetivos principais da pesquisa são os seguintes: 

1 – Analisar os principais traços que caracterizam o modelo de seleção e admissão de 

docentes da SEE/SP, assim como os critérios adotados para desenvolver a sistemática 

                                                           
4 Cumpre destacar que, de acordo com a literatura consultada, observou-se que o termo “seleção”, 
adotado na pesquisa, engloba tanto o provimento de cargos efetivos – realizado primordialmente por meio 
de concursos públicos – como a contratação temporária de funcionários públicos, realizada pelos 
chamados processos seletivos. O termo “admissão”, por sua vez, na acepção que se contempla na 
pesquisa, define o ingresso no funcionalismo público tanto no quadro de efetivos, como no quadro de não 
efetivos, que geralmente aparece na literatura como sinônimo de recrutamento. 



37 
 
que orienta a organização e execução dos concursos de efetivação de professores em 

geral empreendidos, no período de 1976 a 2010.  

2 – Analisar a situação funcional dos quadros docentes da SEE/SP (geral e da Educação 

Física), verificando se os concursos públicos realizados alteraram a sua composição. 

3 – Identificar os possíveis elementos presentes no modelo de seleção e admissão de 

cargos docentes e nos concursos públicos realizados pela SEE/SP, que podem ser 

associados com a qualidade do ensino oferecido na rede estadual pública. 

MÉTODO  

Neste tópico estão incluídos a) as Fontes da pesquisa e b) Exposição da 

pesquisa.    

a) Fontes da pesquisa 

Vale destacar, desde logo, que para reunir os dados visando atingir os objetivos da 

pesquisa, realizaram-se muitas idas e vindas aos órgãos públicos, particularmente no 

DRHU. A cada visita, fazia-se necessário preencher requerimentos solicitando as 

informações desejadas, aguardando-se o posterior despacho do funcionário responsável 

e por fim o recebimento dos dados. Com frequência, em razão da sistemática 

morosidade que caracteriza o DRHU nestas situações, aguardou-se um período superior 

a dois meses para receber as informações solicitadas. Além disso, ressalte-se que em 

geral o DRHU fornece cópias apenas daquilo que se publica em Diário Oficial, 

alegando-se que informações relativas a documentos e despachos internos não estão 

disponíveis para consultas ou para serem xerocopiadas.  

 Tal situação foi decisiva para que a pesquisa assumisse novos rumos em relação 

à ideia inicial de realizar uma análise da situação funcional dos quadros docentes da 

Educação Física de 1976 até 2010, período em que foram efetuadas seis edições de 

concursos públicos da disciplina. Portanto, decidiu-se coletar parte dos dados em uma 
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Diretoria de Ensino da SEE/SP do interior, por entender que esta representa uma 

amostra importante do conjunto de informações referentes aos professores existentes na 

rede. Por outro lado, observou-se que o acesso às informações em uma D. E. do interior 

demonstrou ser menos burocratizado, se comparado com os órgãos centrais do sistema, 

permitindo-se assim obter os dados necessários para se atingirem os objetivos da 

pesquisa.  

A fim de analisar o conjunto de dados reunidos na pesquisa, adotou-se como 

procedimento o exame das informações contidas nas seguintes fontes: 

Primárias: 1) Editais, Leis, Resoluções e Relatórios publicados no Diário Oficial do 

Estado de São Paulo, expedidos pela Secretaria Estadual da Educação de São Paulo 

(SEE/SP) e pelo Departamento de Recursos Humanos (DRHU), no período delimitado 

pela pesquisa. 

2) Dados estatísticos referentes aos concursos realizados na disciplina Educação Física 

em 1976, 1986, 1993, 1998, 2005 e 2010 (número de vagas, número de inscritos, 

número de aprovados). 

3) Quadro estatístico geral dos professores em atividade na rede pública de ensino (de 

1994 a 2011), assim como o quadro estatístico dos professores da disciplina Educação 

Física, referentes ao período de 2007 a 2011, de acordo com as informações fornecidas 

pelo DRHU. 

4) Quadro estatístico dos professores da disciplina Educação Física da SEE/SP lotados 

na Diretoria de Ensino do interior escolhida, no início do ano de 2012. 

5) Quadro estatístico das aulas anuais atribuídas, no início do ano letivo de 2012, aos 

professores efetivos e não efetivos da disciplina Educação Física da SEE/SP lotados na 

DE do interior escolhida.  
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b) apresentação dos capítulos que compõem a pesquisa 

Para responder às perguntas, atingir os objetivos, verificar as hipóteses, a 

exposição está organizada nos seguintes capítulos: no primeiro capítulo, elabora-se uma 

discussão, à luz do prisma da teoria crítica, dos conceitos de educação, formação, 

pseudoformação cultural e instrução, elementos fundamentais para compreender os 

rumos que política educacional do país assumiu, e em particular identificar na Secretaria 

da Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP), os principais traços que marcam a 

seleção e admissão de docentes e quais seriam as possíveis implicações de ordem 

quantitativa e qualitativa que incidem na educação pública. 

No segundo capítulo, analisam-se fundamentalmente os aspectos institucionais 

definidores do provimento de cargos docentes da SEE/SP, que por sua vez, determinam 

os critérios orientadores dos concursos públicos realizados. Apresentam-se no início do 

capítulo os conceitos de racionalidade tecnológica e burocracia, com o intuito de 

analisar, à luz desses conceitos, a política educacional do país. 

Apresenta-se também uma sucinta descrição da estrutura burocrática da SEE/SP, 

as formas de provimento de cargos docentes existentes e os principais traços que 

balizam essa política institucional, que definem, por conseguinte a composição geral 

dos quadros docentes, assim como aquela referente aos quadros da disciplina Educação 

Física, assunto analisado na sequência.  

No terceiro capítulo, apresentam-se os elementos definidores dos concursos 

públicos: a legislação geral que regulamenta a sua realização (Constituição Federal, 

LDB, Estatuto do Magistério Paulista, Estatuto do Funcionalismo Público de São Paulo) 

e, particularmente aquela que orienta a composição dos quadros docentes da SEE/SP. 

Analisam-se também, os concursos públicos realizados para a disciplina Educação 

Física de 1976 a 2010. Por fim, buscam-se identificar os possíveis elementos presentes 
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no modelo de seleção e admissão de cargos docentes e nos concursos públicos que 

podem ser associados com a qualidade do ensino oferecido na rede pública de ensino de 

São Paulo. A seguir, apresenta-se o quadro 1, que sintetiza a vinculação entre as 

questões, objetivos, hipóteses e fontes da pesquisa. 
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Quadro 1:  Vinculação entre as questões, objetivos e fontes da pesquisa 

Questões 
1ª) Quais os principais traços que 
caracterizam o modelo de 
seleção e admissão de docentes 
da SEE/SP, e os critérios 
adotados para desenvolver a 
sistemática que orienta a 
organização e execução dos 
concursos de efetivação de 
professores em geral 
empreendidos, no período de 
1976 a 2010? 

Objetivos da pesquisa 
1 – Analisar os principais traços 
que caracterizam o modelo de 
seleção e admissão de docentes 
da SEE/SP, assim como os 
critérios adotados para 
desenvolver a sistemática que 
orienta a organização e 
execução dos concursos de 
efetivação de professores em 
geral empreendidos, no período 
de 1976 a 2010.  

Fontes  
-Leis, Decretos, 
Editais, Resoluções, 
publicados no Diário 
Oficial do Estado de 
São Paulo pela SEE/ 
SP e DRHU 
- Teses, dissertações 
de mestrado, artigos 
científicos. 

2ª) De que maneira os 
concursos públicos realizados 
no período contemplado pela  
pesquisa alteraram a 
composição dos quadros 
docentes da SEE/SP (geral e 
da Educação Física)? 

2 – Analisar a situação 
funcional dos quadros docentes 
da SEE/SP (geral e da Educação 
Física), verificando se os 
concursos públicos realizados 
alteraram a sua composição. 
 

- Estatísticas dos 
concursos 1976, 
1986, 1993, 1998, 
2005 e 2010  
- Quadro estatístico 
geral dos professores 
atuantes na rede de 
ensino, no período 
1994-2011. 
- Quadro estatístico 
dos professores 
atuantes na disciplina 
Educação Física 
divulgado pelo 
DRHU (2007 a 
2011), e daqueles 
lotados na DE do 
interior escolhida 
(2012). 

3ª) Quais são os possíveis 
elementos presentes no modelo 
de seleção e admissão de 
docentes e nos concursos 
públicos realizados  pela 
SEE/SP, que podem ser 
associados com a qualidade do 
ensino oferecido na rede 
estadual pública? 
 

3 – Identificar os possíveis 
elementos presentes no modelo 
de seleção e admissão de 
docentes e os concursos 
públicos realizados pela 
SEE/SP, que podem ser 
associados com a qualidade do 
ensino oferecido na rede 
estadual pública. 
 

- Estatísticas dos 
concursos 1976, 
1986, 1993, 1998, 
2005 e 2010  
- Quadro estatístico 
geral dos professores 
atuantes na rede de 
ensino, no período 
1994-2011. 
- Quadro estatístico 
dos professores 
atuantes na disciplina 
Educação Física 
divulgado pelo 
DRHU (2007 a 
2011), e daqueles 
lotados na DE do 
interior escolhida 
(2012). 
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CAPÍTULO 1 – Educação, instrução e formação na sociedade contemporânea 

 

 O propósito deste capítulo é analisar a educação e formação cultural na 

sociedade contemporânea, tomando-se como base os conceitos de educação, formação, 

pseudoformação cultural e instrução. Esses conceitos são elementos fundamentais para 

compreender a educação desenvolvida no ambiente escolar, assim como a formação de 

professores promovida no país. Avaliam-se também as aproximações possíveis entre 

educação e o desenvolvimento econômico ocorrido no país em período recente.  

 A sociedade administrada, tal como definida anteriormente, assentada sob o 

domínio do capital, da produção e circulação de mercadorias em massa, da 

burocratização das instituições públicas e privadas, e da maximização dos lucros 

necessita de um determinado modelo de formação do sujeito, a fim de promover a sua 

adaptação àquilo que se encontra estabelecido. Com base nesse modelo social reinante, 

determina-se tanto um tipo de formação do alunado, quanto o perfil profissional do 

professor, cuja formação está fundamentada na habilitação específica de acordo com as 

normatizações previstas na Lei 9394/96 (LDB).  Essas determinações visam, em última 

instância, preservar o status quo imperante na sociedade, ou seja, da manutenção do 

sistema capitalista e da exploração da mão de obra alienada, que deve receber formação 

e treinamento adequado para ingressar no mundo do trabalho. As políticas educacionais 

adotadas pelos governantes seguem, pari passu, as determinações contidas na ordem 

social, política e econômica hegemônica na contemporaneidade: a tendência crescente 

de fomentar uma sociedade administrada.  

Sob o capitalismo atual, verifica-se, no âmbito da sociedade, o decisivo poder 

que a racionalidade econômica, a burocracia de Estado e a racionalidade tecnológica 

articulam-se e exercem em todos os setores de atividade humana, especialmente no que 
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se refere à formação, subjugando os sujeitos a um processo generalizado de 

padronização de comportamentos. A maximização do lucro e a padronização do 

comportamento dos sujeitos são indissociáveis do alto nível que se encontra o 

desenvolvimento tecnológico (MARCUSE, 1982).  

A racionalidade tecnológica apresenta-se de maneira totalitária, à medida que ela 

se caracteriza por “uma coordenação técnico-econômica não terrorista que opera 

através da manipulação das necessidades por interesses adquiridos. Impede, assim, o 

surgimento de uma oposição eficaz ao todo” (MARCUSE, 1983, p. 24 - 25). Entende-

se, aqui, que há um pré-condicionamento social do comportamento dos sujeitos, de 

modo a se ajustarem aos padrões de consumo estabelecidos pela racionalidade “técnico-

econômica” predominante. De outra parte, se a racionalidade tecnológica visa à 

coordenação técnico-econômica para operar a manipulação dos sujeitos, cabe esclarecer 

o que vem a ser tecnologia. De acordo com Marcuse (1999, p. 73):  

A tecnologia é vista como um processo social no qual a técnica propriamente 
dita (isto é, o aparato técnico da indústria, transportes, comunicação) não 
passa de um fator parcial. Não estamos tratando da influência ou do efeito 
da tecnologia sobre os indivíduos, pois são em si uma parte integral e um 
fator da tecnologia, não apenas de indivíduos que inventam ou mantém a 
maquinaria, mas também como grupos sociais que direcionam sua aplicação 
e utilização. A tecnologia, como modo de produção, como a totalidade dos 
instrumentos, dispositivos e invenções que caracterizam a era da máquina, é 
assim, ao mesmo tempo, uma forma de organizar e perpetuar (ou modificar) 
as relações sociais, uma manifestação do pensamento e dos padrões de 
comportamento dominantes, um instrumento de controle e dominação. 
(MARCUSE 1999, p.73) 
 

Como se pode extrair das palavras do autor, a tecnologia é considerada um 

processo social no qual a técnica é considerada apenas um fator parcial. A questão 

fundamental levantada pelo autor refere-se ao uso social que se faz da tecnologia, isto é, 

sua aplicação e utilização. Vista como modo de produção, a tecnologia tem o poder de 

perpetuar ou modificar as relações sociais de acordo com os interesses dominantes, 

constituindo-se assim em um mecanismo de controle e dominação de tudo e de cada 

um, como ressalta a citação.    
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Com base nisso, compreende-se porque, na sociedade capitalista, a tecnologia 

está vinculada ao processo de produção e circulação de mercadorias e dessa forma não 

pode ser considerada como um elemento neutro. Ao contrário, a tecnologia visa 

perpetuar o modo de produção industrial existente, em razão do seu domínio 

hegemônico. Neste sentido, cumpre destacar as considerações de Sass e Minhoto (2010, 

p. 238), ao ponderar que “(...) a tecnologia para cumprir suas funções, agrega ao fator 

técnico, as ciências que a impulsionam, as instituições que a promovem e dão 

legitimidade e os homens capazes de operá-la”.  

Os autores argumentam, ainda, que o desenvolvimento técnico não caminhou em 

paralelo ou sob a dependência do desenvolvimento científico, e que isto acarreta duas 

importantes consequências, a saber: 

1ª) ciência e tecnologia convergem acentuada e aceleradamente sob o 
capital, em particular, com o desenvolvimento da grande indústria, ainda 
que tenham histórias próprias; e 2ª) ambas são convertidas em ideologia à 
medida que, abstraídas das condições objetivas que as produzem, passam a 
sustentar o que está posto como a única racionalidade possível, atuando 
assim como os principais redutores da razão à racionalidade técnico-
científica e instrumental (...) ou seja, constituem o modo de operar da 
ideologia da racionalidade tecnológica, imanente à sociedade industrial. 
(SASS; MINHOTO, 2010, p. 238) 

 
 

 Tais consequências incidem diretamente sobre os indivíduos, como evidenciam 

as considerações que se seguem:   

Além disso, como fatores que exercem funções essenciais da sociedade 
industrial, ciência e tecnologia não podem ser vistas como elementos 
externos ao sujeito; ao contrário, de distintas perspectivas teóricas, as 
ciências sociais tem elucidado a função da ciência e da tecnologia sobre a 
constituição do indivíduo, as condições de sua vida social e as concepções 
mentais que delas decorrem. (SASS; MINHOTO, 2010, p. 238) 

 

 Dessas considerações, depreende-se que a racionalidade tecnológica e a 

ideologia a ela associada exercem um decisivo poder sobre o indivíduo, manifestando-

se assim em praticamente todos os ramos de atividade humana. Daí decorre a 

necessidade de compreender como se manifestam a educação e a formação cultural dos 
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sujeitos em um sistema social pautado pela racionalidade tecnológica predominante, 

assunto desenvolvido em seguida. 

 

1.1: Formação cultural na sociedade administrada   

 A educação, instrução e formação podem ser consideradas como elementos 

centrais para a compreensão da sociedade contemporânea. Na visão de Adorno, a 

formação cultural dos sujeitos se realiza em todas as esferas sociais, tais como nas 

atividades de lazer e entretenimento, por exemplo. Dessa maneira, entende-se que a 

formação transcende o momento da instrução escolar, responsável pelo 

desenvolvimento dos conhecimentos técnicos, científicos, culturais e artísticos 

historicamente acumulados, assim como transcende à formação da personalidade e do 

caráter; elementos que visam amoldar os indivíduos à sociedade. No entanto, a 

educação escolar e a escola na sociedade moderna constituem um locus privilegiado da 

formação, consequentemente, do indivíduo e de sua apropriação dos padrões culturais 

vigentes. Adorno (2006) considera que a estrutura social contemporânea está dominada 

por um gigantesco sistema administrativo, assim como da impossibilidade da educação 

representar um agente de emancipação do sujeito. Assim, ocorre um travamento da 

experiência do sujeito – compreendida como um processo de autorreflexão – “em prol 

da uniformização da sociedade administrada, e à repressão do processo em prol do 

resultado, falsamente independente, isolado”. (MAAR, 2006, p. 25) 

A sociedade administrada, à medida que promove a perda da capacidade 

formativa, elimina o potencial emancipador imanente à educação, agindo muito mais 

como um agente de adaptação do sujeito à condição sócio-histórica vigente. Em face a 

este entendimento reducionista, Adorno (2006) defende a ideia de que a educação 
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deveria ser responsável pela “produção de uma consciência verdadeira”.  Em suas 

palavras: 

(...) concebo como sendo educação (...) não a assim chamada modelagem de 
pessoas, porque não temos o direito de modelar pessoas a partir do seu 
exterior; mas também não a mera transmissão de conhecimentos, cuja 
característica de coisa morta já foi mais do que destacada, mas a produção 
de uma consciência verdadeira. Isto seria inclusive da maior importância; 
sua ideia, se é permitido dizer assim, é uma exigência política. Isto é: uma 
democracia com o dever de não apenas funcionar, mas de operar conforme 
seu conceito, demanda pessoas emancipadas. Uma democracia efetiva só 
pode ser imaginada enquanto uma sociedade de quem é emancipado. 
(ADORNO, 2006, p. 141-142, grifos no original) 
 
 

 Portanto, a educação não deveria ser direcionada no sentido de conformar as 

pessoas a imperativos exteriores ao indivíduo, pois, nesse sentido são contrários à 

formação porque impede a experiência formativa, que pode ser considerada uma 

condição da consciência. Além disso, a educação deveria promover aos sujeitos uma 

formação cultural mais ampla, no sentido da Bildung, termo que em alemão, segundo 

Maar (1994), ao analisar o conceito de formação em Adorno,  

(...) possui um sentido ‘educacional’. Refere-se, porém, sobretudo conforme 
tradição da filosofia hegeliana, ao processo dialético de formação do homem 
no mundo, em que aquele, ao se impor a este, adquire sua realidade, 
enquanto o mundo, simultaneamente, é humanizado pelo homem em 
interação com ele. O processo formativo constitui a base do movimento 
dialético e seu paradigma é o processo do trabalho social. O ideal formativo 
corresponderia, nestes termos, a um processo de trabalho social autônomo, 
permitindo a realização total das potencialidades de seu agente como sujeito 
emancipado da sociedade. (MAAR, 1994, p. 141) 
 
 

  De acordo com o autor, o processo formativo possui um sentido dialético, à 

medida que o sujeito se relaciona com o mundo, apropriando-se da realidade, cuja 

mediação permite humanizar o mundo reciprocamente. Assim sendo, o homem 

promove a sua emancipação, que, para Adorno (2006), somente seria realizável se 

houver uma democracia que opere o seu conceito (conteúdo). Daí assinalar que sua 

importância da formação se constitui uma exigência política. Contudo, o autor ressalta 

que há dois difíceis problemas a serem considerados quando se pensa a emancipação. 
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No que se refere ao primeiro problema, Adorno pondera que “(...) a organização do 

mundo converteu-se a si mesma imediatamente em sua própria ideologia. Ela exerce 

uma pressão tão imensa sobre as pessoas, que supera toda a educação” (ADORNO, p. 

143). 

 Nesses termos, à medida que a sociedade contemporânea transformou-se em sua 

própria ideologia, a educação e a formação cultural aparecem eclipsadas pelo 

embrutecimento da consciência dos indivíduos. O processo de emancipação do sujeito 

requer a apreensão crítica da realidade, ao mesmo tempo em que exige o movimento de 

adaptação ao existente. Este é o segundo problema ao qual se refere o autor, ao afirmar 

que, de certo modo, “(...) emancipação significa o mesmo que conscientização, 

racionalidade. Mas a realidade sempre é simultaneamente uma comprovação da 

realidade, e esta envolve continuamente um movimento de adaptação” (ADORNO, 

2006, p.143). 

Disso se pode concluir que, de um lado, a educação não deve ignorar o objetivo 

de adaptação e preparação geral do indivíduo, visando orientá-lo no mundo, da 

possibilidade de apreender racionalmente aquilo que está à sua volta; de outro, a 

educação não deveria permanecer apenas no terreno da adaptação ao existente, como se 

depreende da seguinte passagem:  

Porém ela seria igualmente questionável se ficasse nisto, produzindo nada 
além de well ajusted people, pessoas bem ajustadas, em consequência do que 
a situação existente se impõe precisamente no que tem de pior. Nestes 
termos, desde o início existe no conceito de educação para a consciência e 
para a racionalidade uma ambiguidade. Talvez não seja possível superá-la 
no existente, mas certamente não podemos nos desviar dela. (ADORNO, 
2006, p.143-44, grifos do autor) 
 

Como se verifica, à educação é atribuída uma dupla função: de um lado, Adorno 

(2006) ressalta que nos dias atuais a realidade se tornou muito poderosa sobre os 

homens, cujas determinações imanentes à forma social vigente afetam diretamente os 

padrões norteadores da formação cultural do indivíduo. Por outro lado, o autor pondera 
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que a promoção da autonomia do espírito, de sua liberdade necessita que a educação 

caminhe na direção da resistência, da negação ao existente. Desse modo, a educação 

assume um significado político visando promover um processo de autorreflexão crítica, 

frente aos desígnios da formação cultural (Bildung), transformada em pseudoformação 

(Halbbildung) – a forma predominante na sociedade administrada – de acordo com 

Adorno (1971).  

Compreender os conceitos de formação cultural (Bildung) e pseudoformação 

(Halbbildung), na ótica da teoria crítica da sociedade pressupõe realizar um movimento 

sistematizado por Adorno (1971), principalmente quando desenvolve reflexões 

importantes em teoria de la seudocultura, em que define o conceito de formação nos 

seguintes termos: “la formación no es outra cosa que la cultura por el lado de su 

apropriación  subjetiva” (Adorno, 1971, p. 234).   

Para analisar a formação cultural (Bildung) e pseudoformação (Halbbildung) na 

sociedade contemporânea é necessário apreender a dialética imanente ao próprio 

processo de reprodução material da sociedade, considerando a forma social em que a 

educação e a formação cultural se concretizam. Assim, diante do processo padronizador 

hegemônico na sociedade administrada, a real viabilidade da Bildung tornou-se 

impossível, assumindo apenas um caráter potencial (Adorno, 1971). Potencial, porque 

para ser viável é necessário promover uma transformação das condições sociais e dos 

determinantes que a impossibilitam. A sua realização é sempre parcial, temporária e 

relativa, em razão do avanço do sistema capitalista e, consequentemente das forças 

integradoras imanentes ao próprio sistema. Disso decorre o surgimento de numerosos 

obstáculos, quase intransponíveis, surtindo um efeito contrário ao pleno 

desenvolvimento da formação cultural.  
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Daí a importância de se analisar o caminho tomado pela formação cultural na 

sociedade administrada, na medida que ela é reprodutora do status quo reinante em seus 

mais diferentes aspectos. Mediante essa lógica de formação cultural hegemônica, os 

bens culturais são servidos ao consumo das massas humanas, sem que haja nesse 

processo de assimilação algum elemento potencialmente humanizador, libertador, 

crítico e reflexivo da própria cultura subjacente à sociedade que a produz.  

A instituição escolar, por seu turno, exerce um papel preponderante na 

reprodução social da pseudoformação. Por isso, a educação escolar, que poderia 

explorar o potencial formador inerente ao próprio ato de ensinar, caminha em direção 

contrária, uma vez que promove o ajustamento dos sujeitos aos padrões sociais da 

pseudoformação predominantes.  

Segundo Horkheimer e Adorno (2006) a danificação da razão na sociedade 

contemporânea e consequentemente, da educação e da formação cultural, contrariam o 

projeto inicial iluminista do esclarecimento. Em Dialética do esclarecimento, 

Horkheimer e Adorno (2006), consideram que progresso humano e as evoluções 

técnico-científicas tendem a conduzir a humanidade a um estado de barbárie, à medida 

que sucumbe o individuo aos processos alienantes da pseudoformação, distanciado-se 

assim, do esclarecimento. Alem disso, os autores ponderam que, na condição alienada, o 

homem desconsidera os processos de sua autodestruição.  

As preocupações e reflexões realizadas por Horkheimer e Adorno, há mais de 

meio século, encontram seus desdobramentos nos dias atuais, pois o tema crise de 

formação cultural é recorrente no campo educacional.  Por vezes, a análise dessa crise 

“(...) é reduzida por pessoas desavisadas às instituições educacionais, 

responsabilizando-as pela situação em que se encontra a formação no contexto da 

sociedade” (RESENDE, 2003, p.38).  
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Exaltando que o problema da pseudoformação é mais abrangente do que possa 

parecer à primeira vista, em teoria da pseudoformação Adorno (1971) postula o seu 

posicionamento teórico ao afirmar que: 

Lo que hoy está patente como crisis de la formación cultural ni es mero 
objeto de la disciplina pedagógica, que tendría que ocuparse directamente 
de ello, ni puede superarse con uma sociología de yuxtaposiciones –
precisamente de la formación misma. Los síntomas de colapso de la 
formación cultural que se advierten por todas partes, aun en el estrato de las 
personas cultas, no se agotan con las insuficiencias del sistema educativo y 
de los métodos de educación criticadas desde hace generaciones; las 
reformas pedagógicas aisladas, por indispensables que sean, no nos valen, y 
al aflojar las reclamaciones espirituales dirigidas a los que han de ser 
educados, así como por una cándida despreocupación frente al poderío de la 
realidad extrapedagógica sobre éstos, podrían más bien en ocasiones, 
reforzar la crisis. (ADORNO, 1971, p. 233) 

  

 Como se depreende, a crise da formação cultural é resultante de um processo 

social amplo, cujas determinações devem ser apreendidas fora do âmbito estritamente 

cultural e pedagógico, ou seja, “o mundo dos homens é organizado de determinada 

maneira e é preciso decifrar as condições e os condicionantes que causam seu modo 

determinado de ser” (MAAR, 2003, p.472). Para apreender o processo da 

pseudoformação, no âmbito de reprodução da vida real dos homens, é necessário 

investigá-la no conjunto da sociedade em que ela se manifesta. Em outros termos, para 

analisar a educação, formação e pseudoformação é preciso considerá-los, “no plano da 

própria produção social da sociedade em sua forma determinada” (MAAR, 2003, 

p.471). 

Para Adorno, na dinâmica social do capitalismo tardio, a formação, convertida 

em pseudoformação, é considerada uma falsa formação, pois se distancia dos princípios 

norteadores do esclarecimento, da emancipação, dado que existe a impossibilidade de 

sua realização. Assim, a cultura torna-se um fator de regressão e a pseudoformação, por 

sua vez, exerce um papel social integrador ao assumir uma universalidade no âmbito da 

sociedade.  
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 Dessas considerações teóricas, pode-se compreender o caráter integrador 

verificado na socialização da pseudocultura, visto que conforma os sujeitos a uma 

condição de pseudoformado.  A pseudoformação pode ser caracterizada como falsa 

formação e se constitui em um simulacro dos reais objetivos de uma educação 

verdadeiramente formadora, no sentido da Bildung – que contempla valores 

emancipatórios e humanistas. Exige-se assim que toda a atividade e energia do sujeito 

sejam investidas à integração ao existente, transformando-o assim em um sujeito 

embrutecido, enquanto que a resistência possível torna-se cada vez mais enfraquecida.  

Preocupado com este estado de coisas, não é por acaso que Adorno conclui o seu 

estudo com as seguintes considerações:   

De todos modos, si el espíritu no ejecuta lo socialmente justo más que en 
cuanto que no se fusione en una identidad sin diferencias con la sociedad, 
estamos en la época del anacronismo: aferrarse a la formación cultural 
después que la sociedad le ha privado de su base – pero la cultura carece de 
toda otra posibilidad de sobrevivir fuera de la autorreflexión crítica sobre la 
seudocultura, en la que se ha convertido necesariamente. (ADORNO, 1971, 
p. 267) 
 
 

Portanto, na sociedade contemporânea, em que o capitalismo assume cada vez 

mais um caráter globalizado, o papel representado pela educação segue em direção 

contrária ao projeto iluminista kantiano de formação, assim como o leitmotiv da teoria 

crítica de emancipação pela via da Bildung.  

    Tomando-se por base os subsídios teóricos apresentados, é possível estabelecer 

considerações necessárias a propósito dos rumos que tomou a formação escolar no 

Brasil contemporâneo. É visão corrente no meio intelectual que a educação formal 

desenvolvida nas instituições públicas e privadas de ensino assumiu uma concepção de 

instrução, ou seja, está fundamentada em uma racionalidade instrumental. No ensino 

escolar contemporâneo, a racionalidade instrumental manifesta-se com base no 

desenvolvimento de competências e habilidades estabelecidas nas matrizes curriculares.  
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As premissas norteadoras da proposta curricular, por seu turno – que visam 

preparar o aluno para o convívio em sociedade e para o ingresso no “mundo do 

trabalho” – são desenvolvidas no interior da instituição escolar sob a forma de 

instrução, que se converte assim em um campo da atividade social subsidiário do 

desenvolvimento industrial e econômico. Desse modo, a instrução deve ser entendida 

por exercer um papel notadamente instrumental, funcionando em sintonia com as 

demandas oriundas do sistema produtivo, ou seja, adequação dos sujeitos para ingressar 

no sistema produtivo. Assim, a instrução tal como é entendida no Brasil, não pode ser 

considerada como um agente formador do homem culto, de promover a emancipação do 

sujeito, ao contrário, é vista como um processo de adaptação à sociedade estabelecida, 

ao modelo econômico hegemônico, fundamentado na exploração do trabalho alienado.  

Por outro lado, a educação, realizada por meio da família, da escola e da 

universidade, deveria se voltar para fortalecer a resistência ao processo de 

pseudoformação predominante, de submissão à adaptação dos sujeitos: 

Se posso crer em minhas observações, suporia mesmo que entre os jovens e, 
sobretudo, entre as crianças encontra-se algo como um realismo 
supervalorizado – talvez correto fosse: pseudorrealismo – que remete a uma 
cicatriz. Pelo fato de o processo de adaptação ser desmesuradamente 
forçado por todo o contexto em que os homens vivem, eles precisam impor a 
adaptação a si mesmos de um modo dolorido, exagerando o realismo em 
relação a si mesmo, e, nos termos de Freud, identificando-se ao agressor. 
(ADORNO, 2006, p. 144-45) 
        

O sistema de ensino escolar, ao “forçar” o processo de adaptação ao realismo 

socialmente estabelecido, ocasiona uma tensão interna na criança, para que ela obtenha 

consciência da realidade. Em razão disso, Adorno (2006, p.145) pondera que: “crítica 

deste realismo supervalorizado parece-me ser uma das tarefas educacionais mais 

decisivas, a ser implantada, entretanto, já na primeira infância”. Disso decorre a 

preocupação em prestar uma especial atenção em relação à formação da criança, desde a 

primeira infância, pois, segundo os ensinamentos da psicologia, as experiências vividas 
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nas primeiras fases do desenvolvimento psíquico são decisivas para a formação do 

caráter e da personalidade do indivíduo.  

Não obstante, o que se verifica na sociedade contemporânea é a existência de 

uma tensão entre o desenvolvimento industrial e econômico, com o modelo de ensino 

formal desenvolvido nas escolas, pois, à medida que se estabelecem novas demandas 

profissionais para compor os quadros técnicos e administrativos das empresas, novas 

exigências recaem diretamente sobre a qualificação de mão de obra. Tal fato explica, 

em parte, o porquê do poder público no Brasil desenvolver políticas de instrução de 

jovens e adultos, visando oferecer mão de obra especializada para o mercado de 

trabalho. A partir do modelo econômico estabelecido e da consequente visão 

hegemônica de educação, justifica-se inclusive, o movimento de criação das escolas 

técnicas no passado e que, atualmente, encontram-se espalhadas pelo país afora. 

Segundo (LOPONTE, 2010), o modelo de formação dessas unidades está 

majoritariamente direcionado para o setor da produção industrial, embora venha 

alargando o seu campo de atuação em outros setores da economia.   

A tensão existente entre desenvolvimento econômico e educação configurou a 

base, pela qual alguns autores se nortearam para produzir suas investigações. Salles 

(1998), por exemplo, examina dois importantes aspectos relativos a essa temática: 

questiona, por um lado se as políticas educacionais exerceram um peso decisivo no 

desenvolvimento econômico do país. De outro lado, se o crescimento econômico seria 

um fator de incremento no desenvolvimento da educação e da cultura. No item que se 

segue, discutem-se os possíveis vínculos existentes entre desenvolvimento econômico e 

educação. 
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1.2: Educação e desenvolvimento econômico   

A ideia central recorrente na sociedade contemporânea qualifica a educação 

como um dos pilares do desenvolvimento econômico, visto que, seria responsável pelo 

preparo da mão de obra necessária para a expansão industrial ocorrida nos países 

ocidentais. De acordo com esse modelo de análise, a educação, que teria exercido um 

papel pouco representativo no início da industrialização na Inglaterra, a partir do século 

XVIII, ganharia ao longo do desenvolvimento industrial uma gradativa posição de 

destaque, e que perduraria até os dias atuais. Contudo, existem pesquisadores que 

discordam desse ponto de vista, apresentado uma interpretação alternativa para 

compreender o papel representado pela educação na sociedade contemporânea. 

Com base na análise do desenvolvimento industrial e econômico ocorrido no 

Brasil, na década de 1950, Salles (1998) analisa suas possíveis interações com o 

crescimento da escolarização ocorrida no mesmo período. O autor fundamenta a sua 

pesquisa em torno de duas questões centrais. Na primeira ele discute a validade dos 

diagnósticos realizados na década de 1950 no Estado de São Paulo em relação ao atraso 

e descompasso do desenvolvimento educacional em relação ao setor industrial.  Com 

isso, procura analisar os fundamentos que balizam a “(...) crença muito difundida de que 

uma educação fortemente preocupada com finalidades econômicas, teria força decisiva 

na constituição da ação econômica da sociedade” (SALLES, 1998, p.1).  

A segunda questão põe em dúvida a visão corrente de que a educação é uma 

atividade social com finalidades estritamente econômicas, pois, uma vez considerada 

um subsídio do processo de industrialização, promoveria assim o progresso geral da 

sociedade. Assim, o autor põe em cheque a veleidade da ideia desenvolvimentista de 

que o avanço econômico determina, inexoravelmente, o desenvolvimento da cultura e 

da educação.  
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Ressalte-se que esta linha de pensamento fincou suas raízes nos países centrais 

do capitalismo, no período após a segunda guerra mundial, à medida que aumentou a 

demanda por mão de obra educada e qualificada, passando a ser considerada como um 

dos requisitos para dar sustentação ao desenvolvimento econômico. De acordo com o 

autor, o Brasil seguiu o seu desenvolvimento econômico de maneira afinada com esta 

linha de pensamento. Tanto assim, que o investimento na área da educação 

corresponderia em um “(...) aumento tanto na qualidade do trabalho, quanto da 

produtividade, da riqueza e do prestigio social para os indivíduos” (SALLES, 1998, 

p.2).   

Para os defensores dessa vertente de pensamento – o desenvolvimentismo – a 

compreensão do papel da educação se faz de uma perspectiva articulada com as 

finalidades estritamente econômicas, pois, “não se tratava mais, segundo esses, de 

observá-la como um fato social independente, que se definia a partir de seus próprios 

objetivos” (Salles, 1998, p.2). Tal assertiva ressalta o caráter instrumental reservado à 

educação. Em face disso, ocorreu também uma migração de conceitos da economia para 

a educação, visto que, de um lado, isso significava que o investimento na formação de 

indivíduos isolados promoveria melhores chances de inserção no mercado de trabalho. 

De outro lado, o investimento individualmente produzido seria estratégico para o 

desenvolvimento econômico geral.  

Mais tarde, essa estratégia será reconhecida na teoria educacional como a 
do capital humano e terá nos economistas e sociólogos desenvolvimentistas 
seus maiores divulgadores. A partir da nova reavaliação do papel de 
educação, tanto no sentido individual como no social, foi imediata a 
conclusão de atribuir às inversões econômicas em educação o caráter estrito 
de investimentos econômicos. Daí a ideia, praticamente imediata, de que 
qualquer aplicação de recursos financeiros na educação visando a objetivos 
próprios e individualistas ou no desenvolvimento econômico do país, seriam 
considerados investimento econômico. (SALLES, 1998, p. 3) 
   

 Esta concepção de educação pautada na teoria do capital humano surgiu em 

meados dos anos 1950 nos Estados Unidos, com a preocupação voltada para o setor 
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produtivo, pois, acreditava-se que a partir do investimento no fator humano seriam 

obtidos maiores ganhos de produtividade. Esta concepção de educação é marcada pelo 

seu cunho tecnicista, em decorrência do papel exercido pela teoria do capital humano 

sobre o ensino e sobre a organização do sistema escolar. Sob o predomínio dessa visão 

tecnicista, passou-se a considerar a educação como um pressuposto do desenvolvimento 

econômico, legitimando-se assim a ideia de que os investimentos em educação sejam 

determinados pelos critérios do investimento capitalista. Observa-se, o caráter 

instrumental imanente à educação fundamentada nestes termos, restringindo-se a 

possibilidade de se promover uma formação cultural. Além disso,    

(...) Nesse contexto, a situação moral e intelectual da sociedade, passa a 
ocupar um plano secundário na preocupação pedagógica dos sistemas 
educacionais. Na prática, as teorias educacionais passam a funcionar 
meramente como um simples suporte para a ação econômica; um subsetor 
da economia para o qual esta deveria se estruturar em função das 
necessidades de recursos humanos. (SALLES, 1998, p. 3). 
 
 

Como se pode observar, então a escola e a organização do sistema educacional 

passaram a seguir à risca as premissas que norteiam a economia, tendência que vem se 

reproduzindo nas reformas educacionais realizadas no país nas ultimas décadas. Isto se 

reflete, em boa medida, na ênfase do ensino técnico de nível médio e superior verificado 

no país, principalmente nos últimos vinte anos.  

Cumpre ressaltar também que dentre os estudiosos brasileiros que contemplam a 

premissa do desajuste da educação em relação à economia, Salles (1998) destaca Otávio 

Ianni e Fernando Henrique Cardoso. Este, foi um defensor enfático da seguinte tese: no 

período em que o Brasil apresentou um franco desenvolvimento industrial e econômico 

(entre 1950 e 1980), a educação apresentou um típico quadro de desatualização, 

convertendo-se, portanto, em um decisivo empecilho para o crescimento mais acelerado 

da economia (Salles, 1998). A par das análises sociológicas da época propugnava-se a 

assunção de volumosos investimentos financeiros e reformas na educação do país que 
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deveriam estar tecnicamente sintonizadas com desenvolvimento industrial em curso, 

visando atender as demandas da produção em massa.  

Em suma, as teses apresentadas por essa vertente da sociologia são 

questionáveis: 

Apesar de retrospectivamente verificarmos que nenhuma destas previsões se 
concretizou, o ritmo da expansão industrial ter se reduzido por falta de 
recursos humanos especialmente por causa dos mais qualificados, e a 
educação brasileira se reformado na velocidade e profundidade desejada 
pelos estudos mencionados, persiste a justificativa para a discussão da tais 
hipóteses. A ideia de atraso da educação continua como a grande explicação 
para a defasagem de resultados tão diametralmente diferentes obtidos pelos 
setores. Enquanto a economia, especificamente a industrial, é vista como 
dinâmica e modernizadora, a educação é apontada, até os dias atuais, como 
retardatária e arcaica. Haveria segundo as opiniões favoráveis a esta 
maneira de compreender o problema, um grande déficit no atendimento da 
educação às necessidades demandadas pela indústria. (SALLES, 1998, p. 4-
5) 
 
     

   Em realidade, a tendência verificada pelo autor aponta que naquele período, 

assim como hoje, persiste uma “determinada acomodação entre a demanda e reduzida 

de recursos humanos da indústria e a capacidade do setor educacional em fornecê-los, 

tanto em quantidade como em qualidade requeridas” (Salles, 1998, p.166), ou seja, não 

se pode dizer que ocorreu de fato o déficit educacional propalado por alguns intelectuais 

da sociologia. O autor conclui com as seguintes ponderações:   

O que os dados da pesquisa indicam é que nem a indústria demandava 
recursos humanos em tanta quantidade assim, nem a educação deixava de 
atendê-la a contento. Na verdade, as necessidades de recursos humanos para 
a indústria, pareciam se satisfazer nos limites restritos da ação educacional 
dos cursos de tempo parcial promovidos pelo SENAI.(...) Apesar dos diversos 
indícios de melhoria do sistema escolar, eles não resultaram exatamente de 
pressões diretamente lideradas pelo setor industrial. Considerando o baixo 
nível de escolaridade da população, que persistiu e praticamente persiste até 
hoje no mercado de trabalho industrial, apesar de melhorias relativas 
ocorridas no sistema educacional, tudo leva a crer que o desenvolvimento 
industrial do Estado realizou-se, quase exclusivamente, independente do 
desenvolvimento educacional.  (SALLES, 1998, p. 166-67) 
 
                                                                                                                                      

Portanto, pode-se concluir que o desenvolvimento industrial paulista seguiu 

paralelamente ao desenvolvimento da escolarização em São Paulo, na medida em que o 

primeiro buscou alternativas, independentes do ensino regular, tais como formação de 
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mão de obra especializada por intermédio de cursos oferecidos pelo Serviço Nacional da 

Indústria (SENAI), institutos isolados e outros realizados pela própria indústria. Desse 

modo, não é ocioso afirmar que as reformas educacionais implantadas no país nas 

últimas décadas, não surtiram o efeito desejado pelas demandas da economia, tampouco 

se pode sustentar que haveria uma relação mecânica, de causa e efeito, entre o 

desenvolvimento da educação escolar e o desenvolvimento industrial e econômico. 

Ainda que em outras bases, Fritz Ringer (1979), em sua obra Education and 

society in modern Europa, também questiona a interpretação recorrente de que o avanço 

do sistema educacional está estritamente vinculado ao desenvolvimento econômico. O 

autor discorda da opinião predominante na sociologia europeia e norte-americana, que 

considera os fins da educação atrelados às demandas estritamente econômicas. Para 

desenvolver sua tese, o autor subdivide o desenvolvimento industrial em três fases, a 

saber: fase inicial da industrialização, que perdurou por todo o século XVIII e finalizou 

em meados do XIX; a segunda fase entendida como a alta industrialização, que se 

iniciou em 1860 e finalizou em 1930 e; última fase do desenvolvimento industrial, 

iniciada em 1930 persistindo até os dias atuais.  

Com base em um estudo comparativo entre Estados Unidos, Inglaterra, 

Alemanha e França, realizado sobre a história social dos sistemas educacionais 

(secundário e superior), o autor afirma que a relação existente entre educação e 

economia não tem sido tão aproximada quanto se considera. Contudo, Ringer (1979) 

destaca que há paralelos possíveis de se identificar entre o crescimento da educação 

superior em relação ao avanço da tecnologia e da indústria, desde o século XVIII. Não 

obstante, ressalta que tal aproximação está muito longe de se considerar uma simples e 

mecânica adequação da educação às demandas da economia.  
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Cumpre ressaltar que as críticas apresentadas pelos estudos aqui contemplados 

são apropriadas para compreender os possíveis nexos existentes entre o aumento da 

educação e o desenvolvimento econômico, tanto no Brasil em países centrais do 

capitalismo ocidental. Sugere-se que, embora, haja ao longo da história uma permanente 

pressão dos setores produtivos em relação à educação, não se pode afirmar que as 

possíveis aproximações entre os dois setores sociais sejam tão decisivas como se 

considera. De acordo com Salles (1998) e Ringer (1979), tudo indica que os caminhos 

percorridos pelo setor econômico e educacional da sociedade têm sido de forma 

paralela.  

Contudo, vale destacar que sob a perspectiva da crítica da economia política 

(Marx, 1996), à qual os autores não se referem expressamente, há determinações sociais 

que se estabelecem em decorrência das relações de produção existentes em uma dada 

sociedade, que constituem, amiúde, a sua estrutura econômica. De acordo com Marx 

(1996), as relações de produção são a base concreta pela qual se eleva a superestrutura 

jurídica e política da sociedade, condicionando-se assim o desenvolvimento da vida 

social, política e intelectual.  

A posição teórica da teoria crítica, por seu turno, enaltece que a economia 

continua a ser uma determinação fundamental das relações sociais e da vida do 

indivíduo, na mesma medida em que não esgota a explicação dos mecanismos sociais, 

políticos e psicológicos que alimentam a reprodução da sociedade administrada. 

Contudo, no sistema capitalista a formação do indivíduo, realizada tanto pela educação 

escolarizada regular, quanto por intermédio de cursos profissionalizantes, visa 

primordialmente preparar o indivíduo para ingressar no mercado de trabalho.  Esse 

entendimento permite considerar que no capitalismo a formação para o trabalho e pelo 

trabalho ocorre de forma reificada, uma vez que, “(...) a realidade objetiva é a 
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reificação, a coisificação do processo formativo que corresponde ao trabalho alienado 

e alienante regido pela acumulação do capital, trabalho morto” (MAAR, 2006, p. 18). 

Por conseguinte, o ponto fundamental a se destacar da lógica de funcionamento da 

sociedade capitalista é que, independentemente se a formação para o ingresso do 

individuo no mundo do trabalho ocorre pela via escolar ou por vias alternativas, incide 

sobre ele a inexorável lógica de exploração do trabalho alienado, que visa em primeira e 

última instância promover acumulação de capital.  

Adorno (1994), ao discutir se a atual sociedade é sociedade industrial ou 

capitalismo tardio, traz elementos que auxiliam a compreender melhor a questão da 

exploração da mão de obra. O autor afirma que, de acordo com estágio das forças 

produtivas existentes na sociedade contemporânea, é possível caracterizá-la como 

“sociedade industrial”, pois, a produção de mercadorias continua dependendo da 

produção industrial de grande escala, que na atualidade encontra-se altamente 

mecanizada pelo avanço da tecnologia, dependendo cada vez menos da força de 

trabalho.  Ao mesmo tempo, a sociedade quanto às relações de produção estabelecidas é 

capitalista, pois, de acordo com o autor: 

Os homens seguem sendo o que, segundo a análise de Marx, eles eram por 
volta da metade do século XIX: apêndices da máquina, e não mais apenas 
literalmente os trabalhadores, que têm de se conformar às características 
das máquinas a que servem, mas, além deles, muitos mais, metaforicamente: 
obrigados até mesmo em suas mais íntimas emoções a se submeterem ao 
mecanismo social como portadores de papeis, tendo de se modelar sem 
reservas de acordo com ele. Hoje como antes produz-se visando lucro.  
(ADORNO, 1994, p. 68) 

 

Apesar do avanço tecnológico, constatável no sistema produtivo industrial, 

observa-se que a sociedade atual preserva aquilo que é definido pelo autor como 

“aspectos estáticos”. Destaca, ainda, que isso tem persistido ao longo do tempo em 

razão das relações de produção que permanecem vigentes. Assim, a exploração do 
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trabalho alienado também se perpetua, uma vez que as bases sociais que a sustentam 

permanecem inalteradas.  

Em vista do que foi discutido até aqui, constata-se que a educação no país sofreu 

um processo de democratização, atingindo setores sociais que anteriormente ficavam à 

margem da escola. Apesar disso, de acordo com Salles (1998) e Ringer (1979), não é 

possível considerá-la como uma condição para garantir as bases do desenvolvimento 

industrial e econômico, que por sua vez, buscou possibilidades alternativas para se 

sustentar no tocante à formação de mão de obra especializada. Contudo, a escola se 

consolidou como uma instituição social necessária e nessa medida o processo de 

massificação da educação demandou a formação de novos especialistas no país, a fim de 

suprir o sistema a contento, sobretudo, a partir das reformas estabelecidas pela Lei 

5692/71, posteriormente, substituída pela Lei 9394/96 (LDB). Essas reformas 

estabeleceram normas que estimularam a abertura de novas instituições formadoras de 

professores5, as quais, segundo Rus Peres (1994), para tentar dar conta dessa demanda 

existente na década de 1970 e 1980 formaram professores em ritmo acelerado, definido 

pelo autor como “a toque de caixa”.  

Sob esse aspecto, vale destacar as análises estipuladas por Siniscalco (2003), ao 

afirmar que, de acordo com relatório elaborado por diversas fontes internacionais: 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a pressão por um maior número de 

professores tem sido fortemente verificada nos países em desenvolvimento, 

responsáveis por 95% do crescimento populacional do mundo. 

                                                           
5 O tema formação de professores no país é polêmico e tem sido amplamente debatido, contudo, não será 
retratado aqui em razão dos limites da pesquisa. Para saber mais sobre o tema, vale consultar os trabalhos 
de Kuenzer (1999), UNESCO (2004), Gatti et al (2009) e Barretto (2011).    
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Embora o número de professores de escolas primárias tenha aumentado 
consistentemente nos países em desenvolvimento, esse aumento foi 
equilibrado, na média, por um crescimento comparável no número de 
crianças em idade escolar, de tal forma que, nesses países, a razão entre a 
população de crianças em idade de frequentar escola primária e os 
professores permanece alta. No nível secundário, os aumentos no número de 
professores secundários ultrapassaram o crescimento da população jovem 
em idade escolar secundária, embora o tamanho correspondente da 
população fora da escola seja um indicador de que muitos países ainda 
vivem uma escassez grave de professores e que precisam enfrentar o 
problema do treinamento de um grande número de novos professores, com 
restrições orçamentárias. (SINISCALCO, 2003, p. 01)  
 

Como se pode observar, de acordo com as afirmações acima, o que vem 

ocorrendo no Brasil em relação ao aumento da demanda por novos professores é um 

fenômeno que se reproduz em outros países em estágio de desenvolvimento econômico 

semelhante. Além disso, aponta que há uma relativa estabilização na oferta de 

professores para o ensino fundamental, mas que há defasagens em relação ao ensino 

secundário, em razão dos índices de evasão escolar, que frequentemente são mais 

elevados nesse nível de ensino.     

Atualmente, o contingente recrutado pelo poder público é elevado, 

considerando-se que a escola pública é o local de trabalho para a maioria dos docentes 

no Brasil (segundo pesquisa do PNAD/IBGE 2006, reúne 83% da totalidade dos 

professores em atividade). As reformas educacionais destacadas anteriormente 

implicaram em novos desdobramentos na educação, constatáveis, por exemplo, no 

modelo de seleção e admissão de docentes assumido pela SEE/SP, uma vez que, de 

acordo com a legislação vigente, passou-se a exigir a presença do professor habilitado 

para ministrar as disciplinas do ensino fundamental e médio. A demanda por novos 

professores na rede estadual de ensino público de São Paulo aumentou 

progressivamente, exigindo-se assim contratar um número expressivo de docentes, seja 

por meio de concursos públicos de efetivação ou por meio de processo de seleção para 

compor os quadros de temporários, contratados a título precário.  
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Diante disso, faz-se necessário investigar a política desenvolvida pelo poder público em 

relação à gestão de pessoal docente e, em especial, os traços que caracterizam o modelo 

de seleção e admissão de docentes efetivos e a contratação dos temporários engendrados 

pela SEE/SP, buscando articular com os princípios que orientam a política educacional 

do país, à luz os conceitos de burocracia e ideologia da racionalidade tecnológica. Esses 

assuntos são tratados no capítulo que se segue, que também descreve a estrutura da 

SEE/SP, uma gigantesca instituição burocrática, a composição do quadro geral de 

docentes nas últimas décadas, e da disciplina Educação Física em período recente. 
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CAPÍTULO 2 – A contratação de professores e a situação funcional dos quadros 

docentes da SEE/SP 

 

 O presente capítulo analisa o modelo de seleção e admissão (ou 

contratação) de professores na SEE/SP, uma instituição de tipo burocrático, que por sua 

vez segue as normatizações oriundas da legislação federal e estadual vigentes, as 

determinações decorrentes da política nacional de educação e, principalmente, as 

orientações políticas advindas do poder público estadual. Para analisar as formas de 

seleção e admissão – realizadas por meio do provimento de cargos efetivos e 

contratação temporária de não efetivos – faz-se necessário situá-la, de início, em um 

quadro mais amplo, cotejando-se as bases teóricas que norteiam a pesquisa, mediante os 

conceitos de burocracia (WEBER, 1999 a, 1999 b, 2002) e de ideologia da 

racionalidade tecnológica (MARCUSE, 1982, 1999).  

Em seguida, apresenta-se sucintamente uma descrição da estrutura da SEE/SP, 

destacando o Departamento de Recursos Humanos (DRHU), responsável pela gestão de 

pessoal docente da rede pública estadual. A discussão contempla também as formas de 

provimento de cargos docentes, que, por sua vez, são determinadas por dispositivos 

legais. No item seguinte, apontam-se quais são os principais traços que caracterizam o 

modelo de seleção dos docentes assumido pela SEE/SP nas últimas décadas. Depois, 

analisa-se a movimentação de professores existente no interior da rede e a composição 

do quadro geral de docentes da SEE/SP (situação funcional dos professores no período 

de 1994-2011). Na sequência, a fim de apresentar um detalhamento da situação 

funcional dos professores, toma-se por referência a disciplina Educação Física, de 

acordo com as informações coligidas junto ao DRHU, e aquelas obtidas junto a uma 

Diretoria de Ensino (DE) do interior do estado escolhida, composta por 80 escolas, 
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65.657 alunos no total e aproximadamente 3.500 professores. Do total de escolas, 

selecionaram-se 33 unidades, com 39.641 alunos e 1.676 professores, dos quais 114 são 

da Educação Física. Com isso, pretende-se atingir os seguintes objetivos da pesquisa: 

1 – Analisar os principais traços que caracterizam o modelo de seleção e admissão de 

docentes da SEE/SP, assim como os critérios adotados para desenvolver a sistemática 

que orienta a organização e execução dos concursos de efetivação de professores em 

geral empreendidos, no período de 1976 a 2010.  

2 – Analisar a situação funcional dos quadros docentes da SEE/SP (geral e da 

Educação Física), verificando se os concursos públicos realizados alteraram a sua 

composição. 

 

2.1 – A seleção de cargos docentes SEE/SP e a política educacional no Brasil  

Para compreender a importância e as funções assumidas pela educação no 

capitalismo tardio, assim como as formas e o modelo de seleção e admissão de docentes 

existentes no governo de São Paulo, cumpre destacar que a análise baseia-se nos 

conceitos de burocracia (WEBER, 1999a, 1999a, 2002) e de ideologia da 

racionalidade tecnológica (MARCUSE, 1982, 1999).  

A composição dos quadros da administração pública deve seguir as 

determinações previstas em leis e nos preceitos que fundamentam as bases da 

burocracia moderna, visando organizar racionalmente os serviços públicos oferecidos à 

comunidade, como a educação escolar, por exemplo. Portanto, faz-se necessário definir 

em primeiro lugar, o conceito de burocracia, tomando-se por referência o ponto de vista 

de Weber, como se depreende das considerações de Tragtenberg (1985), para quem: 

(...) é um tipo de poder. Burocracia é igual à organização. É um sistema 
racional em que a divisão do trabalho se dá racionalmente com vista a fins. 
A ação racional burocrática é a coerência da relação de meios e fins 
visados. Assim, para Weber a burocracia implica predomínio do formalismo, 



66 
 

de existência de normas escritas, estrutura hierárquica, divisão horizontal e 
vertical de trabalho e impessoalidade no recrutamento de quadros. 
(TRAGTENBERG, 1985, p. 139, grifos do original) 
 

Para Weber, a racionalidade voltada para fins, a complexidade do Estado 

moderno capitalista e a democracia de massas exigem uma estrutura burocrática dotada 

de recursos monetários próprios, necessários para sua constante manutenção, razão pela 

qual “(...) requer um sistema estável de tributação (...) precondição para a existência 

permanente da administração burocrática” (WEBER, 2002, p.146). Além disso, 

assevera que “(...) por motivos bem conhecidos e gerais, somente uma economia 

monetária plenamente desenvolvida oferece uma base segura para esse sistema de 

tributação” (WEBER, 2002, p. 146, grifos do autor). 

O pensador alemão considera também que a burocracia é uma das estruturas 

sociais mais difíceis de ser destruídas, porque à medida que o Estado amplia-se, na 

sociedade capitalista, o aparato burocrático privado e estatal cresce proporcionalmente, 

adquirindo assim um caráter permanente. Nas palavras do autor: 

Quando se estabelece plenamente, a burocracia está entre as estruturas 
sociais mais difíceis de destruir. A burocracia é o meio de transformar uma 
“ação comunitária” em “ação societária” racionalmente ordenada. 
Portanto, como instrumento de “socialização” das relações de poder, a 
burocracia foi e é um instrumento de poder de primeira ordem – para quem 
controla o aparato burocrático. E, onde a burocratização da administração 
foi completamente realizada, uma forma de relação de poder se estabelece 
de modo praticamente inabalável. (WEBER, 2002, p. 160)    
   

 
Observa-se pelo exposto que, as classes dirigentes, uma vez controladoras do 

aparato burocrático público e privado, têm assegurados o controle e a submissão das 

classes subordinadas, pois, à medida que a administração da sociedade se consolida, as 

relações de poder tendem a permanecer inabaláveis.      

Por outro lado, a burocracia apresenta uma racionalidade própria, fundamentada 

em princípios que, segundo Weber, é voltada para fins. Para que a burocracia funcione 

satisfatoriamente é necessário, dentre outros fatores, estabelecer uma divisão racional do 
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trabalho – executado primordialmente por especialistas – uma estrutura hierárquica 

rígida e impessoalidade no recrutamento dos quadros de funcionários. Em termos 

gerais, o autor assinala os seguintes princípios pelos quais se baseia a estrutura e o 

modo como se expressa a racionalidade burocrática:  

a) Princípios das competências fixas, mediante regras, leis ou regulamentos 
administrativos; b) Princípio da hierarquia de cargos e da sequência de 
instâncias, isto é, um sistema fixamente regulamentado de mando e 
subordinação das autoridades, com fiscalização das inferiores pelas 
superiores; c) Baseada em documentos; d) Pressupõe, em regra, uma intensa 
instrução da matéria; e) Requisição do emprego da plena força de trabalho 
do funcionário, quando o cargo está plenamente desenvolvido, 
independentemente da carga horária fixada; f) Realização da administração 
dos funcionários de acordo com regras gerais, mais ou menos fixas e mais ou 
menos abrangentes, que podem ser aprendidas (WEBER, 1999b, p. 198). 
 

Em relação ao quadro administrativo, a estrutura burocrática se expressa da 

seguinte maneira: 

a) São livres e obedecem às obrigações objetivas; b) São nomeados por uma 
hierarquia rigorosa; c) Têm competências funcionais fixas; d) São 
contratados formalmente, através de seleção, segundo a qualificação 
profissional, avaliada mediante prova e certificada através de diploma; e) 
São remunerados com salários em dinheiro; f) Exercem o cargo como 
profissão única e principal; g) Têm perspectiva de uma carreira; h) 
Trabalham em separação absoluta dos meios administrativos e sem 
apropriação do cargo; i) Estão submetidos a um sistema rigoroso e 
homogêneo de disciplina e controle do serviço. (WEBER, 1999a, p. 144). 
 

Destaque-se dessas considerações o formalismo imanente a essa poderosa 

organização social, cuja lógica de funcionamento pressupõe princípios e procedimentos 

operacionais objetivos, além de exigir do funcionário a posse de diplomas e 

competências compatíveis com o cargo ou função exercidos. Contudo, a burocracia 

proporciona ao funcionário uma perspectiva de carreira estável e ganhos integrais 

assegurados com aposentadoria, embora fique submetido a um rigoroso sistema de 

controle e disciplina, consubstanciados nos estatutos profissionais que regem o 

exercício de funções públicas, quando se tratar da burocracia estatal.  

Se, de um lado, Weber fundamenta a constituição e o funcionamento da 

estrutura burocrática na sociedade moderna, por outro, as contribuições de Marcuse são 
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fundamentais para compreender o seu funcionamento. Recorre-se aqui ao conceito de 

racionalidade tecnológica desenvolvido por Marcuse (1982, 1999), por entender que 

essa acepção delineia a racionalidade própria da burocracia moderna, bem como permite 

compreender a partir de seus fundamentos, o processo de instrumentalização que 

envolve os principais setores das atividades sociais na contemporaneidade, tais como a 

produção industrial em massa, a educação, as atividades de descanso e lazer, por 

exemplo. Ressalte-se que a razão instrumental predominante na contemporaneidade é 

imanente à ideologia da racionalidade tecnológica, na medida em que impõe à 

sociedade um conjunto de determinações tais que desencadeiam um processo de 

padronização e especialização das atividades humanas.  

De acordo com Marcuse, com o avanço do capitalismo, a racionalidade 

tecnológica se tornou predominante na sociedade:  

A racionalidade tecnológica substituiu a racionalidade anteriormente 
predominante, pautada nos princípios liberais do desenvolvimento do sujeito 
livre, pois, “no decorrer do processo tecnológico, uma nova racionalidade e 
novos padrões de individualidade se disseminaram na sociedade, diferentes e 
até mesmo opostos àqueles que iniciaram a marcha da tecnologia. Essas 
mudanças não são efeito (direto ou derivado) da maquinaria sobre seus 
usuários ou da produção em massa sobre seus consumidores; são, antes, elas 
próprias, fatores determinantes no desenvolvimento da maquinaria e da 
produção em massa.” (MARCUSE, 1999, p.74) 
 

  Marcuse considera que essa tendência geral exprime a hegemonia da tecnologia 

e da racionalidade a ela imanente, pois a marcha do avanço tecnológico inaugurou um 

novo processo de racionalidade, fundamentado no próprio avanço da maquinaria 

moderna e da produção em massa. Essa nova racionalidade solapa a antiga 

racionalidade individual, isto é, vem contrariar os pressupostos daquela que norteou a 

revolução burguesa. Para o autor, essa racionalidade era realizável num ambiente 

econômico e social próprios: na sociedade liberal da livre concorrência.  

No decorrer do tempo, o processo de produção de mercadorias solapou a 
base econômica sobre a qual a racionalidade individualista se construiu. A 
mecanização e a racionalização forçaram o competidor mais fraco a 
submeter-se ao domínio das grandes empresas da indústria mecanizada que, 
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ao estabelecer o domínio da sociedade sobre a natureza, aboliu o sujeito 
econômico livre.  (MARCUSE, 1999, p. 76) 
 

  Se anteriormente os padrões de valores individuais e sociais demonstravam ser 

mais adequados ao desenvolvimento das faculdades e habilidades do ser humano, 

dotando-o de liberdade e livrando-o “de todas as restrições à sua linha de ação 

racional”, agora, sob o impacto do aparato técnico da indústria a racionalidade 

individualista transformou-se em racionalidade tecnológica. Marcuse (1999, p.77) 

define como aparato “(...) as instituições, dispositivos e organizações da indústria e sua 

situação social dominante”. Destaca, ainda, que a consciência autônoma do pensamento 

livre e independente foi substituída por novos padrões de comportamento e atitudes que 

devem ser incorporados pelos sujeitos, sob a influência dos ditames do aparato.  

Cumpre ressaltar que, a escola tem-se constituído como uma das instituições 

mais importantes na modernidade e de reconhecida responsabilidade social no sentido 

de difundir os padrões culturais, de comportamento e atitudes assinalados por Marcuse 

(1999). O reconhecimento social da escola é constatável, por exemplo, no processo de 

universalização do ensino promovido pelos países considerados em desenvolvimento 

como resultado das políticas engendradas pelo Estado, porque, em parte, isso é 

realizado por organismos internacionais, principalmente por intermédio da UNESCO, 

cujo principal propósito é acelerar o processo de desenvolvimento econômico e social 

dos países, justificando-se assim o gradativo acréscimo dos investimentos financeiros na 

educação.  

Dentre as inúmeras funções que a escola assume, permanece a responsabilidade 

pela transmissão do patrimônio cultural, científico e artístico, histórica e socialmente 

constituídos. Além disso, espera-se que a escola seja capaz de desenvolver com o 

alunado as principais competências e habilidades requeridas pelas funções 
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especializadas, visto que existe uma permanente pressão exercida pelo sistema de 

produção na expectativa de se formarem especialistas.  

A fim de atender às demandas sociais por educação historicamente 

estabelecidas, faz-se necessário que o poder público contrate professores para suprir o 

funcionamento do sistema educacional. De acordo com a legislação educacional vigente 

no país, LDB de 1996, exige-se a contratação de professores habilitados, visando 

compor os quadros da burocracia pública. Os funcionários contratados devem seguir as 

determinações previstas em leis e os preceitos que fundamentam as bases da burocracia 

estatal, visando organizar racionalmente o serviço público oferecido nas escolas.  

Considerando-se especificamente a rede estadual púbica de São Paulo, o 

trabalho do professor segue as normativas provenientes do Estatuto dos Funcionários 

Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei n.º 10.261, de 28/10/1968), pelo Estatuto do 

Magistério Paulista (Lei Complementar n.º 444, de 27/12/1985), que estabelecem a 

forma de admissão, os direitos, os deveres e garantias desses servidores. A Lei 500/74, 

por sua vez, regulamentou especificamente a contratação de professores temporários até 

a sua recente substituição, realizada pela Lei Complementar 1.093/09. Como se poderá 

conferir logo adiante, nos quadros apresentados de professores PEB I e PEB II, a Lei 

500/74 foi largamente utilizada pelo governo de São Paulo, em vista da necessidade de 

contratar professores em caráter emergencial, “(...) contudo, o que era uma situação 

excepcional passou a ser regra e, durante muitos anos, a Secretaria da Educação 

deixou de realizar concursos de ingresso ao magistério secundário” (TEIXEIRA, 1988, 

p. 96).  

Essa lógica de funcionamento do sistema, isto é, deixar de promover concursos 

para admitir professores temporários, tem sido uma constante na historia recente da 

SEE/SP, que segue os princípios da administração pública do estado. O modelo de 
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seleção e admissão de cargos docentes definido pela Secretaria vem acarretando 

implicações para a composição dos quadros docentes, para o cotidiano do profissional 

contratado e também para as atividades desenvolvidas na escola.   

Quanto ao ingresso no serviço público, a seleção e o recrutamento realizado por 

intermédio de concursos de provas e títulos têm sido a forma mais racional e 

democrática adotada pelos governos, a qual, segundo Weber (2002), tem efeitos 

específicos sobre a educação. Ressalte-se que, apesar do concurso ser a forma mais 

democrática para prover cargos públicos, visando coibir as nomeações ilícitas e os 

apadrinhamentos pessoais, muito comuns no passado, existe nisso uma ambiguidade, 

visto que no funcionalismo público aquele que é admitido deverá submeter-se às 

normas rígidas e aos princípios que orientam a burocracia moderna. Além disso, como 

se ponderou anteriormente, no caso especifico da educação, os processo de seleção de 

professores via concursos públicos indicam que o aumento da concorrência observada 

nos últimos anos não assegura o crescimento na qualidade dos selecionados.      

No entanto, as instituições educacionais recorrem aos sistemas de exames 

especiais e especialização, visando realizar as premissas da burocracia moderna. Por 

outro lado, se no passado a educação visava à formação do homem culto, nos dias 

atuais, a burocracia moderna demanda essencialmente técnicos especialistas. Com o 

avanço do capitalismo, esse processo intensificado principalmente após a Segunda 

Guerra Mundial, período em que ocorre a expansão do processo de urbanização das 

cidades, exigiu que o Estado passasse a ter uma ação mais efetiva, oferecendo à 

população um rol mais abrangente de serviços sociais, tais como os programas de 

assistência à saúde, transporte, moradia, segurança e educação escolar.   

A demanda por especialistas foi ampliada, particularmente, para atender às 

demandas da burocracia do Estado, cujo estatuto – da formação especializada e sua 
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reconhecida legitimidade – ressalta o caráter imanente à democracia, ou seja, oferece as 

mesmas condições de disputa a todas as pessoas que pretendem compor os quadros de 

governo, desde que sejam portadores de diplomas, certificados exigidos pelo cargo. 

Seus portadores formam uma camada privilegiada na burocracia estatal, tendo em vista 

que muitos ficam à margem desse processo, pois, frequentemente as determinações 

sociais, econômicas e culturais reduzem o acesso aos diplomas e certificados, como se 

verifica nas considerações de Weber (2002, p. 168-169):  

Esses certificados apoiam as pretensões de seus portadores, de 
intermatrimônios com famílias notáveis (nos escritórios comerciais, as 
pessoas esperam naturalmente a preferência em relação à filha do chefe), as 
pretensões de serem admitidas em círculos que seguem “códigos de honra”, 
pretensões de remuneração “respeitável” ao invés de remuneração pelo 
trabalho realizado, pretensões de progresso garantido e pensões na velhice 
e, acima de tudo, pretensões de monopolizar cargos social e economicamente 
vantajosos. Quando ouvimos de todos os lados, a exigência de uma adoção 
de currículos regulares e exames especiais, a razão disso é, decerto, não 
uma “sede de educação” surgida subitamente, mas desejo de restringir a 
oferta dessas posições e sua monopolização pelos donos dos títulos 
educacionais. Hoje, o “exame” é o meio universal desse monopólio e, 
portanto, os exames avançam irresistivelmente.  
 

Daí ser compreensível a busca pelos diplomas e certificados de treinamentos 

especializados, por parte daqueles que almejam assumir um cargo na burocracia estatal, 

e com isso garantir um ganho financeiro estável, uma posição social privilegiada e uma 

pensão garantida na velhice. O contingente de pessoas que se interessa pelo ingresso no 

serviço público cresce ao longo dos anos, à medida que a estrutura burocrática amplia-

se e adquire formas mais complexas de atuação na sociedade contemporânea. 

Compreende-se também a luta histórica desenvolvida pelos professores da rede pública 

paulista, por intermédio das ações desenvolvidas pelas associações que os representam – 

principalmente APEOESP e CPP – reivindicando que o governo estadual amplie o 

número de cargos efetivos nas escolas, de tal modo que se permita reduzir ao mínimo a 

contratação de temporários. Como se poderá conferir nos quadros de professores da 

SEE/SP, apresentados logo adiante, nesse quesito a administração pública tem 
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contrariado sistematicamente as expectativas da categoria, negando-se assim para uma 

representativa parcela dos professores, os temporários, o acesso às garantias e à 

estabilidade prevista para os efetivos.  

Contudo, resta aos professores que ingressam no serviço público, seja em caráter 

temporário seja efetivo, submeterem-se à estrutura de funcionamento da burocracia do 

Estado. Marcuse (1999) defende a ideia de que a estrutura burocrática desenvolve um 

mecanismo de conformação e adaptação do sujeito, em razão do processo de 

padronização e a especialização requeridos pelas funções existentes no quadro de 

funcionários. Para o autor, a especialização decorrente da estrutura burocrática:   

(...) tende a atomizar as massas e a isolar as funções subordinadas das 
executivas. Mencionamos que o treinamento vocacional especializado 
implica adaptar o homem a uma tarefa especifica ou a uma linha especifica 
de tarefas, direcionando assim sua “personalidade”, espontaneidade e 
experiência para as situações especiais que ele possa encontrar ao ocupar o 
posto. Dessa forma, as várias profissões e ocupações, apesar de sua 
convergência para um padrão geral, tendem a se tornar unidades 
atomizadas que requerem coordenação e gerenciamento de uma instância 
superior. A democratização técnica de funções é neutralizada por sua 
atomização, e a burocracia surge como o órgão que garante o curso e a 
ordem dessas funções.  (MARCUSE, 1999, p. 94) 
  

Ressalte-se a contradição apontada pelo autor, visto que, ao mesmo tempo em 

que a burocracia promove uma democratização de funções, neutraliza-a pela atomização 

e isolamento, que, por sua vez, são garantidos pela ação de uma coordenação e 

gerenciamento superiores. 

No entanto há que se ponderar, pois: 

 
A burocracia emerge assim num terreno aparentemente objetivo e impessoal, 
fornecido pela especialização racional das funções, e esta racionalidade, por 
sua vez, serve para incrementar a racionalidade da submissão. Pois quanto 
mais funções individuais são divididas, fixadas e sincronizadas de acordo 
com os padrões objetivos e impessoais, tanto menos razoável é para o 
indivíduo recuar ou resistir. (MARCUSE, 1999, p. 94) 
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Do ponto de vista de Marcuse, a burocracia pode ser considerada como “a 

personificação da racionalidade tecnológica”, na medida em que submete o individuo a 

um sistema de controle e obediência, restando-lhe condições mínimas de resistir.  

Na rede estadual pública de São Paulo, as escolas e os professores estão 

subordinados aos ditames impostos pelo aparato da organização burocrática. Para os 

profissionais da educação pública paulista a dominação e subordinação centralizam-se, 

sobretudo nas leis, códigos e estatutos que regem as especializações técnicas 

individualizadas. Isto ocorre em razão do próprio modelo em que se estrutura a 

organização do sistema de ensino brasileiro, caracterizado pela burocratização e 

hierarquização existentes em todos os níveis. Tragtenberg (2004) define este modelo 

como um tipo piramidal, administrativamente instituído de forma vertical, em que a 

posição representada pelo protagonista da educação – o professor – situa-se 

estrategicamente distante do poder decisório, restando-lhe exercer unicamente a 

autonomia possível no interior da sala de aula. Além disso, o autor acrescenta as 

seguintes ponderações: 

Um dos aspectos estruturais do sistema de educação burocrático é que os 
usuários não controlam de modo algum a gestão dos fundos que dedicam à 
coletividade. A estrutura burocrática de ensino no âmbito nacional 
desenvolve-se em três níveis: 1 - Organização do pessoal; 2- Programas e 
trabalho; 3 – Inspeções e exames. No que se refere a pessoal, o burocrata da 
educação está separado dos meios de administração como o operário dos 
meios de produção, o oficial dos meios de guerra e o cientista dos meios de 
pesquisa. (TRAGTENBERG, 2004, p. 47) 

Essa estrutura hierarquizada, contudo, não elimina o individualismo, como 

concluiu Marcuse (1999), ainda que o sujeito deva exercer com eficiência a sua 

atividade profissional, de acordo com as premissas e as demandas do aparato. Nestes 

termos, o sujeito eficiente é aquele:  

(...) cujo desempenho consiste numa ação somente enquanto seja a reação 
adequada às demandas objetivas do aparato, e a liberdade do indivíduo está 
confinada à seleção dos meios mais adequados para alcançar uma meta que 
ele não determinou. (MARCUSE, 1999, p.78). 
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Observa-se que no sistema educacional administrado – atualmente orientado por 

uma racionalidade que pressupõe, de instâncias oriundas desde o exterior da escola, o 

estabelecimento de metas de desempenho para a comunidade escolar – que a 

possibilidade de promoção da autonomia dos agentes envolvidos encontra-se travada. 

Nesse sistema, a eficiência do professor e de seu trabalho pedagógico é avaliada a partir 

dos resultados obtidos pelos alunos nas provas governamentais padronizadas e aplicadas 

periodicamente. Nessa lógica de funcionamento operacional do sistema, o profissional 

eficiente é aquele que consegue melhor se adaptar aos mecanismos de avaliação de 

desempenho pedagógico, bem como atingir a metas preestabelecidas. Isso decorre 

daquilo que é definido por Marcuse (1999), como a mecânica da submissão, visto que, 

em uma sociedade racionalmente dominada pelos ditames da técnica e da tecnologia, a 

submissão se espraia para outros segmentos da vida social, além do ambiente da fábrica, 

alcançando o comércio, os escritórios, as escolas, as repartições públicas, incluindo-se 

também as atividades de descanso, esporte e lazer.  

Para o autor, à medida que o homem vai sendo incorporado pela lógica do 

aparato, sua capacidade de contrapor-se a essa racionalidade se desvanece, pois, 

(...) a questão é que, atualmente, o aparato ao qual o indivíduo deve ajustar-
se e adaptar-se é tão racional que o protesto e a libertação individual 
parecem, além de inúteis, absolutamente irracionais. O sistema de vida 
criado pela indústria moderna é da mais alta eficácia, conveniência e 
eficiência. A razão, uma vez definida nestes termos, torna-se equivalente a 
uma atividade que perpetua este mundo. O comportamento racional se torna 
idêntico à factualidade que prega uma submissão razoável e assim garante 
um convívio pacífico com a ordem dominante. (MARCUSE, 1999, p. 82-83) 
 

 Portanto, na sociedade administrada, a possibilidade de contestação e protesto 

tornou-se cada vez mais precária frente à dominação real do indivíduo, que, uma vez 

submisso, adere pacificamente àquilo que se encontra estabelecido, visando garantir a 

sua própria sobrevivência e também para promover o progresso6 social. Daí a ideologia 

                                                           
6 Nessa sociedade, o progresso surge com uma aparente neutralidade e cuja ideologia a ele imanente 
expressa a ilusão de resolver os problemas sociais e individuais. Para Crochik (2003, p 17), o progresso 



76 
 
ter sido deslocada para o próprio aparato, visto que “(...) a autonomia da razão perde o 

seu sentido na mesma medida em que os pensamentos, sentimentos e ações do homem 

são moldados pelas exigências técnicas do aparato que ele mesmo criou” (MARCUSE, 

1999, p. 84).  

Em Dialética do Esclarecimento, Horkheimer e Adorno tecem considerações 

que se articulam com as análises de Marcuse a respeito da dominação e da regressão da 

humanidade diante do progresso técnico capitaneado pela grande indústria moderna. 

Segundo os autores: 

A humanidade, cujas habilidades e conhecimentos se diferenciam com a 
divisão do trabalho, é ao mesmo tempo forçada a regredir a estágios 
antropologicamente mais primitivos, pois a persistência da dominação 
determina, com a facilitação técnica da existência, a fixação do instinto 
através de uma repressão mais forte. A desgraça não está em que os 
indivíduos tenham se atrasado relativamente à sociedade ou à sua produção 
material. Quando o desenvolvimento da máquina já se converteu em 
desenvolvimento da maquinaria da dominação – de tal sorte que as 
tendências técnica e social, entrelaçadas desde sempre, convergem no 
apoderamento total dos homens – os atrasados não representam meramente 
a inverdade. Por outro lado, a adaptação ao poder do progresso envolve o 
progresso do poder, levando sempre de novo àquelas formações recessivas 
que, mostram que não é o malogro de progresso, mas exatamente o 
progresso bem sucedido que é o culpado do seu próprio oposto. A maldição 
do progresso é a irrefreável regressão. (HORKHEIMER; ADORNO, 2006, 
p. 40-41) 
  

Note-se que, para os autores, a ciência e a técnica, ao mesmo tempo em que são 

responsáveis pelo avanço da produção capitalista, também subjugam o homem a uma 

condição inferior, ou seja, à própria regressão da sua condição humana. Destaque-se a 

síntese apresentada por Crochik (2003), ao retratar a contradição existente entre a 

necessidade de emancipação do sujeito ante a adaptação que dele se espera na sociedade 

administrada: 

Na sociedade administrada, a contradição social, se ainda é expressada pela 
luta de classes, apresenta-se também ao obstar aquilo que já seria possível: 

                                                                                                                                                                          
ao mesmo tempo em que se alia “à possibilidade de emancipação, ao criar condições para uma vida 
mais confortável e segura para todos, (...) é também progresso da dominação”, em que a regressão se 
torna inevitável. Segundo o autor, “se a riqueza social aumenta, mas as relações de produção 
permanecem as mesmas, a dominação de uma classe social sobre a outra se reproduz, oculta pela 
aparente neutralidade do progresso. Esse se outrora servia simultaneamente ao capital e à humanidade, 
numa sociedade de produção abundante, serve, predominantemente ao capital”.  



77 
 

a autonomia de decisão individual, a espontaneidade, que se associa ao 
novo, uma vida sem ansiedade, uma vida sem a obrigatoriedade de tanto 
trabalho. Os meios – a técnica, a coletividade, a razão – tornam-se fins, o 
fim é esquecido: uma vida digna de ser vivida. Como a emancipação é 
freada, resta a adaptação ao existente, mas a adaptação a uma sociedade 
irracional, que insiste em fixar os indivíduos em um estagio infantil de 
desenvolvimento, no qual o prazer se associa com a crueldade e não com o 
amor. (CROCHIK, 2003, p. 16) 
 

 
Em decorrência disso, a ideologia da racionalidade tecnológica, ao subjugar o 

sujeito a um processo de adaptação eficiente ao existente na sociedade administrada, faz 

com que a sua consciência social fique reduzida à “(...) consciência individual, e todos 

os recursos para a sobrevivência são justificados, uma vez que se trata da 

sobrevivência, fortalecendo-se, dessa maneira, o cinismo e a frieza” (CROCHIK, 2003, 

p.17).    

O sistema educacional, que está inserido na ordem social e econômica vigente, 

norteada pela burocratização das instituições e pela força dominadora da racionalidade 

tecnológica e sua ideologia , tende a subjugar as ações do professor diante daquilo que 

se encontra consolidado. Frente a essa realidade, cumpre ao professor da escola pública 

a busca pela sua adaptação, com o intuito de sobreviver no interior do próprio sistema 

educacional. Nestes termos, pode-se afirmar que a educação escolarizada opera como 

um elemento fundamental na manutenção do status quo econômico e social reinante. 

Assim, no mundo administrado a educação está condicionada pelos determinantes de 

ordem econômica, embora receba influência de outros fatores, tais como das relações 

interpessoais, amorosas e das atividades de lazer, por exemplo. Porém, a educação é 

considerada como parte integrante da totalidade social, como ressalta Tragtenberg 

(2004): 

A educação, como a religião e o direito, não tem uma história à parte; 
constitui-se em parte integrante do todo social, captado por suas 
determinações econômico-sociais. O importante é reter que a forma 
assumida pelo processo de trabalho determina as características e o 
significado da educação. (p. 77) 
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             Diante do exposto, pode-se inferir que o padrão de educação promovido pelo 

Estado segue em ritmo afinado com ideologia da racionalidade tecnológica, 

funcionando como um agente reprodutor das relações sociais estabelecidas no 

capitalismo contemporâneo, como aponta o autor:  

O aparelho escolar tem seu papel na reprodução das relações sociais de 
produção quando: 
a) contribui para formar a força de trabalho,  
b) contribui para inculcar a ideologia hegemônica, tudo isso pelo mecanismo 
das praticas escolares, 
c) contribui para reprodução material da divisão de classes, 
d) contribui para manter as condições ideológicas das relações de 
dominação. (TRAGTENBERG, 2004, p. 53)            

Como se pode inferir dessas afirmações, a escola contribui operacionalmente 

como um agente social de reprodução dos condicionantes ideológicos da sociedade 

contemporânea e das relações de dominação que se estabelecem. 

Por outro lado, observa-se na atualidade o predomínio generalizado de 

mecanismos institucionais de avaliação, constatável, por exemplo, nas provas seletivas 

aplicadas junto aos professores que se candidatam a trabalhar na escola pública. Essas 

provas são aplicadas nos concursos públicos de ingresso ou nos processos seletivos 

estipulados para admitir professores em caráter temporário, a exemplo do que se 

observa na rede pública estadual de São Paulo. Porém, o traço marcante que se constata 

na política educacional do país é a concretização de um sistema padronizado de 

avaliação de desempenho, cuja principal objetivo é realizar um diagnóstico do ensino no 

país, assim como atingir determinadas metas estipuladas desde o exterior da escola7.  

Até aqui, buscou-se situar a rede pública estadual de São Paulo em um quadro 

mais abrangente, apontando as determinações estruturais e ideológicas que definem a 

composição e o funcionamento do aparato burocrático. Porém, não é ocioso lembrar 

                                                           
7 Para saber mais sobre o tema avaliação institucional, vale consultar os trabalhos de House (1998), Sass e 
Minhoto (2010) e Giovinazzo Jr. (2011).  
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que, em razão dos limites da pesquisa, a análise estabelecida não esgota in totum as 

potencialidades de se explorar tema tão abrangente. 

 Na sequência, pretende-se analisar as formas e o mecanismo de provimento de 

cargos docentes da SEE/SP, iniciando-se por uma descrição sucinta da Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP) – uma gigantesca instituição de tipo 

burocrático que possui na atualidade cerca de 278 mil funcionários – responsável dentre 

outras funções, pela seleção, recrutamento de professores efetivos e admissão de não 

efetivos que atuam rede estadual pública de ensino. Dos órgãos centrais que compõem a 

estrutura burocrática da SEE/SP, considerar-se-á em particular aquele responsável pela 

seleção, contratação, gerenciamento e movimentação de professores: o Departamento de 

Recursos Humanos (DRHU).     

 

2.2 – Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP): uma 

instituição de tipo burocrático 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP) está localizada 

na Casa Caetano de Campos desde 19 de fevereiro de 1979, na Praça da República, 

região central da cidade de São Paulo. Sua criação ocorreu em 1891 e ao longo da 

história recebeu outras denominações até chegar à atual: SEE/SP. Na condição de órgão 

responsável pela política do Governo do Estado na área da educação, oferece ensino 

público gratuito para os níveis de ensino fundamental e médio em sua rede de escolas. 

Além disso, presta assistência técnica, desenvolve atividades de supervisão e 

fiscalização dos estabelecimentos municipais e particulares de ensino em São Paulo8.  

                                                           
8 De acordo com site oficial da SEE/SP, em sua página institucional, “A Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo (SEE) tem por objetivo planejar, dirigir, executar e avaliar as ações setoriais 
a cargo do Estado relativas à garantia e à promoção da Educação, com a participação da sociedade e 
com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa e a seu preparo para o exercício da cidadania e para o 
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Do conjunto de atividades que desenvolve, abrangendo todo o território do 

Estado, a SEE/SP visa consolidar a política administrativa do poder público estadual das 

diferentes redes físicas e dos recursos humanos que compõem o sistema. De acordo com 

informações fornecidas pela própria SEE/SP, no presente ano de 2012, a rede de ensino 

estadual pública paulista é considerada a maior do Brasil, reunindo 5,7 mil escolas, 278 

mil funcionários no total, dos quais 222 mil são professores e mais de cinco milhões de 

alunos, com unidades escolares distribuídas nos 645 municípios do Estado de São 

Paulo, as quais são subordinadas a duas coordenadorias.  

Para atender à demanda administrativa e pedagógica da rede pública estadual, a 

SEE/SP está organizada9 em sete órgãos centrais, responsáveis pelo atendimento das 

escolas do interior e capital, distribuição e elaboração da merenda, recursos humanos e 

área pedagógica, além de dois órgãos vinculados. Os órgãos centrais estão compostos 

por: Departamento de Recursos Humanos (DRHU); Coordenadoria de Ensino do 

Interior (CEI); Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP); 

Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana da Grande São Paulo (COGSP); 

Departamento de Suprimento Escolar (DSE); Centro de Referência em Educação Mário 

Covas (CRE); e Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores (EFAP). Os 

Órgãos Vinculados comportam a Fundação Desenvolvimento da Educação (FDE) e o 

Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo (CEE). A essa estrutura 

                                                                                                                                                                          
trabalho”. (http://www.educacao.sp.gov.br/institucional/a-secretaria. Acesso em fevereiro de 
2012) 
9 Cumpre destacar que em razão do período estudado, considera-se na pesquisa a antiga composição da 
SEE/SP, tendo em vista que no corrente ano de 2012 a SEE/SP passará por um processo de 
reestruturação, de acordo com comunicado expedido pela pasta da educação: “neste ano, teve início a 
reestruturação de sua estrutura básica, que contará agora com três órgãos vinculados, sendo eles o 
Conselho Estadual de Educação (CEE), a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) e o 
Comitê de Políticas Educacionais, além da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores – 
“Paulo Renato Costa Souza” e cinco coordenadorias: de Gestão da Educação Básica; de Informação, 
Monitoramento e Avaliação Educacional; de Infraestrutura e Serviços Escolares; de Gestão de Recursos 
Humanos; de Orçamento e Finanças. O novo modelo foi instituído por decreto assinado pelo governador 
Geraldo Alckmin, publicado no Diário Oficial do dia 20 de julho de 2011, e deverá ser implantado até o 
final deste ano.” (http://www.educacao.sp.gov.br, acesso em fevereiro de 2012)  
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corresponde uma série de cargos e funções determinados por estatuto e regulados por 

normas válidas para a totalidade dos funcionários. 

A Coordenadoria de Ensino do Interior (CEI) que compreende 610 municípios 

no interior do Estado está dividida em 62 Diretorias de Ensino. Atende a 3.577 unidades 

escolares, totalizando 2.716.973 alunos. A Coordenadoria de Ensino da Região 

Metropolitana da Grande São Paulo (COGESP) tem como área de abrangência 28 

Diretorias de Ensino, sendo treze no município de São Paulo e quinze nos municípios 

adjacentes, totalizando 34 municípios da região da Grande São Paulo. Essa 

Coordenadoria inclui 2.170 unidades escolares que atendem 2.721.901 alunos. A 

COGESP abrange uma área territorial reduzida, porém de grande concentração 

demográfica. O quadro apresentado a seguir é uma síntese dos dados globais referentes 

à abrangência de atendimento da SEE/SP, acrescentando-se o número total de 

funcionários da Secretaria, que na atualidade proporcionam o funcionamento dessa 

gigantesca estrutura burocrática.   

  

Tabela II: Abrangência do atendimento da SEE/SP (com indicação do número 
total de municípios, Coordenadorias, Diretorias de Ensino, unidades escolares, 
funcionários, professores e alunos) no ano de 2012  

MUNICÍPIOS 645 

COORDENADORIAS 2 

DIRETORIAS DE ENSINO 90 

UNIDADES ESCOLARES 5.747 

FUNCIONÁRIOS 278.806 

PROFESSORES 222.974 

ALUNOS 5.438.874 

Fonte: SEE/SP (http://www.educacao.sp.gov.br, acesso em abril de 2012) 
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 A área territorial de uma abrangência da SEE/SP envolve 645 municípios, 

distribuídas em duas Coordenadorias (grande São Paulo e interior), que reúnem noventa 

Diretorias de Ensino. O serviço oferecido pela SEE/SP atende 5.438.874 alunos que 

estão sob a responsabilidade de 278.806 funcionários, sendo que 222.974 destes são 

professores, como resume a tabela acima.   

 Como se depreende dos números apresentados, trata-se de uma enorme rede de 

ensino não somente por conta do número de unidades escolares existentes, mas também 

pelo contingente de alunos e funcionários que apresenta, assim como pela extensão 

territorial que abrange. Essa dimensão necessita de um tipo de organização que permita 

a agilidade nos procedimentos, regras claras, um rigoroso controle dos registros e 

relações impessoais em que a maioria dos cargos é provida de forma legal, 

características descritas por Weber (2002) como preceitos operacionais necessários para 

estabelecer o racional funcionamento da estrutura burocrática. Isto representa os 

fundamentos básicos para o Estado manter racionalmente o controle da gestão pública e 

a subordinação do quadro de funcionários às leis, regras e estatutos estabelecidos. 

Em decorrência da rápida expansão ocorrida na rede pública de ensino estadual, 

em décadas anteriores, foi criado o Departamento de Recursos Humanos (DRHU) em 

1976, a fim de racionalizar a administração de pessoal docente (TEIXEIRA, 1988). Esse 

órgão central da estrutura administrativa da SEE/SP, responsável entre outras coisas 

pela seleção e recrutamento de professores, é analisado em seguida. 

 

2.2.1 – Departamento de Recursos Humanos (DRHU)  
 

O DRHU é considerado o maior órgão do Sistema de Administração de Pessoal 

do Estado, em razão do elevado número de funcionários existentes: professores, 

funcionários administrativos e técnicos. A sua criação foi definida pelo Decreto 
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7.510/76 e justificada em razão do rápido crescimento da rede estadual de ensino de São 

Paulo, observado nas décadas anteriores (1950, 1960), assim como aquele verificado 

após a reforma do ensino promovida pela Lei 5692/71.  

Tal iniciativa, tomada pelo governo paulista em relação ao setor da educação, 

antecedeu aquilo que ocorreria pouco tempo depois para os demais setores do serviço 

público estadual. De acordo com os dispositivos previstos na Lei Complementar nº. 

180/78, cada secretaria estadual deveria criar um órgão setorial próprio, vinculado à 

Administração de Recursos Humanos do Estado. Essa sistematização dos recursos 

humanos, implantada em pleno regime militar (1964-1985), visava racionalizar o 

funcionamento do serviço público estadual. Porém, tais iniciativas do poder público 

refletem, naquele período, aquilo que Weber assinala como o irresistível crescimento da 

burocracia estatal, à medida que se observa um crescimento da economia. Além disso, 

ressalte-se que as reformas empreendidas pela tecnocracia militar tiveram fortes 

repercussões no campo educacional, visando cultivar o controle da educação, 

considerada, inclusive, uma área estratégica para veicular e legitimar o discurso 

ideológico dominante à época.     

Na condição de órgão setorial da Administração de Recursos Humanos do 

Estado, cabe ao DRHU, por intermédio das unidades constantes de sua estrutura 

organizacional, planejar, coordenar, executar e prestar orientações técnicas, sobre 

atividades de Administração de Pessoal no âmbito da Secretaria de Educação, 

observadas as políticas, diretrizes e normas emanadas do Órgão Central do Sistema. 

(Cumpre lembrar que o organograma da estrutura organizacional do DRHU, a descrição 

de suas principais funções, assim como o organograma do Centro de Seleção e 

Movimentação de Pessoal (CSMP) estão dispostos nos anexos da pesquisa.)   
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 Das unidades constantes da organização do DRHU, cumpre destacar a atuação 

do Centro de Seleção e Movimentação de Pessoal (CSMP), responsável dentre outras 

atribuições, em programar atividades de recrutamento e seleção de pessoal, mediante 

concurso público, bem como atividades de movimentação de pessoal, em atendimento 

às prioridades definidas no plano global da SEE/SP.  De acordo com Teixeira (1988, 

p.137), para executar os concursos públicos de ingresso o CSMP se responsabiliza pelas 

seguintes atividades:  

1 - programar as atividades de recrutamento, seleção e movimentação do 
pessoal; 
2 - elaborar modelos de concursos públicos e de processos seletivos; 
3 - divulgar informações relativas aos concursos; 
4 - abrir e encerrar inscrições; 
5 - analisar e deferir as inscrições; 
6 - elaborar ou orientar a elaboração das provas; 
7 - imprimir e distribuir as provas; 
8 - orientar o pessoal encarregado das inscrições e das aplicações das provas; 
9 - avaliar as provas e testes e divulgar os resultados; 
10 - expedir certificados e convocar os candidatos para a escolha de vagas. 
 

Observa-se pelo exposto que as atividades relativas ao processo de recrutamento 

e seleção de pessoal docente estão concentradas no CSMP. Ressalte-se também que o 

dispositivo de “manter contatos com instituições especializadas em recrutamento e 

seleção de pessoal (parcerias)”, tem sido largamente utilizado pelo CSMP – desde os 

anos 1970 – em vista dos sucessivos contratos firmados entre o governo e as referidas 

empresas. De acordo com informações colhidas em visitas10 ao DRHU, os contratos são 

firmados a partir de processos de licitação ou por intermédio de “carta convite”.  

                                                           
10 Cumpre destacar que, solicitaram-se junto ao DRHU cópias de documentos contratuais firmados com 
essas empresas, as quais foram prontamente negadas, alegando-se tratar de “documentos internos” e que 
devem ter o seu sigilo preservado. Trata-se de uma contradição, pois os concursos são públicos e, 
portanto as informações relativas a todo o processo devem ser consideradas de domínio público, fato este 
que não ocorre. Ademais, vale lembrar que de todas as informações solicitadas ao DRHU, via 
apresentação de requerimento e carta de apresentação do pesquisador expedida pela universidade, 
praticamente todos os dados oferecidos haviam sido publicadas em Diário Oficial. Diante desse 
comportamento da burocracia pública, impõem-se obstáculos quase intransponíveis e que travam as 
possibilidades de se estabelecer análises mais criteriosas a propósito dos certames de recrutamento e 
seleção de docentes realizados pela SEE/SP.        
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Dentre as empresas especializadas em promover processos de seleção de 

pessoal, destacam-se aquelas que realizaram inúmeras edições dos concursos 

promovidos pela SEE/SP nos últimos anos: Fundação Carlos Chagas (FCC), Instituto 

Brasileiro de Seleção Pública (IBRASP), Instituto Tecnológico de Seleção Pública 

(INTESP), Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (VUNESP) e 

Fundação CESGRANRIO. O governo paulista justifica a contratação dessas empresas 

especializadas em razão do crescimento da rede de ensino, que, por sua vez, demandou 

a realização de concursos de efetivação para um contingente elevado de candidatos, 

bem superior à sua capacidade técnica e operacional de cobrir todas as etapas do 

processo.  

De acordo com a análise realizada, verifica-se que o DRHU é um órgão dividido 

em diversos compartimentos, cuja finalidade é executar as prescrições emanadas do 

governo do estado e da pasta da educação. Por se tratar de um departamento que 

administra um elevado número de funcionários, o DRHU apresenta uma estrutura 

composta por órgãos diretivos, de seleção e controle, que em seu conjunto buscam 

padronizar os procedimentos administrativos e operacionais, de acordo com os preceitos 

que orientam a composição e funcionamento da burocracia moderna. O exercício 

atomizado das funções individuais presentes na lógica de funcionamento da burocracia 

pública, por seu turno, evidencia a submissão do funcionário aos imperativos do aparato 

burocrático, representando assim uma expressão da racionalidade tecnológica. Daí 

Marcuse (1999, p. 97) afirmar que “(...) racional é aquele que mais eficientemente 

aceita e executa aquilo que lhe é determinado, que confia seu destino às grandes 

empresas e organizações que administram o aparato.” 
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Por fim, de acordo com a estrutura burocrática e os arranjos institucionais que se 

estabelecem, a SEE/SP assume um modelo de seleção de cargos docentes voltado à sua 

rede de ensino, assunto que será analisado em seguida.  

   

 

2.3 – Seleção e admissão de cargos docentes da SEESP  

 Para analisar a política de seleção e admissão de docentes da SEE/SP, faz-se 

necessário apresentar em um primeiro momento, a modalidades de cargos (quadros) que 

compõem a Secretaria, divididos em três grupos. Em seguida, analisam-se as 

modalidades de provimento da SEE/SP, que são determinadas de acordo legislação 

vigente. Analisam-se também as principais características que se podem identificar na 

política de seleção e contratação de cargos, consagrada nas últimas décadas pela 

SEE/SP para estipular a composição dos quadros docentes, particularmente naquilo que 

se refere aos processos de recrutamento e seleção dos efetivos. Posteriormente, 

verificam-se quais as implicações, em termos quantitativos, que essa política traz para a 

composição dos quadros docentes. Para isso, faz-se necessário, em um primeiro 

momento, realizar um exame da situação funcional da categoria docente da SEE/SP, 

tomando-se por referência a composição da totalidade dos quadros de professores 

efetivos e não efetivos observada no período de 1994 até 2011. Para fins de comparação 

com o quadro geral da SEE/SP, também será contemplada a composição dos quadros 

(professores efetivos e não efetivos) da disciplina Educação Física no período de 2007 a 

2011, de acordo com informações fornecidas pelo DRHU. Por último, avalia-se uma 

amostra composta pelo quadro de professores da Educação Física, referentes a 33 

escolas, das 80 unidades que compõem a totalidade de uma Diretoria de Ensino do 

interior escolhida. Com isso, visa-se comparar o quadro de professores de Educação 
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Física com a referida série histórica da disciplina (2007-2011). Com base nessa amostra, 

pretende-se também avaliar o atendimento quantitativo do contingente de alunos das 33 

unidades escolares, referentes à disciplina Educação Física.  

 

 

 2.3.1 – Modalidades de quadros da SEE/SP  

Consideram-se de início as modalidades de quadros de funcionários da SEE/SP, 

que incluem a categoria docente. De acordo com a LC nº 444/85, o Estatuto do 

Magistério Paulista (promulgada na gestão de Franco Montoro), a estrutura 

organizacional da SEESP está distribuída basicamente em três quadros11 de 

funcionários, a saber: o Quadro do Magistério (QM), o Quadro de Apoio Escolar 

(QAE) e o Quadro da Secretaria da Educação (QSE). O quadro do magistério é 

constituído por série de classes docentes e de especialistas da educação, assim 

classificados:  

Docentes: Professor de Educação Básica I (PEB I – habilitado para ministrar aula no 

ciclo I: 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental – habilitação em licenciatura), Professor II 

(professor habilitado para ministrar aulas somente para o ciclo II do Ensino 

Fundamental – licenciatura curta) e Professor de Educação Básica II (PEB II – 

habilitado para ministrar aulas no Ensino Fundamental e Ensino Médio – licenciatura). 

Cumpre observar que da categoria Professor II, portador de licenciatura curta, restam 

poucos profissionais atuando na SEE/SP: 92 professores, segundo informações 

constantes no cadastro funcional da educação de 2011, elaborado pelo DRHU. A 

situação funcional das classes docentes será analisada mais detalhadamente logo 

                                                           
11 A denominação dos quadros permanece inalterada, após a implantação do ensino fundamental 
organizado do 1º ao 9º ano.    
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adiante, por meio de uma descrição histórica (1994 até 2011) dos professores PEB I e 

PEB II efetivos e não efetivos da SEE/SP.   

Especialistas: – Coordenador Pedagógico, Diretor, Supervisor, Dirigente de Ensino, 

Coordenador Pedagógico, Assistente de Diretor. 

O Quadro de Apoio Escolar (QAE) é composto pelos profissionais que exercem 

funções de apoio operacional, definidas nas seguintes atividades: limpeza, guarda dos 

alunos nos intervalos de recreio, preenchimento e tramitação de papéis e digitação de 

dados. Os profissionais que compõem esse quadro são os seguintes: secretário de 

escola, agente de organização escolar (inspetores de alunos e oficial) e agente de 

serviços escolares (serventes) e por assistente de administração escolar. 

 O Quadro da Secretaria da Educação (QSE) é aquele de menor número de 

funcionários da Secretaria, porém apresenta o maior número de tipos de cargos. É 

constituído por profissionais que exercem funções dirigentes e/ou de apoio operacional 

às atividades administrativas. Os quadros da SEE/SP, por sua vez, são providos de 

acordo com as leis vigentes, como se poderá conferir no item que se segue. 

 

2.3.2 – Formas de provimentos de cargos docentes da SEE/SP 

 De acordo com a LC nº 444/85, o Estatuto do Magistério Paulista, o provimento 

de cargos docentes da SEE/SP é realizado de duas maneiras básicas: por meio de 

nomeação em comissão e em caráter efetivo; neste caso, é realizado por meio de 

concursos públicos de provas e títulos, da mesma forma como ocorre para os cargos 

assumidos por meio do acesso. Por outro lado, o Estatuto também prevê a admissão de 

professores não efetivos sem a realização de concursos públicos, que são contratados 

por tempo em caráter de substituição.  
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 A contratação de professores temporários nas últimas décadas tem seguido as 

determinações da Lei nº. 500/74, posteriormente alterada pela Lei Complementar nº 

1093/09, que, por sua vez, também foi alterada pela LC nº 1.132 de fevereiro de 2012. 

De acordo com a nova lei, a contratação temporária é efetuada pelo tempo estritamente 

necessário para atender às demandas da educação, cujo período máximo é de 12 (doze) 

meses. Além disso, atualmente os professores habilitados que pretendem ministrar aulas 

como temporários são obrigados a participar do processo seletivo simplificado, 

realizado por intermédio de provas anuais. Para efeito de atribuições de classes e aulas, 

cumpre elucidar que a lista de classificação dos professores temporários contempla o 

desempenho obtido pelo candidato nas provas, acrescidos pelos pontos acumulados 

relativos aos títulos, assim como ao tempo de serviço prestado pelo professor no 

magistério público estadual. 

 A par das informações anteriormente contempladas, consideram-se também as 

principais características que norteiam a política seleção e admissão adotada pelos 

sucessivos governos de São Paulo nas últimas décadas. Pretende-se, assim, responder à 

seguinte questão da pesquisa: que traços caracterizam o modelo seleção e admissão de 

cargos docentes assumido pela rede estadual de ensino de São Paulo nos últimos anos?   

  

 2.3.3- Traços principais que definem o modelo de seleção e admissão de 

cargos docentes da SEE/SP 

Com o intuito de responder a questão anterior, cumpre destacar de início que a 

contratação de pessoal docente da SEE/SP segue afinada com a política de governo 

direcionada à administração de pessoal, e de acordo com as diretrizes e normas 

estabelecidas pela administração pública, respeitando-se os princípios que orientam a 

organização burocrática e as leis vigentes. Nos últimos anos, as sucessivas gestões do 
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governo de São Paulo têm-se caracterizado por um modelo de racionalização da 

administração pública, que pressupõe a contenção dos gastos públicos, o enxugamento 

do aparato burocrático, privatizações de empresas estatais, terceirização de serviços e 

contratação de funcionários temporários a título de trabalho precário.  

Nessa lógica operacional de funcionamento, o governo tem procurado 

administrar o orçamento do estado de tal forma que contrata o mínimo possível de 

funcionários em caráter efetivo. Uma vez admitido e tendo cumprido o período de três 

anos correspondente ao estágio probatório, o funcionário adquire o direito de usufruir 

garantias pecuniárias que o estado deverá assumir por um prolongado espaço de tempo. 

Por outro lado, a terceirização de serviços e principalmente a admissão de funcionários 

temporários, a exemplo do que vem ocorrendo há décadas na área da educação, permite 

ao poder público estadual isentar-se da responsabilidade de oferecer as mesmas 

garantias pecuniárias que são legalmente asseguradas para os efetivos. Além disso, no 

que tamge às reformas administrativas implantadas no aparato burocrático do estado, 

realizadas de acordo com as orientações políticas assumidas pelos governantes, incide 

uma vulnerabilidade maior sobre os funcionários temporários, se comparado com os 

efetivos titulares de cargo, pois, estes dispõem de garantias que lhes asseguram a 

estabilidade no serviço público, inexistentes para os primeiros.  

 Apesar disso, segundo Teixeira (1988, p. 47) a política educacional do governo 

estadual é dirigida a partir de normas e diretrizes que visam alcançar a “(...) consecução 

dos objetivos do sistema de ensino”. Destaca que esses objetivos devem orientar a 

política de pessoal docente, buscando suprir a rede pública estadual de ensino com 

professores em quantidade e qualidade suficientes para atender às demandas a contento. 

Contudo, considera também, que as medidas tomadas pela política educacional 

assumida pelo governo do estado nem sempre foram acompanhadas de iniciativas que 



91 
 
pudessem “dar suporte” ao funcionamento adequado do sistema de ensino público. Para 

a autora, isso se tornou mais acentuado à medida que a rede se expandiu em tamanho e 

complexidade, "sem que medidas de política de pessoal procurassem adequar a 

administração do pessoal docente às exigências da nova situação da Rede.” 

(TEIXEIRA, 1988, p. 143)   

Essas considerações ressaltam um decisivo traço que tem marcado a política de 

pessoal da SEE/SP nas últimas décadas e, consequentemente o provimento de cargos 

docentes, ou seja, o descompasso existente entre as demandas por pessoal qualificado 

estabelecidas pela educação e a constatação do insuficiente atendimento quantitativo e 

qualitativo realizado pelo governo. Por outro lado, não se pode considerar que esse 

descompasso seja simplesmente uma característica disfuncional do sistema educacional. 

Ao contrário, isso reflete a lógica operacional da administração pública em relação às 

causas da educação, que, em última instância, deveria ter em vista a promoção de um 

ensino de qualidade. Tomando-se por referência os baixos índices de desempenho 

observados nas avaliações institucionais discentes (SARESP), nas condições de trabalho 

e salário dos professores (CAÇÃO, 2001; FONTANA, 2008), conclui-se que as 

políticas educacionais empreendidas nos últimos anos não têm sido suficientes para 

resolver, de modo satisfatório, os problemas recorrentes que historicamente se 

manifestam na escola pública paulista. 

Portanto, o modelo de admissão de professores desenvolvido pela SEE/SP, 

realizada principalmente por meio de contrato precário de trabalho, representa uma 

flagrante consolidação da lógica da administração pública empreendida em São Paulo, 

nas últimas décadas. Disso decorre observar a existência de uma permanente e intensa 

movimentação de pessoal ocorrendo no interior da rede, como se poderá conferir logo 

adiante. Assim, pode-se afirmar que a política de seleção de docentes não tem sido 
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formulada com o propósito de tratar de forma adequada e satisfatória as demandas 

surgidas na escola pública paulista. Em consequência disso,  

(...) a legislação de pessoal docente, que expressa a política adotada, acabou 
se transformando num emaranhado de leis, decretos e regulamentos, muitos 
dos quais formulados com objetivos casuísticos, tornando a administração de 
pessoal extremamente complexa, e até certo ponto “caótica”.  (TEIXEIRA, 
1988, p. 145)   
 

Ressalte-se que a autora expressa de maneira clara e objetiva aquilo que se 

constatou junto aos funcionários que trabalham na Diretoria de Ensino do interior 

visitada12, ou seja, a vigência de um emaranhado de leis referentes à contratação e 

gestão de pessoal docente. De acordo com as informações obtidas com funcionários da 

DE, constatou-se que as diretrizes e normas da SEE/SP direcionadas à administração de 

pessoal docente sofrem constantes alterações, estabelecidas a partir de demandas 

técnicas e operacionais surgidas no interior do sistema, mas, principalmente em 

decorrência da lógica que orienta a administração pública de São Paulo.  

Apontou-se também que manter elevado índice de temporários trabalhando na 

escola pública é decorrente, entre outros fatores, dos poucos concursos de seleção 

realizados pela SEE/SP em período recente, pois, aqueles que foram realizados estão 

distantes de promover um cenário adequado para a situação funcional dos quadros 

decentes. Segundo a declaração de um funcionário da DE, responsável pelo setor que 

realiza as sessões semanais de atribuição de classes e aulas: “(...) caso a administração 

pública efetivasse professores de modo a reduzir o máximo possível o contingente de 

temporários, a maior parte dos problemas relativos à gestão de pessoal docente estaria 

resolvida”. Como se pode conferir na afirmação, isso traria outras implicações no 

                                                           
12 Como se destacou anteriormente na Introdução, realizaram-se visitas em uma Diretoria de Ensino da 
SEE/SP do interior, visando coletar parte dos dados para analisar a situação funcional dos professores. 
Priorizou-se reunir dados referentes ao quadro geral de professores, especialmente aquele relativo à 
disciplina Educação Física, além do número de classes e aulas atribuídas no ano de 2012. 
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âmbito escolar, tais como reduzir a rotatividade de professores nas unidades de ensino, 

diminuir o trabalho burocrático do setor administrativo, maior comprometimento dos 

docentes com o projeto pedagógico da escola, entre outros. Contudo, os dados da 

pesquisa evidenciam que a lógica da administração pública, pautada em princípios de 

ordem econômica e pelas diretrizes políticas assumidas, consolida tal situação funcional 

observada em relação à gestão de pessoal docente. 

Resta aos professores temporários assumirem as classes e aulas em caráter 

substitutivo, tanto nas atribuições iniciais de cada ano letivo, como no decorrer dele. 

São duas as modalidades de atribuição de classes e aulas para aqueles que compõem os 

quadros dessa categoria (não efetivos), como aponta Fontana (2008, p. 108): 

No início do processo de atribuição de classes e aulas contamos com aulas e 
classes livres que serão atribuídas conforme a classificação dos candidatos. 
O fato é que muitos professores escolhem as aulas ou classes e se afastam 
para prestar serviço seja junto à Diretoria de Ensino, seja nas próprias 
unidades escolares como vice-diretor ou coordenador pedagógico; temos 
ainda aqueles que se afastam por motivos particulares, sem vencimentos, 
outros por licença para tratamento de saúde, licença prêmio, enfim, são 
diversos tipos de afastamentos previstos em lei que acabam por originar 
aulas em substituição. Ao contrário dessas, aquelas que não foram 
atribuídas a nenhum docente, são cognominadas aulas livres. 
 

 De acordo com informações colhidas no DRHU, constatou-se que essas 

atribuições ocorrem visando atender às demandas da escola por intermédio de 

professores substitutos. Disso decorre a movimentação nos quadros docentes e, 

consequentemente, a recorrente alteração da relação percentual percebida entre o 

contingente de professores efetivos e não efetivos em atividade. Ressalte-se que, dentre 

os professores não efetivos, há aqueles que assumem uma posição privilegiada no 

interior do sistema, geralmente representado pelo grupo de docentes que acumula maior 

tempo de trabalho realizado no magistério público e, portanto, ficam mais bem 

classificados nas listas de atribuições.  

Os professores não efetivos aos quais são atribuídas classes ou aulas livres 
são considerados profissionais privilegiados, pois tendem a permanecer com 
aquelas durante o ano todo e ainda gozam praticamente de quase todos os 
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benefícios concedidos aos efetivos, exceto a estabilidade. Destes docentes, os 
ACTs, que são os de maior quantidade, mantêm certo vínculo com a escola, 
têm o seu salário equiparado ao do professor efetivo, recebem gratificações, 
têm direito às férias, décimo terceiro salário, dependendo do tempo de 
atuação farão jus ao bônus mérito, têm auxílios transporte e alimentação, 
adicional por tempo de serviço, contribuem para a Previdência, acumulam 
pontos para a classificação, acompanham reuniões pedagógicas, participam 
praticamente de tudo o que ocorre durante o ano letivo. Embora sejam 
considerados como temporários muitos deles permanecem ministrando aulas 
nestas condições até se aposentarem. Ao contrário dos efetivos, eles não 
podem se afastar, sem vencimentos; para tratar de assuntos particulares e 
também não têm direito à licença prêmio. (FONTANA, 2008, p. 108-109) 
 

Portanto, o traço mais acentuado que é decorrente da política de contratação de 

docentes é a presença da intensa movimentação de professores no interior da rede. Tal 

fato tem sido recorrente ao longo das últimas décadas, como se afirmou anteriormente, e 

tem amparo nos dispositivos legais vigentes, que definem a chamada mobilidade 

funcional, representada principalmente pela remoção e readaptação de professores. De 

acordo com o Estatuto do Magistério, o processo de remoção – que é realizado em nível 

estadual – antecede à realização de nova edição dos concursos de efetivação previstos 

pela SEE/SP, permitindo-se assim que o professor mude para outra unidade escolar da 

rede.  

A readaptação13, por seu turno, consiste no aproveitamento do funcionário que 

se incapacitou total ou parcialmente para as funções que vinha exercendo, para outra 

função compatível com as suas condições de saúde. Uma vez solicitada pelo 

interessado, a readaptação é determinada pelo Departamento de Pericias Medicas do 

Estado (DPME) – após passar por exames realizados pela junta médica designada – que 

identifiquem a incapacidade do funcionário continuar no exercício de suas funções.  

                                                           
13 De acordo com informações obtidas na Diretoria de Ensino investigada, parte do professorado que 
exerce suas funções na condição de não efetivo se utiliza desse dispositivo legal como forma de assegurar 
a permanência na rede pública, uma vez que se identifique algum problema de saúde. Os readaptados têm 
estabilidade funcional garantida por lei, e segundo funcionários da DE, isso tem funcionado como um 
“tipo de efetivação” para aqueles que não obtiveram sucesso nos concursos realizados pela SEE/SP. 
Constatou-se também que na atualidade é comum observar número superior a dez professores 
readaptados trabalhando em uma mesma unidade escolar.  
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Contudo, cumpre destacar que a movimentação de professores é um fenômeno 

mais abrangente, pois engloba as substituições de professores afastados por motivos 

particulares ou definidas de acordo com as designações feitas internamente, que 

permitem ao professor exercer outras funções na rede de ensino. Além disso, abrange as 

substituições de professores que deixam seus cargos no decorrer do ano letivo, por 

motivo de exoneração ou aposentadoria. Por outro lado, há também os deslocamentos 

necessários que obrigam muitos professores efetivos ingressantes, a ocuparem um cargo 

em localidade distante daquela de sua origem, caracterizando-se como mais uma 

situação que intensifica a movimentação no interior da rede. 

A movimentação de professores da SEE/SP, por seu turno, reflete-se na situação 

funcional da categoria, razão pela qual se analisa em seguida a composição histórica dos 

quadros de PEB I e PEB II, e na sequência os quadros dos professores PEB II de 

Educação Física, em sua totalidade, assim como da amostra obtida na Diretoria de 

Ensino investigada.   

 

2.3.4 – Movimentação de professores na rede pública paulista  

Em primeiro lugar, é digno de nota ressaltar que para pesquisar a situação 

funcional da categoria docente, encontraram-se dificuldades consideráveis para reunir 

dados sobre o tema junto aos órgãos públicos. O DRHU, por exemplo, sistematiza os 

dados referentes à situação funcional da SEE/SP e os divulga periodicamente em página 

da Secretaria na internet, as informações relativas aos quadros gerais de funcionários, 

apresentadas em uma série histórica iniciada em 1999. Do levantamento realizado junto 

às fontes da pesquisa, encontraram-se informações sobre os quadros docentes em 

período anterior a 1999, por intermédio do reduzido grupo de trabalhos produzidos 

antes dessa data (PEREIRA, 1963; TEIXEIRA, 1988; RUS PERES, 1994).  
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Vale ressaltar também que de todas as informações solicitadas junto ao DRHU, 

obteve-se um detalhamento apenas da disciplina Educação Física no período de 2007 

até 2011. O Departamento alega que informações sobre os quadros da disciplina 

referentes a período anterior a 2007 não estão disponíveis, dificultando-se assim 

estabelecer uma apreciação mais criteriosa de período mais abrangente. Destaque-se que 

tal manifestação do Departamento é no mínimo contraditória, pois, compreende-se que 

a elaboração dos quadros gerais do contingente de professores da SEE/SP depende dos 

dados parciais de cada disciplina, portanto eles existem. Isso demonstra uma 

incoerência da administração pública de recursos humanos, necessitando-se, assim, que 

os órgãos públicos aperfeiçoem a sistematização de suas bases de dados. Além disso, 

deveriam permitir o acesso às informações de forma menos restritiva, demonstrando-se, 

assim, mais boa vontade no atendimento dos interessados. Essa situação, que tem sido 

enfatizada por outros pesquisadores (RUS PERES, 1994; GOMES, 1998; COSTA, 

1999; MÁSCULO, 2002, BROUCO, 2006; FERREIRA, 2006). Rus Perez (1994), por 

exemplo, ressalta as dificuldades pelas quais passou para coligir dados para sua 

pesquisa, que foram obtidos por intermédio de diversas fontes:   

Entre as inúmeras dificuldades encontradas para analisar os recursos 
humanos da Secretaria da Educação destacam-se (...) a ausência de controle 
rigoroso de elaboração dos dados, existência de documentos oficiais sem 
precisão e autenticidades garantidas. (...) Existe uma precariedade do 
sistema de informações sobre os recursos humanos vinculados ao Poder 
Executivo do Estado de São Paulo. (RUS PEREZ, 1994, p. 117) 

 
Apesar das dificuldades apontadas, o autor conseguiu reunir dados referentes ao 

contingente de professores da rede estadual paulista no período entre 1967 e 1990. Do 

conjunto desses dados, vale destacar as alterações quantitativas ocorridas no contingente 

de professores existentes na SEE/SP, no início de cada ano letivo. 

Com base no estudo de Rus Peres (1994), foi possível apurar os seguintes dados 

relativos ao contingente total de professores: em 1970 (111.184), 1980 (182.462) e 1990 



97 
 
(206.836). De acordo com as demais informações assinaladas pelo autor, referentes às 

porcentagens de professores efetivos e não efetivos no período (1970, 1980, 1990), 

elaborou-se a seguinte tabela: 

Tabela III: Contingente total de professores (1970, 1980, 1990), com 
indicação do número de efetivos e não efetivos, e dos números índices (Ie, 
Ine, It, 1970 como base) 
Ano           Efetivos       Ie       Não efetivos     Ine Total            It 

1970          46.696       100          64.488          100 

 1980*             x              x                x                 x 

1990           82.526      176         124.310         193 

111.184        100 

182.462        164 

206.836        186 

Fonte: Elaborada com base nas informações extraídas de Rus Peres (1994)  
Nota: * número de efetivos e não efetivos não informados pelo autor; 
- número índice (Ie, Ine e It) representa o valor da variável em razão da data base, multiplicado por (100) 
 

Apesar da precariedade de dados em relação ao período retratado, como aponta o 

autor, apresenta-se uma série histórica que permite “(...) avaliar, pelo menos 

tendencialmente, o contingente de professores que sustentam a política educacional” 

(RUS PERES, 1994, p. 116). Sendo assim, observa-se que no período entre 1970 e 1980 

ocorreu um crescimento de 64% do número total de docentes, enquanto que no período 

total considerado (1970 – 1990) foi de 86%, indicando que o maior percentual notado 

na tabela foi durante os primeiros dez anos. Os dados também assinalam a mesma 

tendência em relação aos efetivos, cujo aumento foi de 76%, e dos não efetivos que 

acresceu 93%.    

De acordo com os números da tabela, nota-se que o maior índice de crescimento 

apurado ocorreu na categoria dos professores não efetivos, demonstrando que, pelo 

visto, o crescimento do contingente total no período compreendido entre 1970 e 1990, 

centrou-se mais na contratação de professores temporários. Sendo assim, pode-se 

afirmar que a lógica dominante na administração de pessoal docente emanada pelo 
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poder público estadual, no período especificado, foi a de promover uma expansão na 

rede pública estadual de ensino fundamentada na admissão de professores temporários.  

Embora haja dificuldades para se reunir informações sobre a situação dos 

quadros docentes da SEE/SP, após apresentar insistentes solicitações junto ao DRHU, 

obtiveram-se dados que permitiram elaborar a tabela IV, contemplando a média anual 

dos quadros de professores PEB II, no período de 1994 a 2011, cotejando, inclusive, os 

percentuais do contingente dos não efetivos. Da mesma maneira que se elaborou uma 

tabela relativa ao quadro de professores PEB II, apresenta-se em seguida a tabela V 

referente aos docentes PEB I, permitindo-se assim estipular análises distintas de acordo 

com a situação encontrada em cada caso.    
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TABELA IV– Professores PEB II (1994-2011), com indicação do número de 
efetivos e não efetivos e dos números índices (Ie, Ine, It, 1994 como base) e da 
porcentagem de não efetivos 
Ano 

 
Efetivos 

 
Ie  Não efetivos

 
Ine Total 

 
It Não efetivos 

(%) 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

29.719 
31.220 
28.516 
25.874 
23.209 
19.183 
51.721 
49.146 
55.315 
55.273 
56.101 
74.897 
88.168 
88.600 
95.343 
93.691 
90.352 
92.571 

100 
105 
 96 
 87 
 79 
 64 
174 
165 
186 
186 
189 
252 
297 
298 
321 
315 
304 
311 

78.174 
76.619 
73.737 
78.174 
76.522 
81.976 
61.975 
58.825 
71.281 
81.344 
82.307 
71.912 
65.856 
67.848 
61.411 
63.909 
72.271 
70.723 

100
98 
94 
100
98 
105
79 
75 
91 
104
105
92 
84 
87 
78 
82 
92 
90 

107.893
107.839
102.253
104.048
99.730 
102.976
113.696
107.971
126.596
136.617
138.408
146.809
154.024
156.448
156.754
157.775
162.624
163.294

100
100
95 
96 
92 
95 
105
100
117
127
128
136
143
145
145
146
150
151

72,5 
71,0 
72,1 
75,1 
76,7 
79,6 
54,5 
54,5 
56,3 
59,5 
59,5 
49,0 
42,7 
43,4 
39,2 
40,5 
44,5 
43,3 

Fonte: Elaborada com base nas informações extraídas de Fontana (1994, p. 102); Centro de Informações 
Educacionais (CIE); e DRHU (Cadastro funcional da educação, 2011)  
Nota: número índice (Ie, Ine e It) representa o valor da variável em razão da data base, multiplicado por 
(100). 
 
 De acordo com dados da tabela, vale destacar inicialmente o crescimento de 

51% no total de professores PEB II observado no período de dezoito anos (1994-2011). 

Esse crescimento sistemático teve início em 2.000, e após as reduções nos anos de 1996 

a 1999, se consolidou de forma gradativa até o final do período considerado. De modo 

análogo, verifica-se que o aumento ocorrido no quadro dos efetivos segue a mesma 

tendência, com aumento sistemático a partir de 2.000, alcançando o valor final mais 

expressivo observado em todo o período (211%). O número de não efetivos apresenta 

uma oscilação (aumenta e diminui) até 2005. A partir decresce de modo constante até o 

final do período.  

Isso sugere que, desde 2000, ocorreu houve um acentuado processo de 

efetivação de professores, determinado pela realização dos concursos de 1998 e 2003, 
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que ofereceram respectivamente 47.000 e 49.000 vagas, como se pode conferir na tabela 

I, apresentada na Introdução. Note-se, porém, que em 1999, da relação percentual 

existente entre os quadros de efetivos e não efetivos, observa-se que 79,6% do total 

eram não efetivos. Foi o maior valor percentual de não efetivos apurado na série 

histórica considerada, visto que naquele ano, de modo contrário, o número de efetivos 

foi o mais baixo observado no decorrer da série histórica considerada. Portanto, os 

concursos realizados em 1998 e 2003 compensaram em parte o elevado deficit de 

efetivos identificado em período anterior ao ano 2.000. Apesar disso, pode-se aferir que 

em 2011 o contingente de não efetivos em números absolutos é superior a 70 mil 

professores, representando uma parcela importante (43,3%) do total de docentes que 

atuam na escola pública estadual de São Paulo. No que se refere ainda aos quadros de 

PEB II, constata-se que a tendência marcante inerente à lógica operacional da 

administração pública nas últimas décadas continua a mesma, ou seja, preservar um 

elevado contingente de professores temporários trabalhando na rede.    

    Isso significa dizer que, no período considerado (1994-2011), a condução do 

projeto pedagógico da SEE/SP esteve basicamente nas mãos de professores contratados 

a título precário e que, de acordo com as regras de atribuição de classes e aulas vigentes, 

foram protagonistas da intensa rotatividade nos respectivos quadros docentes das 

escolas que compõem a rede.  

A seguir analisa-se na tabela V, a série histórica (1994-2011) dos quadros 

docentes PEB I, responsáveis pelo ensino fundamental de Ciclo I. 
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TABELA V – Contingente de professores PEB I (1994-2011), com indicação do 
número de efetivos e não efetivos, dos números índices (Ie, Ine, It, 1994 como base) 
e da porcentagem de não efetivos 
Ano Efetivos Ie Não efetivos Ine Total It Não efetivos 

(%) 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

51.863 
50.486 
46.466 
42.355 
38.822 
34.713 
30.592 
27.117 
25.062 
28.569 
27.911 
26.509 
31.465 
31.433 
31.445 
29.373 
27.403 
26.100 

100 
97 
89 
82 
75 
67 
59 
52 
48 
55 
54 
51 
60 
60 
60 
56 
53 
50 

44.733 
42.020 
46.380 
47.252 
63.487 
59.784 
38.074 
30.183 
35.624 
33.923 
30.288 
29.893 
25.071 
25.980 
21.014 
22.070 
27.579 
28.060 

100
94 
104
105
142
134
85 
67 
80 
76 
68 
67 
56 
58 
47 
49 
39 
63 

96.596 
92.506 
92.847 
89.608 
102.309
94.497 
68.666 
57.300 
60.686 
62.493 
58.199 
56.402 
56.536 
57.413 
52.458 
51.443 
54.982 
54.160 

100
96 
96 
93 
106
98 
71 
59 
63 
65 
60 
58 
58 
59 
54 
53 
57 
56 

46,3 
45,5 
50,0 
52,7 
62,1 
63,2 
55,5 
52,6 
58,7 
54,3 
52,0 
53,0 
44,3 
45,2 
40,0 
42,9 
51,2 
51,8 

Fonte: Elaborada com base nas informações extraídas de Fontana (1994, p. 107); Centro de Informações 
Educacionais (CIE); e DRHU (Cadastro funcional da educação, 2011)  
Nota: número índice (Ie, Ine e It) representa o valor da variável em razão da data base, multiplicado por 
(100) 
 

De acordo com os dados da tabela, observa-se a tendência de decréscimo 

gradativo do contingente total de professores no período considerado (1994-2011), 

principalmente a partir de 1999, finalizando com o valor de 44% em 2011, valor obtido 

subtraindo-se de 100 (ano base) o valor de 56% constante na tabela. Da redução total 

apurada, observa-se que a mais significativa se refere ao contingente de efetivos, (50%) 

em 2011.   

Em relação ao quadro de não efetivos, os dados apontam que houve variações 

dos valores entre 1994 e 2011. No decorrer do período, encontrou-se em 1998 e 1999 o 

maior contingente de não efetivos se comparados ao ano base (1994), que foram 

superiores em 42% e 34%, respectivamente. Porém, o contingente reduziu 

acentuadamente em 2.000, ano em que havia 15% a menos de professores não efetivos 



102 
 
do que o ano base 1994. Posteriormente, apuraram-se menores índices de variação, 

finalizando o período com 37% (2011) de redução em comparação a 1994. Portanto, 

constata-se que no final do período considerado, o decréscimo total apurado do 

contingente de efetivos (50%) foi mais acentuado do que aquele apontado no quadro 

dos não efetivos (37%). Além disso, o valor percentual da relação existente entre 

efetivos e não efetivos, verificada ao longo dos dezoito anos considerados na tabela, 

indica a tendência da manutenção de não efetivos ter prevalecido na maior parte do 

tempo decorrido. 

Cumpre ressaltar que, a redução do contingente total de professores PEB I 

ocorreu, muito provavelmente, em razão do processo de municipalização do ensino 

fundamental de Ciclo I, iniciado em 1997. De acordo com os dados da tabela, 

evidencia-se que a redução do contingente se acentua a partir de 1999. Além disso, no 

período que compreende de 1990 a 2005, a SEE/SP não promoveu concursos públicos 

para essa categoria docente, ano em que surgiu uma nova edição, visando efetivar 

10.268 novos docentes PEB I, como destaca Fontana (2008, p. 104):  

O Estado de São Paulo passou 15 (quinze) anos sem concursos para o 
provimento de cargos de PEB I, antigo P I, provavelmente devido ao 
processo de municipalização do ensino que se encontrava em andamento. 
Ressaltamos que a realização de concursos e a consequente efetivação de 
grande número de professores inviabilizariam a municipalização, tanto por 
parte do Estado como dos Municípios, tendo estes, na maioria das vezes, 
realizado concursos. 
 

De acordo com as ponderações da autora, tudo indica que os municípios do 

estado de São Paulo absorveram parte do professorado que anteriormente fazia parte dos 

quadros da SEE/SP. Tal situação foi definida em razão das parcerias estabelecidas entre 

estado e municípios, que absorveram parte do professorado PEB I, e também por 

intermédio dos processos de seleção docente promovidos por inúmeras prefeituras em 

todo o território estadual. Por fim, cumpre enfatizar que da mesma maneira como 
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ocorreu com os quadros de PEB II, a manutenção da educação pública paulista esteve, 

majoritariamente, sob a responsabilidade dos professores não efetivos. 

Uma última análise que se pode realizar a propósito dos quadros gerais de PEB I 

e PEB II da SEE/SP, trata-se de estabelecer uma comparação com a situação funcional 

dos professores das escolas públicas em nível nacional, de acordo com a pesquisa de 

professores realizada em 2002 e publicada pela UNESCO (2004). De acordo com os 

dados da tabela IV de PEB II, no ano de 2002 o contingente de efetivos representava 

uma porcentagem estimada em 43,7% do total, enquanto que a de PEB I é 41,3% (tabela 

V), mostrando que os valores apontam uma tendência de proximidade na situação 

funcional dos quadros docentes da SEE/SP para o mesmo ano. Enquanto isso, em nível 

nacional, encontra-se outra situação em relação aos quadros de professores das escolas 

públicas do país, relativos ao mesmo ano (2002), como se depreende nas seguintes 

afirmações:   

A situação funcional dos docentes que atuam em escolas públicas aponta 
para mais da metade na categoria de concursados (66,1%). Há ainda 9,2% 
dos professores efetivos sem concurso. Contudo, o contrato temporário 
apresenta proporção expressiva, uma vez que se considera que este trabalho 
esta vinculado ao setor público – 19,1% dos professores que atuam em 
escolas públicas estão submetidos a esse tipo de contrato de trabalho. 
(UNESCO. 2004, p. 85)  
   

A tabela VI, apresentada a seguir, contém uma síntese da composição dos 

quadros docentes do ensino público no país, de acordo com o vínculo institucional 

mantido pelo professor com a escola. 
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TABELA VI – Professores da rede pública no país por tipo de 
vinculo institucional estabelecido, em porcentagem (2002)  
 
Vinculo institucional 
 

     (%) 

Efetivo concursado 
Efetivo sem concurso 
Contrato temporário
Contrato CLT 

     66,1 
      9,2 
     19,1 
      5,7 

Total     100,0

FONTE: UNESCO, Pesquisa de professores, 2002 
Extraído de (UNESCO, 2004, p. 85) 

Com base nos dados da tabela acima, pode-se constatar que a porcentagem 

nacional de professores efetivos nas escolas públicas atinge a cifra de 75,3%, somados 

os valores de efetivo concursado (66,1%) e efetivo sem concurso (9,2%). Por outro 

lado, a porcentagem de professores efetivos apurada nos quadros da SEE/SP, extraídos 

das tabelas IV e V e referentes mesmo ano da pesquisa da UNESCO (2002), são 

respectivamente PEB II (43,7%) e PEB I (41,3%), cuja média desses dois valores é 

42,5%. Constata-se, portanto, que em São Paulo, considerado o estado mais populoso e 

rico do país, detentor da maior rede estadual de ensino público, apresenta em seus 

quadros docentes uma porcentagem de professores efetivos inferior à média nacional.  

Com o intuito de complementar as análises da situação docente na SEE/SP, 

analisa-se em seguida a composição dos quadros dos professores efetivos e não efetivos 

da disciplina Educação Física, no período de 2007 a 2011 – de acordo com informações 

fornecidas pelo DRHU – em comparação com os quadros totais de docentes PEB II da 

própria Secretaria. Cumpre relembrar que, solicitaram-se junto ao DRHU dados que 

trouxessem um detalhamento dos quadros de professores da Educação Física, com a 

finalidade de montar uma série histórica no período equivalente às últimas três décadas. 

Porém, como se apontou anteriormente, as demandas feitas para se obter tais 

informações foram negadas. Isso impede de realizar uma análise mais profícua pela 
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ausência de dados. Contudo, pode-se fazer uma análise comparativa relativa ao período 

de 2007 a 2011, como se poderá conferir no item que se segue. 

 

2.3.5 – Situação funcional dos docentes da Educação Física  

  Com base nas informações apresentadas no item anterior, verificou-se que no 

período considerado (1994-2011) na tabela IV, a porcentagem do contingente de 

professores não efetivos PEB II (que também engloba os docentes da Educação Física) 

foi consideravelmente elevado entre 1994 e 2.000, reduzindo-se gradativamente e 

finalizando com 43,3 % em 2011. Diante disso, cumpre questionar qual teria sido o 

comportamento numérico dos quadros docentes da disciplina Educação Física nos 

últimos cinco anos (de 2007 a 2011), tomando-se por referência os dados obtidos? 

Mediante comparação com o quadro geral de PEB II, quais tendências podem ser 

identificadas? 

Com o intuito de responder a essas questões, apresenta-se, de início, a tabela 

VII, contendo uma série temporal da disciplina Educação Física em São Paulo referente 

ao período de 2007 a 2011.  

TABELA VII – Professores de Educação Física (2007-2011), com indicação 
do número de efetivos e não efetivos, dos números índices (Ie, Ine, 2008 
como base; e It, 2007 como base) e da porcentagem de não efetivos 

Ano  
 

Efetivos  Ie Não efetivos Ine Total It %Não efetivos 

 
2007* 
2008 
2009 
2010 
2011 

 
X 

7.920 
7.563 
7.214 
7.450 

 
X 

100 
95 
95 
94 

 
X 

4.608 
4.873 
5.429 
5.263 

 
X 

100
108
118
114

 
12.577
12.528
12.436
12.643
12.713

 
100 
99 
99 
100 
101 

 
X 

36,8 
39,2 
42,9 
41,4 

FONTE: DRHU, SEE/SP, em 2012                
 Nota:* valores não informados pelo DRHU; 
- número índice (Ie, Ine e It) representa o valor da variável em razão da data base, multiplicado 
por (100) 

 
  



106 
 
 De acordo com os dados da tabela, observa-se uma estabilidade no valor total de 

professores da disciplina no período considerado. O número de efetivos teve uma 

discreta redução de 6% no final do período, enquanto que o contingente de não efetivos 

apresentou um crescimento final de 14%. Para estabelecer uma relação comparativa 

com o quadro geral de PEB II, apresenta-se a seguir uma síntese dos dados referentes à 

porcentagem do contingente de professores não efetivos (2008-2011), extraídos das 

tabelas IV e VII.   

TABELA VIII: Porcentagem de professores não efetivos de Educação Física 
e do quadro geral de PEB II da SEE/SP (2008-2011),   com indicação dos 
números índices (I% EF, e I% PEB II, 2008 como base) 
Ano 

 
Não efetivos 

Educação Física (%)
Não efetivos PEB II

(%) 

2008 
2009 
2010 
2011 

36,8 
39,2 
42,9 
41,4 

39,2 
40,5 
44,5 
43,3 

Média 40,0 41,9 

Fonte: Elaborada com base nas informações extraídas das tabelas V e VII; Fontana (1994, p. 
107); Centro de Informações Educacionais (CIE); e DRHU (Cadastro funcional da educação, 
2011)  

 
 Observa-se nos dados da tabela acima, que as porcentagens relativas aos 

professores não efetivos da Educação Física e do quadro geral de não efetivos PEB II da 

SEE/SP, além de conter valores aproximados, apresentam também a mesma tendência 

nas variações sofridas ao longo do período retratado (2008-2011). Essa constatação 

pode ser considerada um indicativo de que o quadro docente da disciplina acompanhou 

de maneira análoga, as variações percentuais observadas no quadro geral de PEB II 

apresentado anteriormente. Sendo assim, pode-se afirmar que provavelmente a 

disciplina Educação Física foi desenvolvida majoritariamente por professores não 

efetivos na rede estadual paulista, por um período estimado de quase duas décadas, 
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mantendo-se, portanto, a tendência que tem caracterizado as variações sofridas nos 

quadros docentes SEE/SP, ao longo de sua história recente.  

Com o propósito de detalhar a situação do quadro docente dos professores da 

disciplina Educação Física, assim como a oferta de aulas nas unidades escolares, 

adotou-se como critério procedimental a reunião dos dados relativos a uma Diretoria de 

Ensino (DE) do interior, como se apontou anteriormente. A escolha dessa DE do 

interior ocorreu em razão da sua importância numérica, no conjunto das noventa DEs 

que compõem a SEE/SP, além de ter sido aquela mais acessível para se obter os dados 

para a pesquisa. A análise dos resultados obtidos vem a seguir. 

 

2.3.6 – Situação funcional dos docentes da Educação Física de uma 

Diretoria de Ensino do interior de São Paulo 

  A cidade em que se localiza a Diretoria de Ensino do interior escolhida está 

situada na região sudoeste do Estado de São Paulo, a cerca de 90 km de distância da 

capital. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem 586.625 

habitantes, conforme o Censo 2010. É considerada um polo regional, que engloba cerca 

de 2 milhões de habitantes e atualmente conta com uma grande diversidade econômica, 

embora o seu desenvolvimento, em décadas passadas, tenha sido marcado pelo setor 

industrial e do transporte ferroviário.  

Em seu conjunto, a DE é composta por 80 escolas, 65.657 alunos e cerca de 

3.500 professores. Da totalidade de escolas, obteve-se o acesso aos dados de 33 

unidades, referentes ao número total de alunos, número total de professores, número de 

professores de Educação Física (efetivos e não efetivos), número de aulas atribuídas e 

número completo de alunos que fazem aulas da disciplina no início do período letivo no 

corrente ano de 2012.  
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Do total de 80 escolas, obteve-se uma amostra de 33 unidades, ou seja, um 

conjunto composto por 41,2% da totalidade de escolas. A seleção desse conjunto de 33 

escolas ocorreu diante da impossibilidade em reunir dados em todas as 80 unidades da 

DE, tendo em vista que as informações necessárias para realizar as análises estão sob 

controle das escolas. Cumpre destacar que, um coordenador de área da DE, responsável 

direto por 33 escolas, manifestou interesse em colaborar com a pesquisa, 

responsabilizando-se em solicitar as informações junto às unidades consideradas.  

Obteve-se, assim, um conjunto de informações descritas da seguinte maneira: o 

número total de alunos das 33 escolas é 39.641 (57,0%) do total da DE, enquanto que o 

número de professores (1.676), que é 47,9% do total encontrado nas 80 unidades da DE. 

Dos alunos que totalizam as 33 escolas, 28.112 fazem aulas de Educação Física nas 

respectivas unidades escolares. Quanto ao número de aulas de Educação Física 

atribuídas no início do ano letivo de 2012, contabilizou-se 1.445 aulas semanais para os 

professores efetivos e 330 para os não efetivos. A tabela apresentada a seguir é uma 

síntese das informações coligidas na DE pesquisada.    
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Tabela IX : Dados obtidos na amostra de 33 escolas das 80 existentes na Diretoria 
de Ensino do interior de São Paulo investigada em 2012 

Total de escolas 80 

Total de alunos 65.657 

Total de professores 3.500 

Escolas (amostra) 33 

Número de alunos 
 

39.641 

Número de professores 
 

1.676 

Número de professores de Educação Física Efetivos 
 

67 

Número de professores de Educação Física Não efetivos 
 

47 

Número alunos – Educação Física com professores de Efetivos 
 

23.20.6

Número alunos – Educação Física com professores Não efetivos 
 

4.906 

Número aulas de Educação Física atribuídas para professores Efetivos 
 

1.445 

Número aulas de Educação Física atribuídas para professores Não 
efetivos 

330 

Fonte: Diretoria de Ensino do interior de São Paulo, em 2012  
 
         Das informações reunidas na DE pesquisada, cumpre destacar de início aquelas 

referentes ao número de professores de Educação Física e a relação de aulas atribuídas 

no início do ano letivo de 2012.  Nas primeiras sessões de escolha, realizadas nas 

unidades escolares, foram atribuídas 1.445 aulas aos efetivos. Essas aulas correspondem 

àquelas que são distribuídas de acordo com a classificação e interesse dos professores 

dessa categoria, permitindo que cada professor possa compor a sua jornada individual 

de trabalho. Sendo assim, desse conjunto de 1445 aulas, obtém-se uma média de 21,5 

aulas para cada um dos 67 professores efetivos. Acrescentando-se as aulas equivalentes 

ao trabalho pedagógico fora da sala aula, que de acordo com a Resolução SE 8/2012 

deve ser composta na atualidade por 1/3 da jornada total de cada docente, obtém-se uma 

média de 28,6 aulas por docente efetivo em Educação Física. Por outro lado, o número 
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de aulas consideradas livres (330), que são atribuídas para os 47 professores não 

efetivos, corresponde em média a 7,0 aulas para cada um deles. Acrescentando-se 1/3 de 

aulas equivalentes à jornada de trabalho pedagógico extraclasse, como descrito, obtém-

se uma média para 9,3 para cada professor não efetivo de Educação Física.  A tabela X 

ilustra a distribuição de aulas da disciplina entre os professores da área. 

TABELA X – Distribuição das aulas semanais de Educação Física das 33 escolas 
da DE; atribuídas no início do ano letivo de 2012 

Situação 

funcional 

Professores 
de Educação 

Física 

Porcentagem
(%) 

Número de aulas 
atribuídas* 

Porcentagem
(%) 

Efetivos  
67 58,8 1.445 81,4 

Não efetivos 
47 41,2 330 18,6 

Total  114 100,0 1.775 100,0 

FONTE: Diretoria de Ensino do interior da SEE/SP, em 2012 
Nota:* Não inclui as horas de trabalho pedagógico desenvolvidas pelos professores na escola (HTPC) e 
em local de escolha livre (HTPL) 
 
 Nota-se pelos dados da tabela que, tomando-se o ano de 2011 por referência, a 

relação percentual existente entre o contingente de efetivos e não efetivos tem valores 

aproximados, tanto em comparação àqueles observados no quadro geral de PEB II 

(tabela IV), quanto àqueles referentes ao quadro da Educação Física da SEE/SP (tabela 

VII).  

Por outro lado, observa-se que o número de aulas atribuídas para os professores 

não efetivos é relativamente baixo, ou seja, representa apenas 18,6% do total das aulas 

da disciplina, enquanto que a quantidade atribuída aos efetivos é mais significativa 

(81,4%). De acordo com o valor apurado, cada professor teria 9,3 aulas, incluindo-se a 

jornada extraclasse, ou seja, um volume de aulas que se pode considerar pouco 

significativo para estabelecer laços de maior proximidade do professor com a escola. 

Além disso, pode-se afirmar que diante de tal número de aulas, tudo indica que a 
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remuneração recebida pelo professor seja insuficiente para garantir o próprio sustento e 

o de seus familiares, sugerindo que possivelmente tenha de buscar alternativas de renda 

ou aguardar outras aulas de substituição que potencialmente surgem no decorrer do ano 

letivo.  

De acordo com informações colhidas na DE investigada, o sistema de atribuição 

de aulas no decorrer do ano é dinâmico, pois, nas primeiras sessões de atribuição de 

classes e aulas não se contemplam as substituições daqueles professores que 

posteriormente se afastam para exercer outras funções. Desse modo, para compor a sua 

jornada de trabalho, resta aos professores temporários aumentarem sua carga horária 

com as demais aulas que vão surgindo esporadicamente, em razão das outras 

modalidades de afastamentos apontadas anteriormente, destacando-se, principalmente: 

licença médica, designações para trabalhar em outras funções, aposentadorias, 

exonerações, entre outras. Com isso, em muitos casos, o professor temporário precisa 

lecionar em várias escolas dentro da DE, a fim de compor uma carga horária de modo a 

lhe assegurar o seu sustento, causando uma alta rotatividade nas sessões de atribuição e, 

consequentemente, nas escolas.  

Portanto, quanto à distribuição das aulas entre as duas categorias docentes, 

infere-se que a relação percentual entre aulas atribuídas para os efetivos e os não 

efetivos também se altera no decorrer do ano letivo. Porém, cumpre destacar que todas 

as alterações decorrentes dessa dinâmica operacional do sistema de atribuições de aulas 

não foram contempladas aqui em razão dos limites da pesquisa, e também porque há 

dificuldades que se apresentam para reunir dados junto aos órgãos que compõem a 

estrutura burocrática da SEE/SP.  

Ressalte-se, contudo, a necessidade de se realizar pesquisas que possam 

investigar melhor a movimentação de professores, em decorrência da lógica que domina 
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a administração de pessoal docente da SEE/SP, bem como o modelo de provimento dos 

cargos. Com isso seria possível traçar um panorama mais detalhado da dinâmica 

operacional do sistema de admissão e atribuição de aulas, que certamente acarreta 

inúmeros problemas para a carreira do professor, assim como há indícios de que tal 

situação contribui decisivamente para inviabilizar a consolidação de uma educação de 

qualidade. Nestes termos, pode-se afirmar que a lógica racional que norteia a 

administração de pessoal docente, além de seguir os princípios fundamentais da 

burocracia moderna, também é uma expressão da racionalidade tecnológica, 

condicionando os sujeitos (professores) a se adaptar às determinações inerentes ao 

poder de mando e obediência da burocracia.  Assim, cabe aos professores se adaptarem 

a essa lógica de funcionamento do sistema, restando-lhe poucas possibilidades de 

resistência ao que se encontra cristalizado, pois, como ressalta Marcuse (1982), a 

ideologia da racionalidade tecnológica determina que o sujeito faça uma renúncia de sua 

individualidade e liberdade diante dos ditames da própria razão.  

De acordo com os dados apresentados, no que se refere à distribuição de classes 

e aulas para os docentes efetivos e não efetivos, pode-se inferir que possivelmente a 

tendência encontrada também se manifeste em relação ao quadro geral da disciplina 

Educação Física da SEE/SP, assim como em relação ao quadro geral de professores 

PEB II, dado que as distribuições dos quadros docentes apresentadas nas tabelas 

anteriores apontaram existir entre elas um determinado grau de proximidade e 

coerência. 

 Quanto à distribuição dos alunos que fazem as aulas de Educação Física nas 33 

escolas da DE, encontra-se a seguinte composição: são 28.112 em sua totalidade. Após 

as primeiras sessões de atribuição de classes e aulas realizadas no início do ano letivo de 

2012, os professores efetivos ficaram responsáveis por 23.206 alunos, enquanto que 
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4.906 compuseram as classes atribuídas aos professores não efetivos. A tabela XI ilustra 

essa distribuição, de acordo os dados coligidos na DE pesquisada.     

TABELA XI – Distribuição dos alunos que fazem Educação Física nas 33 
escolas da DE, de acordo com as atribuições de classes e aulas realizadas no 
início do ano letivo de 2012  
Situação funcional Professores 

de Educação Física
Porcentagem

(%) 
Alunos Porcentagem

(%) 
Efetivos 67 58,8 23.206 82,5% 

Não efetivos 47 41,2 4.906 17,5% 

Total 114 100,0 28.112 100,0% 

FONTE: Diretoria de Ensino do interior da SEE/SP, em 2012 
 
 Analisando-se os números constantes na tabela, observa-se que a distribuição 

percentual de alunos entre as duas categorias docentes apontam mesma tendência 

verificada quanto à distribuição das classes e aulas apresentada na tabela X, indicando 

que há coerência entre os dados reunidos na pesquisa. 

Outra questão importante de a se considerar, segundo informações colhidas junto 

a um supervisor de ensino da DE pesquisada, é que dos 3.500 professores existentes, 

anualmente cerca de 400 professores (11,4% do total) frequentemente afastam-se do 

cargo após as primeiras sessões de atribuição, com o intuito de preencher os postos de 

vice-direção e coordenação14 das 80 unidades escolares da Diretoria de Ensino. Isso 

                                                           
14 Cumpre destacar que tanto o Professor Coordenador, quanto o vice-diretor de escola preenchem uma 
função-atividade e não um cargo. De acordo com Fontana (2008, p. 126), para ocupar a função de 
Professor Coordenador: “o docente, seja efetivo ou não, participa de um processo seletivo e caso 
aprovado, terá que apresentar um projeto na unidade escolar onde pretenda trabalhar e ser aprovado pelo 
Conselho de Escola daquele local. Se o professor não for efetivo, terá que contar, no mínimo, com dez 
aulas atribuídas a ele”. Quanto ao vice-diretor, uma vez indicado para ocupar essa função-atividade o 
professor tem de cumprir as determinações previstas no DECRETO Nº 57.670/2011, que 
primordialmente, estabelece o seguinte: Artigo 2º - A designação para o exercício das atribuições de 
Vice-Diretor de Escola recairá em docente que se encontre vinculado à rede estadual de ensino e que 
preencha os seguintes requisitos: I - seja portador de, pelo menos, um dos títulos abaixo relacionados: 
a) diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia; b) diploma de curso de pós-
graduação em nível de Mestrado ou Doutorado, na área de Educação; c) certificado de conclusão de 
curso, devidamente aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, de pós-graduação em nível de 
Especialização, na área de formação de especialista em Educação (Gestão Escolar), com carga horária de, 
no mínimo, 800 (oitocentas horas); II - tenha, no mínimo, 5 (cinco) anos de experiência no Magistério; 
III - pertença, de preferência, à unidade escolar em que se dará a designação. 
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significa que antes de iniciar o ano letivo, altera-se o quadro total de classes e aulas 

atribuídas da DE em aproximadamente 11,4%, pois, de acordo com as informações 

obtidas a carga horária desses professores afastados é redistribuída aos respectivos 

substitutos, estimulando-se assim o processo de rotatividade nas escolas.     

Destaque-se também que, em geral, os professores afastados permanecem nessa 

situação definitivamente, permanecendo no exercício de funções administrativas até se 

aposentarem. Embora essa mobilidade esteja prevista nos dispositivos legais que 

normatizam a burocracia de estado, vale destacar que especialmente para a educação 

essa situação acarreta implicações de ordem quantitativa peculiares, como se analisou 

anteriormente.  

Por fim, a análise da situação funcional dos quadros docentes permite concluir 

que nos últimos anos a administração pública de São Paulo tem procurado reduzir 

parcialmente o percentual de professores não efetivos da rede pública paulista, 

realizando alguns concursos de provimento, sobretudo, na categoria PEB II, que 

representa aproximadamente 2/3 do total de docentes da SEE/SP. Apesar disso, os 

dados da pesquisa apontam que na atualidade o número absoluto de professores PEB II 

permanece elevado, totalizando mais de 70 mil profissionais, um indicativo de que há 

ainda um grande deficit de professores efetivos na rede pública paulista. 

A fim de aprofundar a discussão sobre o modelo de seleção e admissão de 

docentes da SEE/SP, analisa-se no capítulo seguinte o provimento de cargos docentes, 

com o entendimento de que isso ocorre por meio da realização de concursos públicos. 

Contempla-se, na análise, a legislação correspondente, os certames realizados na 

Educação Física, e, por último procura-se identificar os elementos presentes no processo 

de seleção e contratação de docentes que incidem sobre a qualidade da educação pública 

paulista. Assim, pretende-se atingir o seguinte objetivo:  
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3 – Identificar os possíveis elementos presentes no modelo de seleção e admissão de 

docentes e os concursos públicos realizados pela SEE/SP, que podem ser associados 

com a qualidade do ensino oferecido na rede estadual pública. 
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 CAPÍTULO 3 – O provimento de cargos docentes promovidos pela SEE/SP 

 

 O presente capítulo dedica-se a estudar o provimento de cargos docentes, 

que de acordo com os dispositivos legais, é realizado por meio de concursos15 públicos 

de ingresso, contemplando especialmente uma análise sobre aqueles aplicados na rede 

estadual de ensino de São Paulo, nas últimas décadas. De início, discutem-se os 

elementos definidores dos concursos públicos, seguido pela análise do percurso 

histórico da legislação pertinente aos concursos. Em seguida, apresenta-se a situação 

atual definidora dos concursos da SEE/SP, considerando-se em particular as 

normatizações específicas dos certames no estado de São Paulo e uma discussão do 

sistema padronizado assumido pela SEE/SP, considerado aqui como expressão da 

ideologia da racionalidade tecnológica e de uma estrutura burocrática. No item seguinte, 

apresentam-se dados referentes aos concursos que promoveram o recrutamento de 

professores da Educação Física, nas edições de 1976, 1986, 1993, 1998, 2005 e 2010. 

Por fim, com o entendimento de que a fixação do professor nas unidades de ensino, 

promovidas na rede estadual paulista é realizada somente por intermédio do provimento 

de cargo efetivo, discute-se sobre os possíveis elementos que se podem identificar no 

modelo de seleção e admissão de docentes e os concursos públicos realizados pela 

SEE/SP, bem como sua provável associação com a qualidade do ensino oferecido na 

rede estadual pública. 

3.1 – Elementos definidores dos concursos públicos   

Na atualidade, os concursos públicos são realizados em todo o território nacional 

e para todas as instâncias: federal, estadual, municipal, autarquias e fundações, de 
                                                           
15 Encontraram-se algumas definições para esse termo, mas a acepção apresentada por Loureiro Filho 
(2009, p. 4) é mais adequada para o escopo deste estudo. O autor define concurso da seguinte maneira: 
“concurso é certame, processo seletivo, prova de admissão, seleção. No melhor entendimento, é o 
procedimento destinado a selecionar, no universo de candidatos regularmente inscritos, aqueles mais 
aptos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo posto em disputa”.   
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acordo com os dispositivos previstos na Constituição Federal de 1988, tornando-se, 

portanto, um fenômeno significativo da sociedade moderna.  Na área da educação, o 

fenômeno não tem sido diferente, tendo em vista a grande concorrência observada nas 

últimas edições dos diversos concursos do setor, como se reiterou desde o início da 

pesquisa.  

A demanda pela realização de concursos públicos em uma determinada 

sociedade decorre de um conjunto reivindicações que podem ser de ordem social, 

política, cultural e econômica. Ressalte-se que na área da educação esse movimento 

reivindicatório surgiu no Brasil, principalmente a partir do processo de expansão das 

cidades, sobretudo, a partir da década de 1950. Nas décadas seguintes, surgiram maiores 

demandas para se ampliar a rede de ensino público, assim como contratar novos 

professores, que em boa medida foi realizada pelo poder público em caráter emergencial 

(FONTANA, 2008). Portanto, vale observar que de acordo com a lógica da 

administração publica do estado, nos últimos anos, em que pese ao incremento de 

professores efetivos, não se promoveu uma contratação dessa categoria de maneira 

suficiente, que pudesse atender às demandas da educação pública, assim como assegurar 

a melhoria nas condições do ensino das escolas. 

Um dos princípios que devem nortear a administração pública, quanto à 

realização dos concursos públicos, é o da democratização do acesso, cabendo ao poder 

público a obrigatoriedade de realizar concursos públicos toda vez que se faça 

necessário. Quanto a essa obrigatoriedade, vale apresentar as afirmações do jurista 

Adilson Abreu Dallari, que estudou o concurso público sob a ótica do direito 

constitucional, considerando-o inclusive, como regra geral: 

A regra geral, portanto, é a da obrigatoriedade de realização de concurso 
público. Apenas excepcionalmente quando as atribuições a serem exercidas 
pelo ocupante assim o exigirem, como é o caso das funções de direção e 
assessoramento, é que poderão ser criados cargos em comissão, providos 
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livremente, sem concurso. A criação indiscriminada de cargos em comissão é 
sem duvida, alguma, uma afronta à Constituição Federal, muito embora seja 
praticada em larga escala, em todos os níveis de governo e 
independentemente da coloração partidária dos governantes. A clareza e o 
vigor do dispositivo e dos princípios constitucionais (...) não impedem ou 
evitam tentativas de restringir a amplitude dos concursos, para favorecer ou 
prejudicar pessoas, ou mesmo a existência de dúvidas a respeito da licitude 
de determinadas exigências.  (DALLARI, 2005, p. 93-4) 
 

 Fica claro, nas palavras do autor, o aspecto contraditório que gira em torno dessa 

problemática, pois, ao que tudo indica, alguns governantes procuram burlar a 

obrigatoriedade de realizar certames, criando cargos em comissão e nomeando novos 

funcionários. Assim, observa-se que em muitos casos os governantes administram o 

aparato burocrático, agindo no limite da legalidade. 

Ademais, toda vez que se age contrariamente aos interesses públicos, fere-se um 

princípio fundamental na administração pública: o da razoabilidade16, que em última 

instância visa promover outro princípio não menos importante, qual seja, o da isonomia. 

Entenda-se por isonomia a garantia do cidadão no acesso ao serviço público como um 

direito fundamental: 

Em resumo, todo brasileiro tem constitucionalmente assegurado o direito de, 
por qualquer forma, participar da administração pública, direta ou 
indiretamente, mesmo quando ela se apresenta com uma roupagem de 
pessoa jurídica de direito privado. Para se ter uma ideia da importância do 
tema, basta dizer que ele figura no texto da Declaração Geral dos Direitos 
Humanos, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 
10.12.1948, com o seguinte enunciado: “Cada individuo tem o direito ao 
ingresso, sob condições iguais, no serviço de seu país. (DALLARI, 2005, p. 
91) 

 

Para garantir a isonomia é indispensável destacar a seleção de pessoal como 

critério importante e que deve respeitar duas determinantes fundamentais, uma de 
                                                           
16 Maria Paula Dallari Bucci, citada por Dallari (2005, p. 98), define esse princípio da seguinte forma: 
“(...) o princípio da razoabilidade, na origem, mais que um princípio jurídico, é uma diretriz de senso 
comum ou, mais exatamente, de bom-senso, aplicada ao direito. Esse ‘bom-senso jurídico’ se faz 
necessário à medida que as exigências formais que decorrem do princípio da legalidade tendem a 
reforçar mais o texto das normas, a palavra da lei, que o seu espírito. A razoabilidade formulada como 
princípio jurídico, ou como diretriz de interpretação das leis e atos da Administração, é uma orientação 
que se contrapõe ao formalismo vazio, à mera observância dos aspectos exteriores da lei, formalismo 
esse que descaracteriza o sentido finalístico do direito. A invocação do princípio da razoabilidade é, 
portanto, um chamado à razão, para que os produtores da lei e os seus aplicadores não se desviem dos 
valores e interesses maiores protegidos pela Constituição, mesmo quando aparentemente estejam agindo 
nos limites da legalidade”. 
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ordem jurídica e outra de ordem técnica. Quanto à primeira, é o princípio da isonomia 

que deve prevalecer, pois está consignado na Constituição que “todos somos iguais 

perante a lei”, de modo que fica assegurado o direito de ingresso a todas as pessoas que 

preencham os critérios previstos em edital. A segunda determinante fundamental é 

aquela que deve assegurar a seleção dos melhores postulantes aos cargos públicos. Nas 

palavras do autor: 

A primeira determinante para deflagrar o processo de seleção objetiva de 
pessoal, no serviço público, é a determinante constitucional, de natureza 
jurídica, portanto. Obediência ao princípio constitucional da isonomia. Só 
por isso nós teríamos que oferecer iguais possibilidades de acesso ao serviço 
público a todos os interessados. Além da determinante de ordem jurídica, 
temos a determinante de ordem técnica: - selecionar os melhores. O critério 
de seleção vai ser o critério de excelência, o critério de qualidade. 
Oferecem-se iguais oportunidades a todos os interessados e selecionam-se os 
melhores. (DALLARI, 1985, p.60-61)  
 

Para que a administração pública promova a contratação de pessoal, deve-se 

pautar por critérios de excelência e qualidade, oferecendo-se as mesmas oportunidades a 

todos os interessados, a fim de selecionar os melhores quadros. Contudo, por conta de 

dispositivos constitucionais, é facultado a todas as instâncias governamentais o 

princípio da autonomia para criar novas edições de concursos públicos sempre que se 

julgar necessário, desde que sejam respeitados os dispositivos constitucionais 

anteriormente mencionados. Segundo Gomes (1998):  

Embora existam diretrizes comuns que regulamentam o recrutamento dos 
funcionários públicos, cada instância do poder público tem autonomia para 
organizar e elaborar os seus próprios critérios se seleção, não perdendo de 
vista as bases legais que estabelecem as exigências de formação para a 
categoria que fará o concurso. É exatamente essa “autonomia” que imprime 
uma política de recrutamento e seleção. (GOMES, 1998, p. 32) 

 
 Em razão dessa “autonomia”, cabe aos governantes decidir, segundo as 

demandas operacionais da própria administração, dotação orçamentária e das pretensões 

políticas, determinar a abertura de novos processos seletivos de funcionários, quando se 

julgar necessário. 
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Quanto à modalidade de exames predominante para selecionar candidatos 

prevalece a aplicação de provas ou provas e títulos, como prevê a Constituição Federal 

de 1988. Justen Filho, citado por Loureiro Filho (2009) tece as seguintes considerações 

a respeito disso:  

A prova é uma comprovação direta e imediata das virtudes do interessado, 
constituindo na sua submissão a um teste de capacidade intelectual e, por 
vezes, de capacidade física, cuja avaliação será feita de acordo com os 
critérios previamente determinados. Os títulos consistem numa comprovação 
indireta das virtudes do sujeito, por meio da avaliação de sua experiência 
anterior em atividades relevantes e pertinentes ao objeto do concurso. Em 
qualquer caso, as provas e os títulos deverão ser adequados a refletir o 
princípio da objetividade e a seleção do mais qualificado. Não tem 
cabimento atribuir, a propósito de prova de títulos, pontuação desvinculada 
da natureza das atividades próprias do cargo. Mais precisamente, a prova de 
títulos é um meio de avaliar indiretamente a mesma capacitação que se 
pretende investigar por meio da prova. A Constituição exige que a prova 
sempre exista, quando for o caso de concurso. A utilização dos títulos como 
critério de seleção será facultativa. Lembre-se que a previsão de julgamento 
fundado também em títulos se relaciona ao reconhecimento de que a prova 
nem sempre é apta a avaliar adequadamente a capacitação individual. 
(LOUREIRO FILHO, 2009, p. 08) 

 
Como se pode verificar, o autor admite que a aplicação de provas nem sempre se 

faz apta para avaliar a capacitação individual do candidato, motivo pelo qual defende a 

realização de uma etapa que inclua a apresentação de títulos, desde que estes estejam de 

acordo com as atribuições próprias do cargo em causa. Contudo, segundo Gasparini 

(2005), nada impede que o poder público instaure um sistema de provas seletivas para o 

magistério contendo outras etapas, tais como a aplicação de prova oral, convalidação de 

títulos e publicações que o candidato tenha realizado:  

Ademais, para algumas carreiras como a de magistério o concurso há de ser 
de provas e título (art. 206, V, da CF). A primeira espécie consiste em 
submeter o interessado a um conjunto de provas, via de regra, escritas, 
divididas em duas fases: uma de conhecimentos gerais, que sempre sob a 
forma de teste de múltipla escolha; outra de conhecimento específico, na 
maioria das vezes dissertativa, somente para os aprovados na fase anterior. 
Nada veda, como parte da avaliação, a submissão dos aprovados nessas 
avaliações a exames orais. Nesses casos, como a avaliação é subjetiva, deve-
se estabelecer critério matemático, tal como a média aritmética ponderada, 
em que sejam dados pontos e pesos menores para a nota oral. O segundo 
caracteriza-se por submeter o candidato a essas provas escritas e 
eventualmente às orais, e considerar os títulos por ele apresentados como 
fator de classificação. Desse modo, aos pontos obtidos nessas provas, 
somam-se os conseguidos na avaliação dos títulos até um determinado 
número indicado no edital. Mesmo sem qualquer indicação legal dos títulos 
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passíveis de consideração para fins de classificação em concursos de 
ingresso no serviço público, pode-se indicar para essa finalidade os 
diplomas, as pesquisas, trabalhos, cursos artigos e livros editados. 
(GASPARINI, 2005, p. 34)  
 

Note-se que o modelo de concurso e provas escolhido fica a critério do poder 

público, porém, a aplicação da modalidade de concursos públicos compostos por provas 

e títulos tem sido aquela mais utilizada na área da educação, como, por exemplo, 

aquelas aplicadas pela SEE/SP. Desde a década de 1970, os concursos da SEE/SP são 

desenvolvidos por meio de provas padronizadas, que são compostas preferencialmente 

por questões de múltipla escolha, embora, por vezes, acrescentem-se também questões 

dissertativas.  

Por último, cumpre destacar que a legislação pertinente aos concursos públicos 

existente no país, particularmente aquela que regulamenta os certames desenvolvidos 

pela SEE/SP, formam o conjunto de normas que devem ser seguidas. Constituem, 

assim, as bases legais em que os concursos públicos da SEE/SP são previstos, 

organizados e realizados pelo poder público. Com o intuito de se compreender as bases 

da legislação regulamentadora dos concursos públicos, apresentam-se no próximo item 

os principais aspectos legais existentes: as Constituições outorgadas no país, desde o 

Império até à Constituição Federal de 1988. Esta última será analisada em item 

subsequente juntamente com as Leis de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e 

legislação específica do estado de São Paulo, definidora em termos legais dos concursos 

realizados pela SEE/SP.    

 

3.2 – Os termos legais 

Com base na legislação vigente nos dias atuais, o ingresso no serviço público na 

condição de titular de cargo efetivo é possível somente por intermédio de aprovação em 

concursos públicos realizados pelo poder público. De acordo com os dispositivos da 
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Constituição Federal de 1988, excepcionalmente se permite contratar funcionários em 

caráter temporário e também aqueles de livre nomeação, os cognominados cargos 

comissionados. Contudo, em um passado mais remoto – do período imperial até o final 

da Primeira República (1930) – o sistema de admissão de pessoal que compunha os 

quadros da burocracia pública funcionava de outra forma. Embora houvesse a 

possibilidade de se realizarem concursos públicos, prevalecia naquele período a 

admissão de funcionários por meio de nomeação de pessoas portadoras dos diplomas e 

certificados que estivessem de acordo com o cargo em questão.  

Nesse caso, para ser nomeado, o postulante precisava ser considerado como 

portador das chamadas “virtudes e talentos”, elementos necessários para ocupar as 

funções públicas em geral, e particularmente aquelas social e economicamente mais 

prestigiadas. Ademais, desde há muito tempo, os cargos públicos despertam interesse de 

muitos, seja em razão dos ganhos financeiros previstos para o cargo seja do prestígio 

social representado pelas posições ocupadas. Para Weber (2002, p.168-169) a posse dos 

cargos mais cobiçados na burocracia pública representava no passado aquelas “(...) 

pretensões de remuneração ‘respeitável’ ao invés de remuneração pelo trabalho 

realizado, pretensões de progresso garantido e pensões na velhice e, acima de tudo, 

pretensões de monopolizar cargos social e economicamente vantajosos”.  

Como se pode observar nas considerações de Weber, a seleção de pessoal para 

compor os quadros administrativos não é um fenômeno recente, pois, desde a 

antiguidade os poderes competentes já se preocupavam em encontrar cidadãos aptos a 

desempenhar as funções públicas (Weber, 2002, Loureiro Filho, 2009). 

Quanto aos melhores critérios para se promover a seleção de pessoal, segundo 

José Cretella Júnior, citado por Loureiro Filho (2009), tal questão já atraía a atenção de 
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governantes e governados, desde a antiguidade clássica, passando pela Idade Média e 

Renascimento. No entanto, no período da modernidade: 

Ainda se discute qual o mais perfeito dos critérios de recrutamento do 
funcionalismo. Os meios mais conhecidos utilizados pelos diferentes países, 
no decorrer dos tempos, foram os seguintes; sorteio, compra e venda, 
herança arrendamento, nomeação, eleição e concurso. O processo de 
seleção mediante concurso, que se desenvolveu na França, a partir de 
Napoleão e que só se impôs depois de renhidas lutas contra seus opositores, 
beneficiados por outros sistemas, tenda cada vez mais a generalizar-se e a 
tornar-se o processo normal de recrutamento, tendo suscitado entre os 
tratadistas adeptos fervorosos e críticos severos, aqueles salientando as 
vantagens inúmeras do sistema, estes apegando-se a argumentos frágeis, 
facilmente refutáveis. (CRETELLA JÚNIOR, apud LOUREIRO FILHO, 
2009, p. 3-4, grifos do autor) 

 

 Presume-se pelo exposto ter sido a França o primeiro país ocidental – no período 

napoleônico – a adotar o mecanismo de concursos públicos, por serem estes 

procedimentos de admissão do funcionalismo público considerados como aqueles de 

caráter mais democrático.  

No Brasil, a primeira alusão feita em relação à admissão de pessoal no serviço 

público foi na Constituição do Império do Brasil, em 1824. Todavia, o mecanismo de 

admissão aos cargos públicos civis, políticos e militares prevalente naquela época 

cotejava os cidadãos possuidores de “talentos e virtudes”. Para Brouco (2006, p.50), tal 

procedimento indicava que “(...) a admissão era apenas de cunho político, pois talentos 

e virtudes a priori todos os cidadãos possuem. Depende apenas da visão de quem os 

avalia”. Quer isso dizer que, na prática, estipulavam-se atos de nomeação daqueles 

cidadãos que gravitavam em torno do poder, cuja sistemática facilitava aos mandatários 

exercer o seu poder de mando, visando assegurar a hegemonia política no governo.  

A primeira Constituição republicana, de 24 de fevereiro de 1891, embora fosse 

mais clara e objetiva, ainda preservava o critério de nomeações acessíveis a todos os 

cidadãos, desde que preenchessem as condições especiais daquelas capacidades 

definidas pelo legislador. De acordo com Sousa (apud BROUCO, p. 50), essa 
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Constituição previa em seu art. 73 que: “os cargos públicos são acessíveis a todos os 

brasileiros, observadas as condições de capacidade especial que a lei estatuir”. Nota-se 

que, por um longo período na história de nosso país – da época do império até de 1934 – 

prevaleceu o recurso institucional da nomeação de pessoas para ocupar os cargos da 

burocracia pública.  

Diante disso, constata-se o caráter antidemocrático e subjetivo no mecanismo de 

escolha e recrutamento das pessoas que compuseram os quadros do governo naquele 

período. Na Constituição de 1934 surgem determinadas alterações no processo de 

admissão de pessoal, suplantando-se em parte o mecanismo vigente em época anterior. 

Segundo Costa (1999), as principais alterações presentes na Constituição de 1934 foram 

do seguinte teor: 

Foi a Constituição de 1934 que, pela primeira vez, no seu artigo 169, criou a 
possibilidade de admissão de funcionários públicos pela forma de concursos 
de provas. Também estabeleceu que os funcionários admitidos por concurso 
teriam, após dois anos de exercício, estabilidade no serviço público. Ainda 
no mesmo artigo, a lei garantia que os funcionários públicos contratados 
sem concurso de provas conseguiriam a estabilidade depois de dez anos de 
efetivo exercício. No seu artigo 170, inciso 2º, terceira Constituição 
brasileira, promulgada durante o primeiro governo de Getúlio Vargas 
(1930-1945), rezava que a primeira investidura nas repartições públicas 
ocorreria após exame de sanidade e concurso de provas ou títulos. (COSTA, 
1999, p. 16-17, grifo do original)  

  

Instituiu-se, assim, o mecanismo de admissão de funcionários públicos por meio 

de provas e títulos, e também aquele que previa a estabilidade do funcionário no serviço 

público, após cumprir dez anos de efetivo exercício. Esse dispositivo seria também 

utilizado na Constituição de 1988, porém com período de referência de cinco anos de 

efetivo exercício no serviço público, tempo mínimo necessário para se promover a 

estabilidade do funcionário.        
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No que se refere aos concursos públicos, as Constituições subsequentes – 1937 e 

1946 – trouxeram poucas modificações se comparadas com a anterior, tendo 

permanecido praticamente o mesmo texto da Constituição de 1934. 

No entanto, a Constituição de 196717 “(...) alterou de maneira substancial os 

dispositivos da Carta Constitucional de 1946. Pela primeira vez, se fala em concurso 

público de provas ou provas e títulos” (COSTA, 1999, p.17). Também permitia o 

acúmulo de cargos públicos, de acordo com os dispositivos constantes no parágrafo 2º 

do art. 99 da Carta.  

A Constituição Federal de 1988 substituiu a Constituição de 1967 pelo regime 

de exceção vigente no país naquele momento. Essa Carta será particularmente analisada 

logo adiante, juntamente com a legislação vigente no estado de São Paulo, como 

elementos definidores dos aspectos legais que normatizam a realização dos concursos 

públicos da SSE/SP, tanto nos dias atuais como em período recente.  

 

3.2.1 – Legislação definidora dos certames da SEE/SP 

Diante do que se analisou até aqui, identificaram-se dispositivos constitucionais 

que previam a realização de concursos públicos no país de forma sistemática, embora 

isso não tenha ocorrido de forma abrangente, prevalecendo-se assim outras formas de 

admissão de pessoal, tais como a indicação e a nomeação, por exemplo. Na educação 

pública de São Paulo, verificou-se que em período precedente à década de 1970 havia 

criteriosos mecanismos de seleção de professores para compor os quadros efetivos, 

tanto para ensino primário, quanto para o secundário.  

                                                           
17 Registre-se que a Constituição de 1967 entrou em vigência por força de Ato Institucional n º 2, baixado 
pelo regime de exceção instaurado pelo governo militar (1964-1985), após o golpe de 1964, e foi alterada 
substancialmente pela Emenda nº 1, baixada em 1969 pela Junta Militar que governava o país naquele 
momento. 
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Na atualidade, os concursos realizados pela SEE/SP seguem alguns dispositivos 

legais interpostos pela Constituição Federal de 1988, pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) de 1996, assim como por aqueles que estavam em vigor desde 1968, 

quando se estabeleceu o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São 

Paulo e posteriormente pelo Estatuto do Magistério Paulista em 1985. A análise dos 

principais dispositivos que regulamentam os concursos públicos do governo paulista 

constantes nessas leis será realizada de acordo com o período cronológico, iniciando-se 

pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo de 1968. 

 

3.2.2 – Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo 

Ao criar esse Estatuto em 1968, o governo de São Paulo procurou adequar-se às 

exigências estabelecidas pela Constituição de 1967. A regulamentação dos concursos 

públicos para a rede de ensino paulista é oriunda desse Estatuto, no Título II, Capítulo 

II: “Das Formas de Nomeação” (art. 13 a 22).  

No artigo 13, Seção I, do Capitulo II, está previsto a nomeação de funcionários públicos 

da seguinte maneira:  

I – em caráter vitalício, nos casos expressamente previstos na Constituição 
do Brasil; 
II – em comissão, quando se tratar de cargo que em virtude de lei assim deva 
ser provido; e 
III – em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de provimento dessa 
natureza.  

 
 No que se refere especificamente ao concurso, a Seção II do Estatuto assim 
regulamenta: 
  

Art. 14. A nomeação para cargo público de provimento efetivo será 
precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos.  
Parágrafo único. As provas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 
(cem) pontos e aos títulos serão atribuídos, no máximo, 50 (cinquenta) 
pontos.  
Art. 15. A realização dos concursos será centralizada num só órgão.  
Art. 16. As normas gerais para a realização dos concursos e para a 
convocação e indicação dos candidatos para o provimento dos cargos serão 
estabelecidas em regulamento.  
Art. 17. Os concursos serão regidos por instruções especiais, expedidas pelo 
órgão competente.  
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Art. 18. As instruções especiais determinarão, em função da natureza do 
cargo:  
I - se o concurso será:  
1 - de provas ou de provas e títulos; e  
2 - por especializações ou por modalidades profissionais, quando couber;  
II - as condições para provimento do cargo referentes a:  
1 - diplomas ou experiência de trabalho;  
2 - capacidade física; e  
3 - conduta;  

III - o tipo e conteúdo das provas e as categorias de títulos;  

IV - a forma de julgamento das provas e dos títulos;  

V - os critérios de habilitação e de classificação; e  

VI - o prazo de validade do concurso.  

Art. 19. As instruções especiais poderão determinar que a execução do 
concurso, bem como a classificação dos habilitados, seja feita por regiões.  

Art. 20. A nomeação obedecerá à ordem de classificação do concurso.  

(Lei n.º10.261) 

 Essa regulamentação define a nomeação para o cargo efetivo, se realizada 

exclusivamente mediante aprovação nas provas ou provas e títulos, reservando-se parte 

dos cargos públicos para serem preenchidos por meio de nomeação a título de comissão, 

ou seja, em caráter temporário. Em alguns concursos realizados pela SEE/SP, tem-se 

considerado como critério de avaliação a experiência do candidato, acrescentando 

pontos adicionais à nota final do postulante, segundo o seu tempo de serviço no 

magistério público ou privado, desde que se respeitem as normas exaradas pela 

regulamentação específica.  

 Vale destacar nos artigos que compõem o Estatuto aqueles elementos que 

determinam e exigência de especialistas para atuar no serviço público estadual, assim 

como a padronização da pontuação consoante às provas, aos títulos e demais critérios 

que regulamentam a organização dos concursos públicos em São Paulo.  Dessa maneira, 

encontram-se nas fixações dos artigos 14, 15, 16, 17, 19 e 20 os fundamentos que 

estabelecem, em órgão competente, a centralização da condução dos concursos, 

especialmente a padronização tanto da regulamentação, quanto dos demais 

procedimentos que compõem todo o processo.  
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Por fim, as fixações expressas no artigo 19 do Estatuto dos Funcionários 

Públicos determinam a possibilidade de se realizar concursos por regiões, no Estado de 

São Paulo. Isso tem implicações imediatas na movimentação de professores dentro da 

rede, pois, realizar um concurso dividido por regiões – classificação, escolha e posse 

dos cargos – é bem diferente de realizar em nível estadual, em que a incidência de 

deslocamentos atinge uma parcela maior dos ingressantes.  

Portanto, seria plausível que a SEE/SP promovesse concursos de ingresso e 

remoção contemplando dois níveis de escolha das vagas, um de caráter central – válido 

para todo o estado – e outro em nível regional, como pondera Teixeira (1988):  

Somos de opinião de que os concursos de remoção devem ser regionalizados 
como os concursos de ingresso. Para tanto eles poderiam se realizar em 
duas fases: 
- fase regional – na qual os candidatos escolheriam as vagas existentes na 
sua região; 
- fase central – na qual as vagas remanescentes seriam escolhidas pelos 
candidatos que desejassem mudar de região. 
E, se os concursos de ingresso também se realizassem em nível regional, não 
haveria tantos professores “desacomodados”, pleiteando uma remoção para 
a região de sua residência. De qualquer forma, a fase central garantiria o 
livre trânsito dos professores pelas diversas regiões do Estado. (TEIXEIRA, 
1988, p.244, grifos da autora) 

 

Em síntese, cumpre afirmar que o modelo de concurso determinado pela modelo 

de provimento de cargos docentes da SEE/SP tem reservado pouca atenção a esse 

aspecto nos últimos anos, intensificando-se assim a movimentação de professores no 

interior da rede, como se analisou no capítulo anterior.  

Em seguida, apresentam-se alguns destaques consoantes ao Estatuto do 

Magistério Paulista18 referentes regulamentação de concursos públicos. 

                                                           
18 Este Estatuto foi aprovado em 27 de dezembro de 1985, durante o governo Franco Montoro (1983-
1987). Essa gestão foi considerada pelas entidades ligadas ao magistério, como a mais democrática 
quanto ao tratamento reservado às categorias ligadas à educação. Segundo Rus Perez (1994, 114-115), o 
Estatuto foi “resultado de processo de discussão, iniciado em 1983, e negociado com as entidades do 
magistério paulista: Associação Paulista de Supervisores – APASE, Associação dos Professores do 
Ensino Oficial do Estado de São Paulo – APEOESP, Centro do Professorado Paulista – CPP, União dos 
Diretores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo – UDEMO.”  
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3.2.3 – Estatuto do Magistério Paulista 

O Estatuto apresenta em seu Capítulo III, Seção III regulamentação concernente 

à realização de concursos públicos, definida nos seguintes termos: 

Dos concursos públicos 
Artigo 13 - O provimento dos cargos da série de classes de docentes e das 
classes de especialistas de educação da carreira do Magistério far-se-á 
através de concurso público de provas e títulos. 
Artigo 14 - O prazo máximo de validade do concurso público será de 4 
(quatro) anos, a contar da data de sua homologação 
Artigo 15 - Os concursos públicos, de que trata o artigo 13, desta lei 
complementar, serão realizados pela Secretaria de Estado da Educação. 
Artigo 15 - Os concursos públicos, de que trata o artigo 13, desta lei 
complementar, serão realizados pela Secretaria de Estado da Educação. 
16 - Os concursos públicos reger-se-ão por instruções especiais que 
estabelecerão: 
I - a modalidade do concurso; 
 II - as condições para o provimento do cargo;  
III - o tipo e conteúdo das provas e a natureza dos títulos;  
IV - os critérios de aprovação e classificação; 
 V - o prazo de validade do concurso;  
VI - a porcentagem de cargos a serem oferecidos para provimento mediante 
acesso, se for o caso. 
Parágrafo único - As instruções especiais poderão determinar que a 
execução do concurso público bem como a classificação dos candidatos 
sejam feitas a nível estadual. (LEI Complementar 444/85) 
 

Em linhas gerais, no que se refere aos concursos públicos de efetivação de 

professores, esse Estatuto segue a mesma orientação fixada no Estatuto do 

Funcionalismo Público do Estado de São Paulo. Vale lembrar que, a cada nova edição 

de concurso, a SEE/SP nomeia uma comissão especial, assim definida: Comissão de 

Supervisão e Acompanhamento das Áreas Temáticas previstas na elaboração de provas 

de concursos e processos seletivos de profissionais da educação da rede estadual de 

ensino. A principal função da Comissão é acompanhar as Áreas Temáticas previstas na 

elaboração e aplicação das provas dos certames, que ficam sob a responsabilidade das 

empresas contratadas. Com o fito de concluir a análise da legislação específica que 

regulamenta os concursos públicos, apresenta-se no item a seguir a Constituição Federal 
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de 1988, seguida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LBDN), Lei nº 

9.394/96. 

 

3.2.4 – Constituição Federal de 1988 e Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

No Art. 37 da Constituição Federal de 1988, os incisos I e II referem-se 

expressamente ao acesso aos cargos, funções e empregos públicos, assim definidos: 

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 legalidade, 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 de 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 de livre 
nomeação e exoneração. 
 

Quanto ao exercício do emprego, por intermédio do Art. 41 da Constituição 

Federal de 1988, foi instituído ao funcionário recém-efetivado um período probatório de 

dois anos, posteriormente alterado para três anos de efetivo exercício – pela Emenda 

Constitucional de Nº 19 de 04/06/98 – e continua em vigor na atualidade. Após esse 

período de três anos, o funcionário ganha a estabilidade no emprego. A possibilidade de 

perda do cargo efetivo ocorre somente nas seguintes situações: mediante decisão 

judicial, em processo administrativo disciplinar, avaliação periódica de desempenho ou 

de excesso de servidores, cabendo ao servidor o direito de defesa, assim como o próprio 

pedido de anulação do processo em questão.  

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores 
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.  
§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo: I - em virtude de 
sentença judicial transitada em julgado;  
II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 
defesa;  
III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na 
forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.  
§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele 
reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo 
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de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto 
em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.  
§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável 
ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de 
serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.  
§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a 
avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa 
finalidade. 
 

Em termos gerais, essa Constituição trouxe uma série de modificações em 

relação à anterior, de 1967, tornando-se assim a mais democrática de nossa história.   

Acrescente-se que, em relação aos processos de recrutamento de pessoal, a 

Constituição de 1988 trouxe duas modificações, a saber: “(...) retirou-se a expressão 

primeira, relativa à primeira investidura. Acrescentou-se a nomenclatura ‘emprego’, 

no que antes era apenas cargo público” (Costa, 1999, p.18, grifos do autor).  

Cumpre destacar também que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– Lei nº. 9.394/96 – por intermédio do Art. 67, prevê o ingresso de professores via 

concurso público para o preenchimento de cargos criados em todas as esferas 

governamentais. 

Embora esse artigo destaque o ingresso por intermédio de concurso público, 

permite-se também a admissão de pessoal sem concurso, para ocupar a função docente 

em caráter temporário, a exemplo do que se verifica na rede estadual paulista há muito 

tempo. 

Art. 67º. 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. Parágrafo único. A experiência 
docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras 
funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino. 
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Note-se que esse dispositivo da LDB permite aos respectivos sistemas de ensino 

promover a valorização dos professores, remuneração, progressão na carreira e 

condições de trabalho de acordo com a realidade e estatuto existente em cada caso. Em 

decorrência disso, constata-se a existência de redes de ensino muito discrepantes, pois 

cada município ou estado desenvolve políticas voltadas à educação de acordo com a sua 

dotação orçamentária, das necessidades e demandas locais, mas, sobretudo, de acordo 

com os arranjos institucionais daqueles que exercem o poder.  

A par das informações relativas à legislação federal pertinente ao provimento de 

cargos públicos, e específicas no que tange à regulamentação dos concursos públicos no 

estado de São Paulo, discute-se a seguir como se define a organização dos certames 

desenvolvidos pela SEE/SP.   

 

3.3 - Concursos públicos da SEE/SP: sistema padronizado de seleção de 

professores  

Cumpre observar, desde logo, com o tratamento dispensado às informações 

obtidas no DHRU, é possível apresentar parte dos elementos definidores dos concursos 

públicos realizados pela SEE/SP, também pautados de acordo com a legislação 

pertinente. As informações do DRHU esclarecem que: os concursos públicos do quadro 

do magistério, tão logo seja obtida autorização governamental para o provimento dos 

respectivos cargos, passam a ser regulamentados pelas Instruções Especiais19, conforme 

artigo 16 da Lei Complementar nº 444/1985. As Instruções Especiais são elaboradas 

pela Pasta da Educação e em seguida apresentadas à casa Civil para aprovação. O 

                                                           
19 As Instruções Especiais da SEE/SP são elaboradas a cada nova edição dos concursos públicos previstos 
e, consoante autorização governamental são posteriormente publicadas em Diário Oficial. Definem entre 
outras coisas, os cargos oferecidos, o número de vagas disponíveis, o prazo de validade co certame, os 
tipos de provas e títulos e suas avaliações, os vencimentos dos cargos em causa, os requisitos para o 
provimento do cargo, as inscrições, o perfil profissional pretendido, a bibliografia requerida nas provas, a 
classificação, a homologação, a nomeação, os recursos e prazos.  
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Centro de Seleção de Pessoal do DRHU da SEE/SP é a Divisão competente que 

acompanha e operacionaliza os concursos públicos do quadro do magistério em suas 

respectivas etapas, de acordo com o disposto nas Instruções Especiais que disciplinam o 

certame. As instruções Especiais referentes aos certames dispõem que as vagas 

oferecidas em sessão de escolha são as remanescentes do concurso de remoção que 

precedeu ao de ingresso. Os cargos autorizados para o provimento estão em 

conformidade com o Sistema Único de Cadastro de Cargos e Funções-Atividades – 

SICAD, instituído pelo Decreto nº 50.881, de 14 de junho de 2006. 

A regulamentação pertinente à periodicidade para a realização dos concursos do 

quadro do magistério da rede estadual de ensino fundamenta-se nas disposições do 

inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, no inciso II do Artigo 115 da 

Constituição do Estado de São Paulo, nos artigos, 13 a 16 da Lei Complementar nº 

444/1985 e no Decreto nº 54.556/200920. 

  Cumpre destacar que os conteúdos requeridos nas provas são determinados pelas 

comissões organizadoras, formadas pela SEE/SP especialmente para programar, 

coordenar e fiscalizar o andamento dos concursos, porém, a elaboração das provas tem 

sido feita por intermédio das empresas especializadas21. A programação do concurso 

prevê a sua ampla divulgação com antecedência nos principais meios de comunicação, 

                                                           
20 Estabelece periodicidade para a realização de concursos públicos de provas e títulos para provimento 
do cargo de Professor Educação Básica II na rede estadual de ensino. Os concursos públicos de provas e 
títulos para provimento de cargos de Professor Educação Básica II - PEB II na Rede Estadual de Ensino 
serão realizados sempre que findar a validade do concurso anterior para o provimento desses cargos. O 
primeiro concurso público de provas e títulos para provimento de cargos de PEB-II na Rede Estadual de 
Ensino que venha a ocorrer após a publicação do decreto terá prazo de validade por 2 (dois) anos, não 
sendo possível a prorrogação, salvo se houver remanescentes. (17/07/2009). Assim, o último concurso 
realizado pela SEE/SP em 2010 terá seu prazo de validade expirado em 2012.   
21 Com o crescimento do número de postulantes aos cargos públicos abriu-se um vasto campo de atuação 
para essas empresas que, se outrora eram ainda incipientes, na atualidade se tornaram altamente 
especializadas nesse campo de atuação, mobilizando assim um enorme contingente de pessoas, de 
recursos financeiros e tecnológicos. É plausível pensar que tais empresas apresentam um significativo 
poder econômico, político e tecnológico, de tal maneira que conseguem manter um corpo de profissionais 
regularmente contratados, visto que, tem mercado garantido para realizar certames em todo o território 
nacional durante o ano inteiro. 
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assim como nos editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo (D. O. SP). 

Em geral, as provas versam sobre conteúdos pedagógicos e conteúdos específicos das 

disciplinas em causa, acrescidas de questões sobre legislação, tais como Constituição 

Federal, Leis de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Estatuto dos Funcionários 

Públicos Civis do Estado de São Paulo, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

dentre outras.  

Com base nos principais elementos definidores dos concursos públicos e de 

acordo com a política assumida na gestão do pessoal docente, a SEE/SP adotou um 

modelo padronizado de seleção, visando compor os seus quadros. Tal sistemática 

fundamenta-se nos princípios constitucionais vigentes e operacionalmente é pautada por 

fundamentos tecnológicos, constatável principalmente no modelo de provas 

padronizadas aplicadas, cuja utilização tem ocorrido de forma recorrente nas últimas 

décadas. Contudo, vale lembrar que tal sistemática de seleção é determinada pela lógica 

que orienta a administração pública e o provimento de cargos docentes da SEE/SP, não 

se tratando, portanto, de uma questão apenas de ordem técnica, e sim de ordem política 

e ideológica.  

Ressalte-se que antes de 1970 – período em que SEE/SP passou a padronizar seu 

processo de admissão de docentes – havia um sistema de seleção distinto daquele que se 

verifica na atualidade, tanto para o provimento dos professores primários, quanto para 

os professores do ensino secundário e das Escolas Normais. De acordo com Pereira 

(1963), na década de 1960, a admissão dos professores na escola pública estadual se 

fazia anualmente dentre os diplomados das Escolas Normais públicas e privadas, como 

se apontou na Introdução.  

Segundo o autor, esse sistema de admissão era realizado a partir de uma lista 

classificatória, em que os próprios critérios adotados para contar os pontos funcionavam 
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como seleção, ou seja, as notas obtidas pelos alunos durante o seu percurso nas Escolas 

Normais, a frequência e a diplomação em outros cursos eram convalidadas. 

Considerava-se também como critério de composição dos pontos individuais de cada 

postulante, o tempo de serviço no magistério na categoria de professor não efetivo, 

assim como o número total de alunos aprovados sob sua regência. Em termos gerais, o 

autor considera que tal processo de seleção era altamente competitivo, sendo que na 

última etapa da classificação hierárquica, verificava-se com frequência que o número de 

candidatos era inferior ao de cargos disponíveis no ensino público. Isso demonstra o 

rigor do sistema de seleção vigente à época, visto que o número de egressos das Escolas 

Normais era superior ao de cargos oferecidos, como se afirmou anteriormente. Portanto, 

pode-se observar nessa descrição que esse sistema de seleção era distinto daquele que 

viria a se firmar mais tarde, consolidando um modelo pautado na aplicação de provas 

padronizadas e análise dos títulos.   

Quanto aos concursos de ingresso no ensino secundário e nas Escolas Normais22, 

constatou-se que havia também um sistema de seleção e provimento de professores 

distinto daquele que se observa nos dias atuais. De acordo com Ribeiro, Camargo 

Pereira e Brejon (1955), o concurso de ingresso ao magistério secundário exigia dos 

candidatos a obtenção de nota mínima 4,0 em cada prova realizada e média 5,0 para ser 

aprovado. Os concursos eram compostos pelas seguintes etapas: 1-Julgamento dos 

títulos e documentos apresentados pelos candidatos no ato da inscrição; 2-prova escrita; 

                                                           
22 A Lei nº 10.377 de 17/01/1969 alteraria em definitivo a sistemática adotada para se realizar os 
concursos de efetivação de professores. Segundo Teixeira (1988, p.224), essa Lei “introduziu uma 
modificação significativa na sistemática de seleção adotada até então, que foi a possibilidade de 
realização dos concursos por grupos de disciplinas segundo a qualificação profissional conferida pelas 
correspondentes licenciaturas”. Assim sendo, a nova sistemática de seleção de professores adotada 
implicou na modificação nos tipos de provas aplicadas. Desde então, aplica-se as seguintes provas 
padronizadas: 
- provas pedagógicas: que visam medir conhecimentos do candidato sobre legislação e disciplinas da 
licenciatura; 
- provas de conteúdo: que visam medir conhecimentos do candidato em relação ao conteúdo específico da 
disciplina em causa.  
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3-prova oral; 4-prova prática; e 5-prova didática. Para realizar todas essas etapas o 

governo de São Paulo nomeava bancas examinadoras, formadas por professores 

titulares de cargo da rede e também por professores oriundos da Universidade de São 

Paulo (USP). Essa sistemática de seleção caracterizava-se pelo grau de rigorosidade das 

provas, permitia-se também que os examinadores tivessem um contato direto com os 

candidatos para fazer suas avaliações, por intermédio das provas orais, práticas e 

didáticas. Comparando-se com os concursos realizados atualmente, observa diferenças 

fundamentais nos procedimentos operacionais utilizados naquela época, visto que não 

se observa mais uma avaliação criteriosa dos candidatos, pelo menos nos termos 

daquele modelo antecedente.  

De modo contrário, na atualidade, os concursos não possibilitam qualquer tipo 

de contato dos postulantes com os examinadores, pois, avalia-se de acordo com os 

escores obtidos nas provas padronizadas, operacionalmente corrigidas por meio de 

sistema eletrônico. Quanto à entrega dos títulos dos candidatos, nos dias atuais, é feita 

diretamente nas Diretorias de Ensino em que o candidato se inscreveu, onde são 

conferidos e posteriormente encaminhados para análise da Comissão Organizadora do 

concurso em causa.     

Ressalte-se, portanto, que a sistemática de provimento de cargos efetivos 

desenvolvida pela SEE/SP nos dias atuais modificou-se radicalmente, permitindo-se 

enfatizar o seu caráter regressivo em relação àquilo que técnica e politicamente se 

praticava em período anterior à década de 1970. Cumpre lembrar que, esse período 

ficou marcado por uma qualidade de ensino público superior, se comparada com aquela 

observada na atualidade. Contudo, vale observar que naqueles anos o acesso da 

população à escola pública era restrito, levando-se em conta os atuais índices de 

democratização da educação básica. Diante disso, permite-se questionar: por que a 
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SEE/SP tem-se utilizado da atual sistemática vigente para selecionar professores 

efetivos?   

A SEE/SP justifica que isso ocorreu em razão do elevado contingente de 

candidatos que gradativamente se apresentaram, a partir dos anos 1970, necessitando-se, 

portanto, utilizar um aparato que mobiliza grande número de pessoas, de recursos 

financeiros e técnicos para tornar operacionalmente praticável a realização de todas as 

etapas que compõem o processo seletivo. Como se apontou antes, isso inclui contratar 

empresas especializadas nesse segmento, cuja responsabilidade é elaborar as questões, 

aplicar, corrigir as provas e fazer a classificação dos candidatos. Essas empresas firmam 

contratos com o poder público a partir de “cartas-convite”, ou por meio de processo de 

licitação pública23. Assim, as empresas contratadas se tornaram os “braços 

operacionais” da racionalidade tecnológica que caracteriza essa sistemática de seleção 

de pessoal docente, consubstanciada no modelo de provas padronizadas utilizado.    

Essa padronização é decorrente da ideologia da racionalidade tecnológica, 

fundamentada na utilização da técnica e da tecnologia, tendo se configurado como o 

padrão hegemônico na sociedade contemporânea. Cumpre destacar que, para Marcuse 

(1999), o processo de padronização é imanente à racionalidade predominante na 

sociedade industrial e que atinge toda a ordem social, na medida em que os indivíduos 

veem sucumbir suas aptidões e energia aos ditames do aparato e do processo da 

máquina. Contudo, segundo o autor, a adaptação não ocorre por força de uma “(...) 

coerção externa, mas pela própria racionalidade sob a qual vivem” (MARCUSE, 1999, 

p. 82). O principal efeito disso é que os indivíduos ficam “despidos de sua 

                                                           
23 Cumpre observar que em visita realizada no DRHU, solicitou-se cópias dos contatos firmados com as 
empresas que executaram os últimos concursos públicos. Embora os concursos sejam considerados de 
finalidade pública, a justificativa apresentada para a imediata negativa de tal solicitação é que se trata de 
contratos sigilosos e, portanto, preserva-se as informações. Ressalte-se que tal fato se constitui em uma 
contradição, do mesmo modo que nega-se fornecer cópias das provas realizadas em período anterior, e 
que foram publicadas pelos meios de comunicação.   
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individualidade”, ou seja, renunciam à sua individualidade e liberdade, como assevera o 

autor.  

É verdade que a força que transforma o desempenho humano em uma série 
de reações confiáveis é uma força externa: o processo da máquina impõe aos 
homens os padrões de comportamento mecânico e as normas de eficiência 
competitiva são tanto mais impostas de fora quanto menos independente se 
torna o concorrente individual. Mas o homem não sente esta perda de 
liberdade como o trabalho de alguma força hostil e externa; ele renuncia à 
sua liberdade sob ditames da própria razão. (MARCUSE, 1999, p. 82) 

Assim, a racionalidade tecnológica determina a submissão do sujeito ao aparato, 

à lógica da máquina, além de se estender para os demais âmbitos de atividade social, 

como se destacou anteriormente, no Capítulo 1. Nestes termos, verifica-se que a 

educação também se subordina aos ditames da racionalidade tecnológica, podendo-se 

considerar ainda que a sistemática que norteia os concursos de seleção de professores da 

SEE/SP é uma expressão dessa racionalidade.  

Ressalte-se que nos concursos realizados anteriormente havia mecanismos que 

permitiam avaliar a experiência do candidato no magistério, fosse por meio de provas 

didáticas ou de provas orais, que se somavam aos demais critérios definidores da nota 

final. Nos dias atuais, ao contrário disso, prevalece o princípio do desempenho nas 

provas padronizadas, em que a aprovação dos “melhores candidatos” não tem 

promovido ganhos de qualidade para a educação pública, como apontam as pesquisas, 

os resultados em provas nacionais e na proliferação dos cursos de formação continuada, 

que demonstram o agravamento do baixo nível da qualidade do ensino público 

brasileiro. Ademais, Ribeiro, Camargo e Brejon (1955) ressaltam que é importante 

considerar nos certames do magistério a avaliação da capacidade didática dos 

postulantes.  Nos concursos realizados pela SEE/SP em período recente, observa-se que 

essa questão, fundamental no trabalho realizado pelo professor na escola, não tem 

recebido a devida atenção que merece.  
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Não devemos nos esquecer de que se trata de concursos para a seleção de 
professores capacitados e não para a seleção de cientistas, técnicos ou 
pesquisadores. Qualquer que seja a disciplina que consideremos, é 
impossível ser um bom professor se não se preencher, pelo menos, os dois 
seguintes requisitos: 
1. Saber bem o que se deve ensinar e, 
2. Saber ensinar bem o que se sabe. (RIBEIRO, CAMARGO PEREIRA e 
BREJON, 1955, p. 105, grifos dos autores) 
 

Portanto, conclui-se que, na atualidade, a sistemática definidora do provimento 

de cargos docentes da SEE/SP é constituída por elementos regressivos em relação 

àquilo que a administração pública praticava em décadas passadas, visto que o 

reducionismo observado nas provas padronizadas dos certames não permite avaliar a 

capacidade didática dos candidatos, considerada um aspecto basilar na atividade 

docente e que incide sobre a qualidade da educação oferecida na escola.  

Com intuito de complementar a análise do provimento de cargos efetivos da 

SEE/SP, apresenta-se a seguir uma discussão dos resultados obtidos sobre os concursos 

da disciplina Educação Física, em suas edições de 1976, 1986, 1993, 1998, 2005 e 

2010.  

 

3.4 – Concursos da disciplina Educação Física: edições de 1976, 1986, 1993, 

1998, 2005 e 2010  

Cumpre ressaltar, inicialmente, que diante das dificuldades encontradas para 

reunir dados, recorreu-se a fontes diversas para compor o conjunto de dados 

apresentados a seguir, tais como: os arquivos internos do DRHU – liberados somente 

para consulta local – o Diário Oficial do Estado de São Paulo, a literatura produzida a 

respeito do tema e em sites na internet das empresas que aplicaram as provas dos 

certames. 

O processo de padronização da sistemática que norteia os concursos de 

provimento de cargos efetivos da SEE/SP determinou, por sua vez, que as edições dos 
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concursos realizados seguissem uma determinada ordem de procedimentos 

operacionais, desde a abertura das inscrições até a sua fase final. Desde a década de 

1970, a SEE/SP tem adotado essa padronização, referentes à programação e à aplicação 

dos concursos realizados pela SEE/SP, configurados primordialmente na aplicação de 

provas de conhecimentos gerais, específicos de cada disciplina em causa e avaliação de 

títulos.  

Quanto ao perfil desejado pela SEE/SP dos candidatos da Educação Física, não 

há informações expressas disponíveis nos editais publicados em período anterior ao 

concurso de 2010, que, de acordo com a Resolução SE - 80, de 3-11-2009, pela primeira 

vez apresenta tal definição, composta pelos seguintes requisitos:  

O professor de Educação Física deve apresentar o seguinte perfil: 
1. Reconhecer as manifestações da cultura corporal como formas legítimas 
de expressão de um determinado grupo social, bem como artefatos 
históricos, sociais e políticos. 
2. Conhecer e compreender a realidade social para nela intervir, por meio 
da produção e ressignificação das manifestações e expressões do movimento 
humano com atenção à variedade presente na paisagem social. 
3. Demonstrar atitude crítico-reflexiva perante a produção de conhecimento 
da área, visando obter subsídios para o aprimoramento constante de seu 
trabalho no âmbito da Educação Física escolar. 
4. Ser conhecedor das influências sócio-históricas que conferem à cultura de 
movimentos sua característica plástica e mutável. 
5. Dominar os conhecimentos específicos da Educação Física e suas 
interfaces com as demais disciplinas do currículo escolar. 
6. Relacionar os diferentes atributos das práticas corporais sistematizadas às 
demandas da sociedade contemporânea. 
7. Dominar métodos e procedimentos que permitam adequar as atividades de 
ensino às características dos alunos, a fim de desenvolver situações didáticas 
que potencializem o enriquecimento da linguagem corporal por meio da 
participação democrática. 
8. Demonstrar capacidade de resolver problemas concretos da prática 
docente e da dinâmica da instituição escolar, zelando pela aprendizagem e 
pelo desenvolvimento do educando. 
9. Considerar criticamente as características, interesses, necessidades, 
expectativas e a diversidade presente na comunidade escolar nos momentos 
de planejamento, desenvolvimento e avaliação das atividades de ensino. 
10. Ser capaz de articular no âmbito da prática pedagógica os objetivos e a 
prática pedagógica da Educação Física com o projeto da escola. 
 

Em linhas gerais, essas definições indicam que a SEE/SP procurou articular o 

perfil profissional do professor de Educação Física, desejado no concurso público 

realizado em 2010, com a proposta curricular da disciplina, integrante dos Parâmetros 
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Curriculares Nacionais (PCNs), assim como com a Proposta Curricular do Estado de 

São Paulo, implantada em 2008. Essa tendência também é identificada por Brouco 

(2006), que analisou em seu estudo os programas de conteúdos, as bibliografias e os 

marcos conceituais exigidos nas provas dos concursos públicos de seleção de 

professores de Educação Física, realizados nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. O estudo 

buscou identificar as tendências pedagógicas presentes nesses concursos, bem como as 

exigências relacionadas aos conhecimentos da área junto aos candidatos. Dos resultados 

obtidos, a autora destaca o seguinte:  

O fato de todos os concursos analisados procurarem seguir as diretrizes 
curriculares nacionais, no que tange às áreas de conhecimento dos 
conteúdos para a formação de professores da Educação Básica, 
possibilitando a concepção dos profissionais em dois núcleos de disciplinas: 
Formação Geral no qual se encontram temas de cunho humanístico e 
didático-pedagógico, e os de Aprofundamento de conhecimentos indicados 
como os que tratam das habilidades e competências específicas da 
intervenção docente do profissional.  (BROUCO, 2006, 131) 
 

 Nota-se que o programa de conteúdos descritos pela autora se divide em dois 

eixos: um concentrado na área dos conhecimentos gerais e pedagógicos; e outro 

centrado no conhecimento específico da disciplina Educação Física. Há um terceiro 

eixo, não considerado pela autora, que também se inclui, referente à legislação da 

educação, que com frequência é requerida nas provas dos certames docentes da SEE/SP.  

Cumpre destacar que, se por um lado, os editais dos concursos da SEE/SP 

anteriores ao de 2010 não apontam expressamente o perfil profissional requerido pela 

administração pública, de outro, Brouco (2006, p. 133) apresenta indicações que 

permitem inferir o tipo de professor desejado: 

Acredita-se que realmente houve mudanças e transformações acerca dos 
conhecimentos que influenciam a formação do profissional e suas práticas 
pedagógicas. Isso foi refletido nas exigências encontradas nos programas e 
provas dos concursos analisados, no qual fica claro o rompimento de 
conteúdos tradicionalistas que enfatizam aspectos de concepção biológica e 
esportivista da Educação Física; na medida em que enaltecem no processo 
de ensino aprendizagem uma dimensão didático-pedagógica, que privilegiam 
princípios que potencializam as transformações sociais.       
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De acordo com essas afirmações, há indícios de que os concursos da Educação 

Física realizados em época anterior enfatizavam os conhecimentos específicos de 

caráter biológico e esportivo, indicando que o perfil profissional desejado pela SEE/SP, 

principalmente nas décadas de 1970 e 1980, privilegiava aquele profissional detentor 

desses conhecimentos. Tais afirmações são consoantes, inclusive, com a concepção de 

Educação Física apontada por Castellani Filho (1988). Segundo o autor, nos anos de 

vigência do regime militar no Brasil, predominou uma tendência de biologização na 

área Educação Física, visto que os conhecimentos da biologia eram bastante 

valorizados. Na visão do autor, tais conhecimentos eram considerados fundamentais 

para formar atletas no país, e a escola seria um local privilegiado para realizar esse 

intento. Betti (1991), por seu turno, definia essa tendência como o método desportivo 

generalizado, e que teria dominado a área da Educação Física escolar do país naquele 

período. Segundo Betti (1991), de acordo com as premissas educacionais presentes na 

tecnocracia militar hegemônica naqueles anos, esperava-se que a escola se 

transformasse em um “celeiro de atletas”, responsável em descobrir talentos para 

compor as equipes olímpicas do país.   

As modificações apontadas por Brouco (2006) são decorrentes, em parte, das 

legislações que foram surgindo no decorrer do período (1976-2010) considerado na 

pesquisa. Ao analisar essa questão, destaque-se, em primeiro lugar, que transcorreram 

dez anos entre a primeira edição, 1976 e a segunda em 1986, ano em que já vigorava o 

Estatuto do Magistério. Decorridos sete anos, criou-se uma nova edição de concursos da 

disciplina, naquele momento sob a vigência do Estatuto do Magistério e da Constituição 

Federal de 1988. Em 1998, a SEE/SP realiza outro concurso da disciplina, pouco tempo 

depois da criação da nova LDB (1996). Sete anos mais tarde, em 2005, surge uma nova 

edição de concurso, e por ultimo a edição de 2010, depois de decorridos cincos anos. 



143 
 

Nota-se que, antes da vigência do Estatuto do Magistério, o governo estadual 

aguardou dez anos até promover um novo concurso, ou seja, um espaço de tempo 

significativo. Fato que certamente trouxe consequências para a categoria dos 

professores e para o cotidiano da escola pública. Contudo, as demais leis promulgadas 

em período posterior a 1986 não evitaram que o poder público desrespeitasse os 

dispositivos vigentes, particularmente aquele relativo ao Estatuto do Magistério, que 

fixa em quatro anos o prazo máximo de validade dos concursos. Além disso, não se 

alterou o modelo de seleção de pessoal docente da SEE/SP, composto pela contratação 

de professores temporários e realização de poucos concursos pautados por provas 

padronizadas de desempenho. 

Com o intuito de esclarecer essa questão, em visita realizada à Diretoria de 

Ensino do interior investigada, questionou-se um supervisor de ensino sobre as 

possíveis razões que têm levado a SEE/SP ao descumprimento da legislação vigente, 

agindo no limite da legalidade. O supervisor de ensino considera que, a dinâmica que 

envolve a realização de um concurso público de professores na SEE/SP “é complexa e 

morosa”. Aponta que quando solicitado pelo poder público, faz-se necessário realizar 

um gigantesco levantamento nas escolas, relativo às aulas livres existentes, 

posteriormente encaminhado ao DRHU. Depois de reunir e sistematizar as informações, 

o DRHU encaminha à pasta da educação informando o número de vagas potenciais que 

podem ser oferecidas para a efetivação de professores.  

De acordo com informações colhidas no DRHU, em geral, o governador autoriza 

abrir concursos públicos com número de vagas inferior àquele apresentado na lista 

elaborada pelo Departamento. Sendo assim, o poder público dispõe de informações 

suficientes para reduzir o contingente de professores temporários. Porém, a lógica 

norteadora da administração do aparato burocrático do estado não tem permitido que 
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isso se realize. Portanto, o posicionamento político do governo do estado em relação à 

administração da educação pública e de pessoal docente, nas últimas décadas, tem sido 

decisivo para definir tanto a abertura de novas edições de concursos públicos, como o 

contingente de professores que se deseja admitir em caráter efetivo.  

De acordo com as informações reunidas sobre os concursos da Educação Física, 

analisa-se em seguida o desempenho obtido pelos candidatos inscritos nas edições 

contempladas pela pesquisa, sintetizados na tabela XII, que contém o número de 

concorrentes e de aprovados nas provas realizadas nas edições de 1976, 1986, 1993, 

1998, 2005, 201024. Porém, cumpre observar que, com exceção do concurso de 2005, 

não foi possível coligir dados sobre o número total de vagas oferecidas e o número de 

professores efetivados. O concurso de 2005 foi realizado junto com a disciplina de 

Filosofia e apresentou, em edital, a oferta de 4.930 vagas e recebeu um número recorde 

de inscritos para a disciplina (39.946), dos quais 5.540 foram aprovados. 

  

                                                           
24 Na edição de 2010 instituiu-se no concurso a exigência de cumprir uma terceira etapa de caráter 
eliminatório, além das duas primeiras: provas de conteúdos e apresentação de títulos. Os candidatos 
aprovados na primeira etapa e que forem convocados para assumir um cargo na escola, deveram fazer o 
curso da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores da SEE/SP, desenvolvido no formato 
semipresencial. No final do curso, realiza-se um exame final, de caráter eliminatório. Além disso, o 
candidato tem que cumprir 75% das atividades programadas. Assim, somente os candidatos aprovados 
nessa etapa asseguram o seu ingresso. Cumpre lembrar que em razão dos limites da pesquisa não será 
analisada essa terceira etapa incluída nos certames docentes da SEE/SP.    
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Tabela XII – Inscritos e aprovados nos Concursos de Ingresso em Educação 
Física, na rede pública do Estado de São Paulo: 1976, 1986, 1993, 1998, 
2005, 2010, com indicação do percentual de aprovação, com indicação de 
números índices (Ii, Ia, 1976 como base) 
Ano  
 

Número 
de 

inscritos  

Ii Número de 
aprovados 

Ine %Aprovados 

 
1976 
1986 
1993 
1998 
2005 
2010* 

 
8.573 
11.184 
15.492 
14.131 
39.946 
33.187 

 
100 
130 
181 
165 
466 
387 

 
2.464 
6.917 
373 

4.724 
5.540 
6.255 

 
100
281
15 
192
225
254

 
28,74 
61,90 
2,40 
33,40 
13,90 
18,80 

FONTE: Elaborada com base em informações extraídas do (DRHU) e Diário Oficial do Estado 
de São Paulo (D.O)  
Nota:*Concurso SEE/SP – Estatísticas dos candidatos - CESGRANRIO (www.cesgrario.com.br) 
e Diário Oficial do Estado de São Paulo de 26/06/2010; 
número índice (Ii, Ia) representa o valor da variável em razão da data base, multiplicado   por 
(100) 

 
A tabela apresenta dados relativos à realização de seis edições dos concursos 

públicos da disciplina, em um recorte temporal de 34 anos, período em que a escola 

pública de São Paulo passou por diversas situações: expansão do número de matrículas, 

contratação de numeroso contingente de professores, reformas do sistema de ensino, 

entre outras. Assim, os dados reunidos permitem analisar aspectos quantitativos 

relativos ao número de inscritos e os índices de aprovação obtidos, apontando possíveis 

tendências que se pode verificar.  

Considerando-se os dados da tabela, o primeiro aspecto a se destacar é a 

elevação do número de inscritos, que aumentou gradativamente até a edição de 1993 

(81%), reduzindo-se em 14% na edição de 1998. Contudo, sofreu um salto em 2005 

(366%) e permaneceu em nível elevado em 2010, apesar da redução observada. Em 

síntese, os números mostram que o contingente de candidatos tem-se elevado 

consideravelmente nos últimos anos, assinalando a tendência de que muitos professores 

têm prestado os concursos da SEE/SP, portanto. Ademais, tal tendência tem sido 
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observada nos índices gerais de candidatos apurada nos concursos recentes realizados 

pela SEE/SP, como aponta a tabela I, na introdução. Isso é um indicativo de que nos 

últimos dez anos, muitos professores têm procurado ingressar na escola pública paulista 

na condição de efetivo. Registre-se também, o fato de que, nos últimos anos, a rede 

superior de ensino do país cresceu significativamente, sobretudo no setor privado. Isso 

ajuda a compreender o aumento observado nos índices de concorrência apurados na 

tabela.  

Outro aspecto a se destacar é em relação ao número de candidatos aprovados, 

que apontam o crescimento observado em relação ao ano-base (1976), com exceção de 

1993, quando houve uma redução de 85%. Contudo, se por um lado o número de 

aprovados aumentou em relação ao ano-base considerado, por outro lado, o percentual 

de aprovados, obtido de acordo com o número de inscritos, revela a tendência de terem 

ocorrido variados níveis de desempenho. 

O índice de aprovados em 1986 (61,90%) foi consideravelmente elevado, se 

comparado com as demais edições dos concursos. De modo contrário, o desempenho 

dos candidatos verificado em 1993 (2,40%) ficou muito abaixo dos demais. Segundo 

Másculo (2002), o concurso geral realizado em 1993 foi considerado o mais difícil 

desde os anos 1970, cujo índice médio de aprovação não ultrapassou a margem de 5% 

da totalidade de candidatos inscritos. 

Ainda de acordo com os dados, observa-se que nas duas últimas edições dos 

concursos realizados para a disciplina foram aprovados 11.795 candidatos, somando-se 

os dados referentes aos concursos de 2005 e 2010. Isso sugere que há professores 

aprovados nos concursos em número suficiente para reduzir drasticamente, ou mesmo 

eliminar em sua totalidade o contingente de não efetivos que trabalham na rede. 

Ressalte-se que, de acordo com a tabela IX, apresentada no capítulo anterior, referente 
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ao quadro de professores da Educação Física da SEE/SP, há um total de 12.579 

docentes trabalhando na rede. Destes, 5.263 são professores não efetivos, indicando que 

a soma de candidatos aprovados nos concursos de 2005 e 2010 é suficiente para mudar 

a situação funcional dos quadros da disciplina. 

Conclui-se que a tendência predominante nos concursos públicos docentes da 

SEE/SP, ocorridos recentemente, é aprovar um contingente de candidatos em número 

superior ao de vagas oferecidas, pois, como se observou nos dados apresentados, não é a 

ausência de professores aprovados em concursos que determina a permanência de 

elevado contingente de temporários. Pelo contrário, é a lógica da administração pública 

de São Paulo que determina essa situação funcional, visto que não tem desenvolvido 

mecanismos de gestão de pessoal adequados de modo a recrutar um maior percentual 

dos aprovados nos concursos. Em decorrência disso, a realização de concursos públicos 

não tem sido suficiente para atender as demandas quantitativas da rede estadual pública 

de São Paulo, assim como concorrem negativamente para oferecer um ensino de 

qualidade, assunto que se discute em seguida.  

 

3.5 – Seleção de professores na rede pública estadual paulista: as possíveis 

implicações sobre a qualidade do ensino oferecido escola 

Encerrando esse capítulo, vale lembrar, como foi exposto anteriormente, que nos 

dias atuais os gestores do sistema educacional têm-se ocupado em desenvolver 

mecanismos de avaliação visando a obter determinados parâmetros de qualidade em 

educação. Esses parâmetros, por seu turno, são obtidos por intermédio de um modelo 

sistematizado de avaliação de desempenho da comunidade estudantil e dos professores, 

materializados nas provas padronizadas. No caso específico do estado de São Paulo, a 
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avaliação de qualidade é realizada, primordialmente, por intermédio da aplicação anual 

da prova padronizada SARESP.  

Com o entendimento de que qualidade em educação significa considerar as 

estruturas, os processos e os resultados, pode-se afirmar que o modelo de seleção de 

docentes da SEE/SP – que incidem diretamente na carreira, na vida funcional do 

professor, nos sistemas de atribuições de classes e aulas – é composto por aspectos que 

interferem decisivamente na qualidade da educação oferecida na escola, embora não 

sejam diretamente contemplados nos parâmetros avaliados por intermédio da aplicação 

de provas padronizadas. Portanto, levando-se em conta as várias dimensões que 

interferem no processo educativo, há indícios de que os elementos presentes no modelo 

de seleção e admissão de professores da SEE/SP têm contribuído decisivamente para 

definir a baixa qualidade da educação observada na escola pública paulista, constatável 

nos índices de desempenho aferido nas provas padronizadas realizadas junto à 

comunidade discente.  

Diante do que foi apresentado no capítulo, permitiu-se analisar os elementos 

definidores dos concursos públicos em geral, enfatizando-se aqueles específicos ao 

estado de São Paulo, cuja trajetória histórica evidencia que, a partir da Lei 10.377 de 

1969, demarcou-se um ponto de inflexão na sistemática adotada para realizar concursos 

de provimentos de docentes da SEE/SP. A partir dessa data, a SEE/SP assumiu um 

modelo padronizado de organização dos certames, visando a selecionar o pessoal 

docente e que permanece vigente, apesar de ter sofrido algumas reformulações.  Nesse 

sentido, vale destacar as ponderações de Teixeira (1988, p. 226), ao afirmar que:  

Apesar das reformulações, os processos seletivos pouco se modificaram. 
Permaneceu como uma constante, a preocupação em se medir apenas o 
conhecimento dos candidatos na disciplina para o qual concorriam, sem 
qualquer consideração a respeito de outras qualidades físicas e mentais, 
inteligência, personalidade, estabilidade emocional e outras que provassem 
importantes no desempenho das funções docentes. Na verdade, o que se fazia 
era uma tentativa de adequar o nível das provas ao nível dos candidatos, 
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pois, a passagem de um tipo de concurso para outro não se fez naturalmente, 
acarretando certo prejuízo, tanto para os candidatos, quanto para a própria 
Secretaria. Na década de 70 assistimos a uma proliferação muito grande de 
faculdades, cujo nível de ensino deixava muito a desejar, e era exatamente 
dessas faculdades que provinha um grande número de professores.   
 

Percebem-se nessas afirmações os indícios de parte dos problemas que se 

transformaram em uma constante na rede estadual pública de São Paulo. A autora 

destaca que, além da sistemática adotada pela SEE/SP, o baixo nível de formação dos 

professores também é um elemento que tem concorrido negativamente para se 

promover uma educação de qualidade na rede. Complementa sua crítica afirmando que, 

face aos problemas enfrentados pela SEE/SP em selecionar docentes, optou-se por 

contratar preferivelmente professores temporários, “(...) sem que a sua qualificação e os 

seus conhecimentos tivessem sido avaliados, de modo que a própria Secretaria 

desconhecia o nível de tais professores” (TEIXEIRA, 1988, p.226).  

Destaque-se que, na realidade, aquilo que a autora aponta como uma 

disfuncionalidade do sistema é uma expressão da lógica de reprodução do sistema, 

fundamentada nos princípios que orientam a burocracia moderna. E, na medida em que 

essa lógica operacional define um padrão geral de funcionamento do aparato 

burocrático, pode também ser considerada uma expressão da racionalidade tecnológica, 

pois, como realça Marcuse (1982, p.49): “a dominação se transfigura em 

administração”.   

Para se ter uma ideia do problema enfrentado pela educação pública estadual, no 

que tange à admissão de professores, considere-se como exemplo a disciplina Educação 

Física, contemplada com concursos realizados nas últimas décadas nos anos de 1976, 

1986, 1993, 1998, 2005 e 2010, cuja média de tempo decorrido entra as edições foi de 

6,4 anos. Em decorrência disso, observou-se que, no transcorrer das últimas décadas, a 

condução do projeto pedagógico das escolas públicas de São Paulo esteve 
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majoritariamente a cargo dos professores temporários. Estes, por seu turno, enfrentam 

uma instabilidade profissional, ocasionada em razão da precariedade que envolve a sua 

situação funcional. Daí poder afirmar que tal situação contribui decisivamente para 

inviabilizar a oferta de um ensino de qualidade na rede, como se pode conferir nas 

ponderações feitas por Fontana (2008, p. 109):   

O maior problema enfrentado (...) é a falta de estabilidade, uma vez que 
mesmo trabalhando o ano todo, se por ventura no ano seguinte não 
conseguir ter aulas ou classes atribuídas, ficará desempregado e sem direito 
a nenhum tipo de indenização; o mesmo ocorre se suas aulas não forem 
livres e o professor titular das mesmas voltar para ministrá-las. Além disso, 
pode trabalhar por vinte anos dessa forma e correr o risco do desemprego 
sem, ao menos, fazer jus ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), previsto àqueles regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) e extensivo a todos os trabalhadores urbanos e rurais conforme 
determina a Constituição Federal de 1988.  
 

 Logo adiante a autora complementa sua análise com as seguintes afirmações: 

Ressaltamos que a atribuição de classe e aulas constitui o indicador mais 
expressivo da precariedade das condições de trabalho do professor da escola 
pública do Estado de São Paulo. Através da forma como ela ocorre, com o 
automático desligamento dos professores (...) ao final de cada ano letivo, 
percebemos que o suposto contrato realizado entre professores não efetivos e 
Estado (patrão), não garante vínculo empregatício que assegure a 
continuidade do trabalho do professor, independentemente dele ser um bom 
profissional ou não. Outro fator que gostaríamos de salientar é que esses 
docentes são frequentemente solicitados a trabalhar cumulativamente em 
diferentes áreas de conhecimento em virtude da instabilidade de pessoal em 
quase todas as áreas, o que, a nosso entender, caracteriza, dentre outras, a 
probabilidade da má qualidade do ensino na rede pública estadual paulista. 
(FONTANA, 2008, p. 123, grifo meu) 
 

 Ressalte-se que a precariedade existente na situação funcional dos professores 

temporários, apontada pela autora, não decorre do sistema de atribuição de classes e 

aulas estipulado, ao contrário, é resultado da própria lógica que orienta o modelo de 

seleção docente da SEE/SP. Dessa maneira, a sistemática utilizada para realizar as 

atribuições de aulas é resultante da política educacional do governo paulista que, afinal 

de contas, não tem permitido ao professor estabelecer vínculos duradouros com a 

escola. Em razão disso, os professores temporários geralmente passam por diferentes 

instituições a cada novo ano letivo, caso não fiquem desempregados, após o término do 

contrato temporário de trabalho precário estabelecido com a SEE/SP.  
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Portanto, a rotatividade docente observada nas escolas não é simplesmente 

resultado das atribuições realizadas, mas sim uma consequência das determinações 

advindas da lógica que orienta a política de administração de pessoal do governo 

estadual, e que são gestadas de acordo com o projeto de educação que se pretende 

consolidar na rede pública de ensino. Desse modo, observa-se que uma expressiva 

parcela de professores contratados a título precário tem reduzidas possibilidades de 

contribuir para a continuidade do trabalho pedagógico da escola, de integrar-se com a 

equipe de trabalho, e geralmente apresenta uma baixa expectativa de envolvimento com 

a comunidade escolar. Daí o motivo de Fontana (2008, p. 126) afirmar: “(...) não é 

demitindo em massa no final do ano e readmitindo grande parte dessa massa no início 

do ano seguinte que o Estado contribuirá para a eficácia ou para a qualidade do ensino 

público”. 

 De acordo com a legislação vigente na atualidade, a redução do quadro de 

professores temporários da SEE/SP é presumível por meio da realização de concursos 

públicos de ingresso. A viabilização de novas edições é da responsabilidade dos 

governantes, que o fazem de acordo com o projeto político assumido, assim como a 

partir dos recursos técnicos e financeiros disponíveis. Contudo, os dados apresentados 

na pesquisa demonstram que as sucessivas administrações que estiveram à frente do 

governo paulista, embora tenham realizado edições de concursos públicos visando 

efetivar elevado contingente de professores, em algumas das edições realizadas (1998, 

2003), isso não resolveu em definitivo o deficit histórico de professores efetivos na rede 

pública de ensino. Além disso, o governo esteve sempre à margem da lei ao ferir o 

Estatuto do Magistério, que prevê realizações periódicas de concursos públicos para 

professores, em um prazo que não pode ultrapassar quatro anos. Tomando-se por 

referência os últimos concursos realizados para a disciplina Educação Física, nota-se 
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que os governos efetivam professores em período superior àquele preconizado na 

legislação, criada pelo próprio poder público. 

Esses fatores incidem diretamente sobre o trabalho do professor e sobre a escola, 

permitindo-se assim explicar, em parte, os baixos desempenhos observados nas escolas 

públicas paulistas. Em síntese, o modelo de seleção e recrutamento de professores 

assumido pela SEE/SP e, consequentemente, os poucos concursos públicos realizados 

nas últimas décadas, ajudam a reproduzir a carência e a incompetência que se verificam 

nas escolas, restando às unidades escolares praticamente nenhuma autonomia sobre a 

contratação de professores, como ocorre nas universidades públicas, por exemplo, que 

podem recrutar professores de acordo com as demandas locais. 

Por outro lado, da análise realizada sobre os concursos da Educação Física, constatou-se 

que o contingente de aprovados, nas duas últimas edições (2005 e 2010) não foi 

devidamente aproveitado pela SEE/SP. Tal fato reforça a hipótese de que o provimento 

de cargos docentes da SEE/SP não atende às demandas de ordem quantitativa da escola, 

visto que a política consolidada é manter boa parte dos professores trabalhando em 

condições precárias. Portanto, as ações empreendidas pelo governo de São Paulo, no 

que se refere à administração de pessoal docente, não têm considerado as boas causas da 

educação pública, no sentido de concretizar uma educação de qualidade para 

comunidade escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao finalizar este estudo, é preciso destacar que se procurou fazer um esforço de 

reflexão acerca do processo de seleção e admissão de professores na rede estadual de 

São Paulo, considerado uma parte do todo: a educação oferecida na escola pública 

paulista. Com o entendimento de que a realidade da educação pública de São Paulo 

necessita de um exame mais acurado, o estudo teve por objetivo trazer uma contribuição 

para elucidar parte das questões que definem esta realidade, particularmente no que 

tange à situação dos quadros docentes da SEE/SP.        

Destacou-se, neste estudo, que a sociedade contemporânea está subjugada ao 

capital e fundamentada na racionalidade econômica e tecnológica, na burocratização das 

instituições públicas e privadas, cujo poder se estende para todos os setores de atividade 

humana, especialmente naquele concernente à formação dos sujeitos. Considerou-se 

também, que a educação, instrução e formação podem ser compreendidas como 

elementos essenciais na sociedade capitalista, assim como se pode ponderar que a 

escola é um locus privilegiado de formação dos sujeitos, na medida em que ali se 

promove a apropriação dos padrões sociais e culturais historicamente constituídos. 

Contudo, verificou-se que no capitalismo contemporâneo a educação assume um caráter 

notadamente instrumental, mediante as pressões advindas do setor da economia, que por 

sua vez, demanda indivíduos instruídos de acordo com as necessidades surgidas no 

mundo do trabalho.  

Por outro lado, de acordo com as análises realizadas, ponderou-se que as 

pressões exercidas pelo setor industrial da economia sobre a educação, considerada por 

muitos estudiosos como um subsídio necessário na preparação de mão de obra no país, 
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não são tão imediatas como se considera, pois, há indícios de que o desenvolvimento 

econômico segue uma trajetória histórica de modo paralelo à educação.     

Os resultados da pesquisa mostram que o traço marcante na política de 

administração de pessoal docente da SEE/SP, nas últimas décadas, tem sido a admissão 

de elevado contingente de professores temporários, que submete tanto os próprios 

professores como a escola a conviver com uma situação de precariedade. Daí ser 

possível afirmar que isso é um aspecto regressivo da política assumida pela SEE/SP no 

que tange à seleção e admissão docentes, constatável na composição dos quadros 

docentes apresentados no estudo, revelando, ainda, momentos em que a situação esteve 

mais crítica.   

Em decorrência dessa lógica administrativa do sistema, ressaltou-se a existência 

da permanente rotatividade de professores ocorrendo anualmente nas unidades de 

ensino. Demonstrou-se também que, a percepção da baixa incidência de concursos 

públicos realizados pela SEE/SP contribui para intensificar a movimentação de docentes 

no interior da rede estadual pública de ensino. Ponderou-se, que tal situação não pode 

ser considerada uma disfuncionalidade do sistema educacional de São Paulo, como 

defendem alguns autores. Em realidade, isso revela a lógica que orienta a política da 

administração pública de São Paulo, no que se refere às causas da educação, 

particularmente no que toca à seleção e admissão de pessoal docente.  

Com o intuito de analisar a movimentação de professores em termos numéricos, 

apresentou-se na pesquisa a composição geral dos quadros de professores efetivos e não 

efetivos PEB I e PEB II, enfatizando-se aqueles relativos à disciplina Educação Física. 

Como foi possível conferir nos dados, os maiores percentuais de professores não 

efetivos existentes na rede pública paulista ocorreram em período anterior ao ano 2000, 

cujo maior índice aferido foi de 79,6% (no ano de 1999). Apesar de o governo paulista 
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ter promovido concursos públicos contendo elevado número de vagas no período 

compreendido entre 1998 e 2003, tal fato não demonstrou ter sido suficiente para 

reduzir drasticamente o elevado contingente de professores temporários trabalhando na 

rede. Foi possível verificar, inclusive, que o contingente de professores efetivos 

trabalhando na SEE/SP é inferior àquele observado no quadro nacional de professores, 

indicando que em São Paulo, provavelmente, há uma maior rotatividade de docentes 

ocorrendo na escola pública estadual em relação ao conjunto das demais redes públicas 

existentes no resto país.    

Da análise realizada sobre os quadros da disciplina Educação Física, verificou-se 

a mesma tendência observada na totalidade dos quadros da SEE/SP, ou seja, a 

incidência de elevado percentual de professores temporários, manifestando-se, 

inclusive, na amostra colhida junto à Diretoria de Ensino do interior de São Paulo 

investigada. Observou-se na amostra que o baixo número de aulas atribuídas aos 

professores não efetivos da disciplina, no início do ano letivo de 2012, indica a 

instabilidade e a precariedade das condições trabalho e de salário a que estão 

submetidos esses profissionais. Ademais, essa tendência tem sido recorrente na 

trajetória recente da escola pública de São Paulo. Isso sugere também que os 

temporários permanecem vinculados à rede, durante o ano letivo, na expectativa de 

obter outras aulas de substituição, visando compor uma jornada de trabalho que permita 

ao docente ter um ganho suficiente para garantir o seu próprio sustento e de seus 

dependentes.  

As evidências do estudo mostram que expressiva parcela de profissionais 

contratados a título precário pouco contribuem para que a sua atuação promova a 

continuidade do projeto pedagógico da escola, pois a instabilidade característica do 

contrato de trabalho estabelecido não permite estabelecer vínculos duradouros com a 
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escola e a sua integração à equipe de trabalho e aos alunos. Portanto, a não fixação de 

professores na escola tem sido um decisivo elemento negativo, que se acrescenta aos 

demais fatores que determinam a ineficiência observada na educação pública de São 

Paulo, constatável nos baixos índices de qualidade do ensino aferidos nos sistemas de 

avaliação institucional.  

Do estudo realizado sobre o provimento de cargos efetivos da SEE/SP, foi 

possível identificar que, partir do momento que houve a expansão da rede pública de 

ensino, ocorrida no início dos anos 1970, o governo paulista estabeleceu um 

determinado modelo padronizado de seleção de seus quadros docentes, justificando que 

era preciso racionalizar o modelo de provimento de cargos docentes efetivos na rede. 

Alegou-se que somente assim seria possível realizar a seleção e o recrutamento de 

professores na rede, frente ao rápido crescimento do contingente de candidatos ocorrido 

no período. Observou-se que tal sistemática de seleção, que se encontra vigente até os 

dias atuais, fundamenta-se em princípios constitucionais e está pautada por princípios 

tecnológicos, constatáveis particularmente no modelo de provas padronizadas de 

desempenho dos candidatos.  

Apontou-se também que essa sistemática de seleção docente apresenta aspectos 

regressivos, comparando-se com aquelas anteriormente vigentes em período 

antecedente à década de 1970, tanto para prover os cargos de professores do ensino 

primário, como para aqueles do ensino secundário. O sistema de seleção vigente 

naquele período foi considerado mais criterioso e apropriado para selecionar os 

melhores quadros docentes para trabalhar na escola pública paulista.  

Da análise realizada a propósito dos concursos públicos da Educação Física, 

conclui-se que houve um crescimento do contingente de candidatos, sobretudo nas 

edições de 2005 e 2010, coincidindo com o período que também se observa a expansão 
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do ensino superior privado no país, fator que contribui para se definirem novos padrões 

quantitativos de concorrência, embora isso não seja garantia de melhoria na qualidade 

da educação pública, como mostram as pesquisas e os índices obtidos pela comunidade 

discente nas provas nacionais, por exemplo. Os dados apresentados na pesquisa 

apontaram que o percentual de aprovação dos candidatos da Educação Física foi 

variável, apresentando índice elevado, como em 1998, e muito baixo, como aquele 

observado em 1993. Porém, verificou-se que o contingente de candidatos aprovados nas 

duas últimas edições dos concursos da disciplina (2005 e 2010) seria suficiente para 

suprir a escola pública com professores efetivos para atender à defasagem quantitativa 

observada nos quadros da categoria.  

Pode-se concluir que não é a falta de recursos humanos disponíveis que 

determina a situação funcional da classe docente em São Paulo, mas sim a lógica da 

administração pública do estado, que tem optado por manter professores em situação 

precária. Permite-se afirmar, portanto, que tal situação se reflete negativamente na 

escola pública paulista, que, somando-se aos demais fatores, determinam uma realidade 

pautada pela carência, ineficiência e incompetência do poder público, tanto no aspecto 

quantitativo, como qualitativo. Assim, da análise do conjunto de dados reunidos na 

pesquisa, pretendeu-se evidenciar que a política implantada pela administração pública 

do estado, que determina a seleção e admissão de docentes e a sistemática e ele 

vinculado, é um dos fatores que concorrem negativamente para consolidar essa 

realidade.  

Por fim, espera-se que esse estudo seja uma contribuição para se 

compreenderem os fatores que determinam a situação funcional da classe docente na 

escola publica paulista, com a convicção de que não esgota as possibilidades de 
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exploração de tema tão importante e abrangente, visto que as lacunas surgidas no 

decorrer da pesquisa é um indicativo de que novas investigações devem ser realizadas.                     
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ANEXOS 
 

 

FONTE: Site da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, acesso em: fev. de 2012.  

 

De acordo com o artigo 20 do Decreto n º 17.329/81 – que define a estrutura, as 

atribuições e competências dos órgãos da SEE/SP – o DRHU tem como principais 

atribuições: 

 I – assistir às autoridades da Secretaria da Educação nos assuntos relacionados 

com o Sistema de Administração de Pessoal; 

 II – planejar a execução, no âmbito da Secretaria da Educação das políticas, 

diretrizes e normas emanadas do órgão central do Sistema; 
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  III – elaborar propostas e diretrizes e normas para o atendimento de situações 

específicas em complementação àquelas emanadas do órgão central; 

 IV – coordenar, prestar orientação técnica, controlar, e quando for o caso 

executar, em consonância com o disposto no inciso II, deste artigo, as atividades de 

administração do pessoal civil da secretaria, inclusive dos estagiários e do pessoal 

contratado para a prestação de serviços; 

  V – opinar conclusivamente sobre assuntos de recursos humanos no âmbito da 

Secretaria da Educação, observadas as diretrizes e normas emanadas do órgão central do 

Sistema; 

 VI – atuar sempre em integração com o órgão central do Sistema de 

Administração de Pessoal e com os demais órgãos de planejamento da Secretaria da 

Educação. 

 

O Centro de Seleção e Movimentação de Pessoal (CSMP) apresenta o seguinte 

organograma: 

  

FONTE: Site da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, acesso em: fev. de 2012. 
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O Centro de Seleção e Movimentação de Pessoal (CSMP) é responsável pelas 

seguintes atribuições: 

I - Atualização e aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de recrutamento, seleção e 

movimentação de recursos humanos  

II - Programar atividades de recrutamento e seleção de pessoal, mediante concurso 

público, bem como atividades de movimentação de pessoal, em atendimento às 

prioridades definidas no plano global da SEE/SP 

III - Manter contatos com instituições especializadas em recrutamento e seleção de 

pessoal (parcerias) 

IV - Realização de estudos para subsidiar as políticas de recrutamento, seleção e 

remoção de recursos humanos 

V - Manifestar-se nas propostas de readaptação de funcionários e servidores, no âmbito 

da SEE/SP, a serem encaminhadas aos órgãos competentes 

OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES: 

A - INGRESSO: é o provimento de cargo através de concurso público ou processo 

seletivo para: 

1. Quadro do Magistério (QM) 

- Classe Suporte Pedagógico: Supervisor de Ensino e Diretor de Escola 

- Classe de Docentes: Professor Educação Básica I e Professor Educação Básica II 

2. Quadro de Apoio Escolar (QAE) 

- Agente de Serviços Escolares 

- Agente de Organização Escolar 

- Secretário de Escola 
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- Assistente de Administração Escolar 

3. Quadro da Secretaria da Educação (QSE)  

- Oficial Administrativo 

- Auxiliar de Serviços 

- Outros. 

B - REMOÇÃO: é a movimentação do funcionário, titular de um cargo, de um órgão 

para outro da mesma repartição, nas seguintes modalidades: 

1. Concurso por títulos/União de Cônjuges 

2. Remoção por permuta 

C - READAPTAÇÃO: é o afastamento do servidor de sua função, para outra mais 

compatível com sua capacidade (depende de inspeção médica), em virtude de 

modificação de sua condição de saúde que altere sua capacidade de trabalho. 

D - INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS - benefício concedido ao servidor, que tenha 

exercido ou venha a exercer, a qualquer título, cargo ou função que lhe proporcione 

remuneração superior à do seu cargo/função – artigo 133 da Constituição Estadual/89. 
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