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A VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA EM GOIÁS (1990-2015) 

 

Resumo 
Este trabalho é o resultado de pesquisa acerca da valorização profissional docente em Goiás 

(1990-2015). Partimos do pressuposto de que o contexto ideológico, político e econômico 

determinasse a concepção de valorização promovida pelos governos e com isso tivemos como 

objetivo compreender o processo de valorização do profissional docente no estado de Goiás a 

partir da análise dos documentos oficiais internacionais, nacionais e regionais. Os motivos 

para a realização dessa análise foi de integrarmos ao quadro dos profissionais docentes da 

educação básica em Goiás e intento de esclarecer o que temos verificado da ideologia 

neoliberal se estabelecer e se manter institucionalizada por organismos internacionais como o 

Banco Mundial, a Unesco, o Unicef e as políticas públicas do Brasil, estados e municípios. 

Com isto fomentar uma reflexão crítica acerca da concepção de valorização neste contexto. 

Desse modo, passamos a indagar: qual seria a concepção da valorização profissional docente 

expressa nos documentos oficiais? Ainda, há uma influência de ordem econômica 

internacional, na perspectiva neoliberal, nos programas de governo empreendidos no Brasil 

desde a década de noventa? E qual seria essa concepção de valorização do professor no estado 

de Goiás?  Procedemos com a análise documental visando perceber a totalidade do evento 

para contrapor-nos a ele de maneira mais eficaz. É notória a veiculação de propaganda dos 

organismos internacionais e dos governos de que há uma valorização profissional docente. No 

entanto, os pontos negativos ou aqueles que não atendem todos os anseios humanísticos ficam 

ofuscados em meio aos discursos persuasivos da ideologia da impossibilidade de alternativas 

diferentes daquelas propostas pelo sistema capitalista. De acordo com os resultados, 

verificamos que há uma sumária valorização do profissional docente em Goiás, do mesmo 

modo que há em âmbito nacional e internacional, no entanto numa dimensão ideológica não 

materializada da vida deste profissional. Há um processo de responsabilização, 

culpabilização, gerenciamento produtivista, vigilância, perseguição, elementos condizentes 

com a ideologia neoliberal e com aquilo que ocorre nas empresas produtivistas. 

Internacionalmente, a formação de professores é considerada como um elemento, uma via 

para a sua valorização, no entanto o Estado não se ocupa em dar as devidas condições para 

esta formação. Ficou evidente que a legislação precisa garantir a valorização do profissional 

docente e é necessário um cuidado astuto para que nenhum direito seja amputado sob 

qualquer pretexto.  

 

Palavras-Chaves: Educação básica. Valorização docente. Profissionalização docente. 

 



THE TEACHER PROFESSIONAL VALORIZATION IN THE GOIÁS’s 

BASIC EDUCATION (1990-2015) 

 

Abstract 
This work is the result from the research about the teacher professional valorization in Goiás 

(1990-2015). We started from the idea that the ideological, political and economic context 

determines the teacher professional valorization concept of the governments and we aims 

make analysis of the Goiás state, international, national and regional official documents. The 

reasons for conducting an analysis of this nature were several, but what really sustains is that 

while professional teaching of basic education in Goiás, I was tempted to develop this study 

once I have checked the neoliberal ideology, its establishment and its remain 

institutionalization by the international organizations like the World Bank, Unesco, Unicef 

and the public policies in Brazil, provinces and counties. With that we want to promote a 

critical reflection on the valorization on this context. Thus, we begin to ask: what would be 

the conception about the teacher professional valorization expressed in official documents? 

Still, is there an influence from the international economic order, with the neoliberal 

perspective in government programs undertaken in Brazil since the 1990? We proceed with 

the documental analysis. Our aims is to realize the see the totality of the conception for make 

the contraposition effectively. It is notorious the exhibition of advertising from the 

international organizations and governments that there is conception about the teacher 

professional valorization. However, the negatives or those who do not meet all the humanistic 

aspirations are overshadowed when the amid, persuasive and speeches of the ideology says 

that there is not possibility different of those alternatives proposed by the capitalist system. 

According to the results, we found that there is a brief valorization of the teaching profession 

in Goiás, in the same way that there are national and international levels, though an 

ideological dimension not materialized the life of this professional. There is an accountability 

process, scapegoating, production-management, surveillance, harassment, consistent elements 

with neoliberal ideology and what occurs in the productivist companies. Internationally, it is 

considered teacher training as an element, a way for its recovery, but the state is not 

concerned to give the necessary conditions for this formation. It was evident that the 

legislation needs to ensure the enhancement of the teaching professional and an astute care 

that no one right to be amputated under any pretext is needed. 

Key-Words: Basic Education. Teacher‟s Valorization. Teacher‟s Professional. 
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Epígrafe 

 

Considerando as particularidades da docência, a 

análise da valorização do magistério requer 

considerar as exigências de formação mínima, as 

regras de acesso aos cargos e as principais frações de 

classe em que são recrutados os docentes dos 

diferentes níveis e modalidades de educação. 

A questão da valorização é, portanto, indissociável 

das relações contraditórias de uma escola capitalista 

em que sobressaem os nexos Estado-educação e 

entre o trabalho docente e sua institucionalização e 

profissionalização. A generalização da escola 

pública ampliou a massa de docentes como 

servidores públicos, ainda que de forma muito 

heterogênea. É nesse processo de expansão do 

número de trabalhadores docentes que parte dos 

professores se concebe como trabalhadores e, em 

alguns momentos, como classe social (LEHER, 

2010, p. 2). 
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INTRODUÇÃO 

O objeto por nós estudado neste trabalho é a valorização profissional docente da 

educação básica em Goiás a partir dos documentos oficiais publicados desde os anos 1990 a 

2015. A justificativa deste recorte temporal é que em 1990 foi criado o regime jurídico do 

magistério em Goiás pela Lei nº 11.336. Além disso, é o momento histórico de 

estabelecimento das reconfigurações da ideologia neoliberal desde a década de oitenta. 

Também neste ano de 1990 ocorre a reunião que gera a Declaração Mundial sobre a 

Educação para Todos em Jomtien. E o ano de 2015 representa, no limite deste trabalho, a 

atualidade, haja vista que o ano de 2011, que estabeleceu o Pacto pela Educação no estado de 

Goiás, configurou-se em um momento de interesse a ser estudado devido a uma série de 

determinações impostas às escolas.  

A perspectiva de análise que escolhemos utilizar é a abordagem crítica pautada no 

materialismo histórico e dialético
1
. Essa abordagem leva-nos a perceber a dinâmica de 

emersão de uma prática social em diversos âmbitos, desde os sujeitos universais até os 

particulares ou singulares. No que se refere à valorização, foi necessário compreender a 

dimensão econômica e suas determinações para a sociedade nos vários setores, desde a esfera 

mundial até um único profissional docente. No desenvolver dessa perspectiva, buscamos 

desenvolver cada tema e analisando-o em uma dimensão mundial, nacional e no estado de 

Goiás, ademais, o trabalho também pretendeu realizar essa atitude. 

A temática foi desenvolvida sob a égide da compreensão do neoliberalismo como 

ideologia que determina o modus vivendi da sociedade capitalista, a partir dos anos oitenta do 

século passado. Além disso, há a implícita influência das instituições mantenedoras deste 

sistema: o Banco Mundial – BM, a Organização das Nações Unidas – ONU, a iniciativa 

privada, que se interpõe parceira das instituições públicas e os governos em todo o mundo 

alinhados a esta ideologia neoliberal que determina tanto as questões internacionais quanto o 

ambiente de trabalho de qualquer escola e as consciências individuais. As concepções e ações 

                                                
1 A dialética como método de conhecimento pretende uma visão de totalidade. O particular e o universal são 

instâncias, numa linguagem lógica, subalternas que não se contradizem, mas são distintas numa formulação de 

proposição ou argumento. A visão do mundo na dialética pode partir do particular para se vislumbrar o universal 

ou parte do universal para se ter entendido com clareza o particular. Karl Marx se defronta com duas grandes 

abordagens epistemológicas: o empirismo inglês e a fenomenologia alemã (TRIVIÑOS, 1987, p. 50). Como 

síntese dessas duas abordagens podemos dizer que foi apresentada à dialética materialista. É importante ter claro 

que a síntese é muito mais que um ecletismo, ela considera fielmente a tese e a antítese, porém se apresenta 

como uma nova configuração fruto do processo da contradição e nova possibilidade de discussão quando ocupa 

o lugar de tese (FAZENDA, 2010, p. 104-105). 
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para a valorização profissional docente são produzidas neste contexto neoliberal e necessitam 

ser refletidas. 

A problemática que aqui se instaura segue na linha da investigação das políticas 

públicas em educação, no que se refere à valorização profissional docente no estado de Goiás. 

Com isso inquirimos: qual seria a concepção da valorização profissional docente expressa nos 

documentos oficiais? Ainda, há uma influência de ordem econômica internacional, na 

perspectiva neoliberal, nos programas de governo empreendidos no Brasil desde a década de 

noventa? E qual seria esta referida concepção de valorização do professor no estado de Goiás? 

Estas questões emergem uma vez que há uma literatura interessante, no que se refere à 

valorização do profissional docente, nos documentos do governo ou na legislação, no entanto 

também há uma sensação negativa entre os profissionais. Existe um descompasso entre aquilo 

que é propagado e aquilo que efetivamente ocorre. 

Ante estes questionamentos, resolvemos lançar-nos na pesquisa que teve, inicialmente, 

como objetivo geral compreender o processo de valorização do profissional docente no estado 

de Goiás a partir da análise dos documentos oficiais internacionais, nacionais e regionais. Para 

tanto, propusemos a: a) compreender as influências da economia mundial nas políticas 

públicas educacionais no contexto brasileiro e estabelecer uma análise crítica da legislação em 

vigência; b) entender as reformas da educação brasileira desde 1990 até os dias atuais, no que 

se refere à valorização profissional docente; e c) apresentar criticamente a valorização 

profissional docente no estado de Goiás com base no conjunto de documentos oficiais 

publicados a este respeito pela Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes de Goiás 

– Seduce/GO de 1990 aos dias atuais e verificar a evolução da legislação para a valorização 

profissional docente. Portanto, neste trabalho, decidimos não acrescentar a análise dos dados 

coletados na pesquisa campo no Colégio Estadual Ariston Gomes da Silva e realizar uma 

pesquisa bibliográfica e documental acerca da temática. 

O profissional docente da educação básica, no decorrer da história recente, conquistou, 

ou lhe foi concedido, alguns elementos diferenciais que podem levar-nos a induzir que é um 

profissional melhor valorizado. Referimo-nos a dois fatores: aposentadoria especial deduzida 

em cinco anos quando comparada com os demais trabalhadores e a possibilidade de celebrar 

mais de um contrato, havendo compatibilidade de carga horária, sendo até dois contratos em 

instituições públicas e ainda em instituição privada quando há regime previdenciário distinto. 

Esta premissa levava-nos a crer, a priori, que o profissional docente, então, estaria na 

condição de um trabalhador de honra uma vez que, além do referido, presta um serviço de 

excelência, à sociedade, que é a educação. Mediante essas questões pontuais e de modo 
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insipiente, a hipótese que com a qual poderíamos trabalhar, seria de que não há uma efetiva 

valorização profissional docente em Goiás. Isso ocorre a contragosto da literatura dos 

documentos oficias uma vez que há um ambiente de insatisfação dentro das escolas. No 

entanto, mesmo antes da pesquisa ser realizada, já percebemos uma série de fatores que 

denunciam situações de precariedade da profissão docente.  

Viemos de uma família em que várias mulheres são normalistas ou fizeram o 

magistério e são professoras. Também escolhemos a licenciatura por formação e compomos o 

quadro permanente do magistério goiano lecionando a disciplina Filosofia no Colégio 

Estadual Ariston Gomes da Silva, além de atuar na formação de professores de Matemática, 

Ciências Biológicas, Letras Português/Inglês, História e Geografia, na condição de contrato 

temporário na Universidade Estadual de Goiás, Câmpus Iporá, com as disciplinas Sociologia 

da Educação, Políticas Educacionais, Filosofia, Língua Latina, Gestão e Currículo na 

Educação Básica e Produção de Trabalho de Curso. No início da pesquisa trabalhávamos 

ainda em uma escola da rede privada, lecionando as disciplinas Filosofia e Sociologia, no 

entanto abandonamos esse contrato. Nossa formação acadêmica ocorreu no interior da vida 

monástica beneditina que nos proporcionou oportunidades excelentes de qualificação nos 

curso de Filosofia, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Teologia no Instituto de 

Filosofia e Teologia de Goiás – IFITEG e especialização lato sensu em Gestão Financeira e 

Controladoria na Universidade Salgado de Oliveira – UNIVERSO ambas em Goiânia GO. 

Com isso podemos dizer que tivemos, mesmo em plena juventude, oportunidade de ocupar 

vários dos espaços em que se veiculam as bases ideológicas daquilo que aqui estudamos e/ou 

criticamos: espaços de educação pública, privada e confessional; Instituições Religiosas que 

atuam na Saúde, Cultura e Educação, ou seja, as Organizações Sociais (OS). 

Nossa opção por desenvolver a pesquisa sobre a valorização profissional docente em 

Goiás deu-se, em primeiro momento, devido ao fato de que é nosso métier e, em segundo 

momento, tratamos de questões ligadas à valorização profissional docente junto aos alunos da 

licenciatura. Devido às condições sócio-econômico-financeiras da maioria daqueles que 

buscam a licenciatura por formação, entendemos que é importante a pesquisa que busca 

compreender e criticar as políticas públicas porque nossa segurança depende delas. 

Do ponto de vista metodológico, fizemos uma pesquisa e documental e percebemos as 

categorias de análise trabalhadas disseminadas nos capítulos: valorização, formação, bônus, 

trabalho, ideologia neoliberal que conduz à concepção da valorização profissional docente 

que ocorre nos três níveis: internacional, nacional e em Goiás, lacuna, inversão, contradição, 

capitalismo entre outras. Nosso percurso consiste em compreender o contexto histórico no 
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qual se desenvolveram as políticas educacionais por volta da década de noventa, porque 

entendemos que o desenvolvimento dessas políticas educacionais no contexto brasileiro, 

sofreu grande influência do contexto internacional que alinhado à perspectiva neoliberal como 

faceta do sistema capitalista. Nossa linha de raciocínio partiu dessa compreensão do contexto 

internacional até percebermos a correspondência, no contexto do estado de Goiás. 

O percurso, de modo dialético que desenvolvemos, dá-se em dois momentos. 

Primeiramente a consciência de que há a inter-relação entre o todo e a parte. No nosso caso, 

como temos dito, da dimensão universal representada pela esfera econômica internacional, 

perpassando por um processo de particularização pela política brasileira, ainda os programas 

de governo no estado de Goiás e ainda, mesmo que nos envolvemos, estamos inseridos no 

contexto pesquisado, verificamos também o indivíduo em meio a essa dinâmica. Em segundo 

lugar, verificamos que existem contrapontos presentes nos discursos. De um lado a literatura 

criativa dos organismos internacionais e dos governos nacional e estadual de que oferecem 

condições de valorização do profissional docente e de outro, há o profissional docente 

sobrecarregado de trabalho em condições precárias e angustiado ante as exigências de 

produtividade. Dessa forma, a contraditoriedade evidencia-se postas na forma de tese e 

antítese. O trabalho intelectual precisa conduzir-nos para o estabelecimento da síntese, da 

crítica, da denúncia, da reflexão que nos permitam vislumbrar caminhos de superação da 

realidade. 

Nessas circunstâncias, o pesquisador precisa, consciente da qualidade de seu trabalho,  

manifestar-se, o que pode ser comprometedor tanto para ele próprio como para a abordagem 

metodológica da pesquisa científica, que por sua vez, necessita manter os critérios de 

imparcialidade, neutralidade e autonomia. Entretanto, nas ciências humanas esses critérios, 

recorrentes e amplamente enaltecidos nas ciências exatas e da natureza, não se aplicam 

sobremaneira porque enquanto os cientistas da natureza pretendem explicar a natureza, que 

por sua vez apresenta-se imutável ou com mutações previsíveis, o cientista de humanidades 

pretende compreender o que ocorre com os indivíduos em suas interações sociais: desejos, 

vontades, comportamento entre outros elementos. Há, portanto, uma série de fatores de ordem 

psicológica, cultural, econômica, social, financeira, emocional, política, entre outras que 

envolvem tanto a sociedade quanto o pesquisador que se exprime na pesquisa. Não 

precisamos notar isso como elemento contaminador, mas como contingência diante da 

complexidade da temática pesquisada nas ciências humanas. 

Entendemos que a ideologia neoliberal materializa-se nos programas de governo que 

se manifestam pelas políticas públicas na forma de leis, decretos, resoluções etc.. Portanto, 



20 

 

neste trabalho, analisamos os documentos oficiais dos governos federal e goiano: Plano 

Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação, as Leis federais e estaduais que versam 

acerca da valorização profissional docente que, por sua vez, denunciam a concepção que o 

Estado tem de valorização profissional. Realizamos as análises, sustentados por um aporte 

teórico que traz a compreensão e a crítica ao neoliberalismo, sua influência na economia e na 

educação. Se essas políticas são perversas e desumanas, necessitam ser analisadas, refletidas e 

criticadas, pois é visível o seu impacto na vida das pessoas. 

No estado de Goiás temos programas de pós-graduação stricto sensu em Educação em 

cinco instituições: Universidade Federal de Goiás nos campi Goiânia, Catalão e Jataí; 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC-GO; e Universidade Estadual de Goiás. 

Verificamos que nos bancos de teses e dissertações de todas essas instituições, essa temática, 

com o enfoque que abordamos, ainda é de restrita investigação. Entre os trabalhos da PUC-

GO temos Vargas (2015) que desenvolve a questão da valorização, porém, dos servidores da 

educação não docentes. Essa autora discorre sobre o Pró-funcionário
2
 que é uma formação em 

serviço e conclui que há pontos interessantes na literatura da lei, porém, na pesquisa realizada, 

percebeu inquietações e revoltas dentre os participantes do programa que não se sentem 

valorizados da forma que lhes fora prometido. Os demais trabalhos enfocaram aspectos da 

gestão e, em acordo com as diretrizes internacionais, da formação de professores, esse com 

muito mais evidência. 

Desenvolvemos o primeiro capítulo desse trabalho com o objetivo de compreender as 

influências da economia mundial nas políticas públicas educacionais no contexto brasileiro e 

estabelecer uma análise crítica da legislação em vigência. Utilizamos Gentili (1996; 1997) 

para compreender a ideologia neoliberal, sua estrutura e suas influências na educação nas 

décadas de oitenta e noventa; Silva (2000; 2009) também nos garantiu condições de 

entendimento e análise do neoliberalismo e as inferências do BM, a Unesco (Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura) e o Unicef (Fundo das Nações Unidas 

para a Infância)  nas políticas públicas brasileiras; Robertson (2012), bem como Shiroma; 

Moraes; Evangelista (2011) que nos levaram a perceber, com um pouco mais de 

particularidades, a dinâmica do discurso neoliberal e o estabelecimento das práticas de 

privatização nos programas do governos e no interior da escola. Nesse capítulo, apresentamos 

os fundamentos e reconfigurações do neoliberalismo desde a década de oitenta. 

                                                
2 Cf. Vargas (2015, p. 52) o Pró-Funcionário foi instituído em 2006 pela Seduce/GO em parceria com o MEC e o 

Instituto Federal Goiano e trata-se de um curso de 1.260 horas à distância para habilitação tecnológica dos 

funcionários técnico-administrativos da educação pública goiana. 
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Problematizamos as formas de materialização dessa ideologia e sua incursão nos vários 

setores da sociedade e, sobretudo, a opção pela educação como elemento de reprodução 

dessas ideias. Notamos que o que ocorre no Estado de Goiás está em íntimo acordo com o que 

vem ocorrendo ao longo da história recente desde a década de noventa. 

O segundo capítulo foi desenvolvido com o objetivo de entender as reformas da 

educação brasileira desde 1990 até os dias atuais, no que se refere à valorização profissional 

docente. Esse capítulo justifica-se justamente pelo conteúdo dos documentos analisados: a) 

internacionais – Declaração Mundial sobre a Educação para Todos (1990); Declaração de 

Nova Delhi (1993); Relatório Delors (1993-1996); b) nacionais – Plano Decenal de Educação 

para Todos – PDEPT (1993); Plano Nacional de Educação – PNE (2001-2010). Em todos 

esses documentos a valorização profissional docente é mencionada, porém o que diz respeito 

a qualquer realização dá-se na linha da formação de professores. Dessa forma, evidencia-se a 

concepção de que a valorização profissional docente estaria vinculada à formação, porém essa 

formação oferecida e esperada no contexto do neoliberalismo está comprometida a ponto de 

garantir uma formação técnica no lugar de uma formação intelectual, ou seja, uma formação 

para o mercado, no lugar de uma formação para amplitude da vida e liberdade do indivíduo. 

Nesse capítulo, trabalhamos os documentos acima mencionados auxiliados por 

Libâneo (2008) que trata a questão de uma concepção de valorização profissional docente que 

necessita ser vista em amplos sentidos: condições de trabalho, formação e salário. Shiroma; 

Moraes; Evangelista (2011) foram utilizados para problematizar as questões apresentadas nos 

documentos internacionais. Para trabalhar os documentos nacionais nos baseamos em Saviani 

(1999b; 2001; 2014). As questões acerca da formação de professores, desenvolvemos com 

base em Freitas (2002; 2007). Esse capítulo estruturou-se escalonado cronologicamente a 

partir da Declaração Mundial sobre a Educação para Todos de 1990, em seguida notamos os 

eventos contemporâneos de 1993-94 da Declaração de Nova Delhi e Plano Nacional de 

Educação para Todos, que já se configura um dos elementos da reforma do Estado brasileiro 

para se adequar à proposta internacional. E o estabelecimento do slogan Década da Educação 

no Brasil também para celebrar os acordos diante o BM. 

No terceiro capítulo analisamos os elementos da valorização profissional docente em 

Goiás evidenciando a legislação que estabelece o regime jurídico do magistério da década de 

noventa e o programa goiano Pacto pela Educação instituído em 2011. Isso foi feito com o 

objetivo de apresentar criticamente a valorização profissional docente no estado de Goiás com 

base no conjunto de documentos oficiais publicados a esse respeito pela Seduce/GO de 1990 

aos dias atuais e verificar a evolução da legislação para a valorização profissional docente. 
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Utilizamos Marx (1844; 1865; 1996; 2004) para trabalhar as categorias relacionadas a um 

valor monetário possível de ser analisado ao se pensar a estipulação de um salário que 

represente a valorização do profissional docente. No entanto, percebemos que é uma questão 

de grande complexidade, que demanda uma continuidade da pesquisa de modo a se verificar 

os condicionamentos, precificação, investimentos entre tantos outros fatores. Enquanto 

delineamento de critérios necessários para uma valorização profissional docente, ancoramo-

nos em Saviani (2007a) que trabalha a questão do trabalho precarizado quando se tecnifica a 

produção do trabalhador e também do professor. Para conduzir a reflexão sobre o trabalho 

docente de modo a ser valorizado, utilizamos Gramsci (1982) e Manacorda (2007) que 

problematizam também essa questão do tecnicismo, uma desvalorização do trabalhador. Uma 

formação adequada e uma valorização profissional docente interessante deveria conduzir o 

trabalhador a produzir conhecimentos muito além do que se espera nas avaliações que 

demarcam o Ideb
3
. 

A metodologia utilizada nessa pesquisa foi a análise documental e análise crítica, 

visando perceber a totalidade do evento para contrapor-nos a ele de maneira mais eficaz. É 

notória a veiculação de propaganda dos organismos internacionais e dos governos de que há 

uma valorização profissional docente. No entanto, os pontos negativos ou aqueles que não 

atendem todos os anseios humanísticos ficam ofuscados em meio a esses discursos 

persuasivos da ideologia da impossibilidade de alternativas diferentes daquelas propostas pelo 

sistema capitalista.  

 As pesquisas crítico-dialéticas configuram-se nos “estudos sobre experiências, práticas 

pedagógicas, processos históricos, discussões filosóficas ou análises contextualizadas a partir 

de um prévio referencial teórico” (GAMBOA, 2010, p. 106). A intencionalidade do 

pesquisador é fundamental para a escolha da metodologia de pesquisa. Esse trabalho pretende 

ser um contraponto que fomenta a reflexão sobre a valorização profissional docente na 

perspectiva de uma síntese. Uma situação dessa monta nas pesquisas educacionais torna-se 

mais evidente quando há a imersão do pesquisador, que é o nosso caso, mas demanda-se todo 

esforço e cuidado para evitar o prejuízo do rigor científico. 

 

                                                
3 Cf. Fernandes (2007) o Ideb é um indicador sintético da educação brasileira criado pelo INEP que leva em 

consideração resultados acadêmicos e de fluxo escolar obtidos por meio da Prova Brasil, do Saeb e do Censo 

Escolar. O Ideb tem como princípio que o aluno passe de ano utilizando o seguinte cálculo: Ideb = (1/T). N. 

Aqui T trata-se do número de anos que em média os alunos gastam para completar uma série (tempo). Quando 

esse fluxo é feito de maneira correta (1/T), o Ideb assume o valor da nota, sendo que sua tendência é manter-se 

estável ou aumentar. Entretanto, se fluxo é interrompido por repetência, evasão ou abandono, T assumirá valores 

maiores. 
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As pesquisas crítico-dialéticas questionam fundamentalmente a visão estática da 

realidade implícita nas abordagens anteriores. Esta visão esconde o caráter 

conflitivo, dinâmico e histórico da realidade. Sua postura marcadamente crítica 

expressa a pretensão de desvendar, mais que o “conflito das interpretações”, o 

conflito dos interesses. Essas pesquisas manifestam um “interesse transformador” 

das situações ou fenômenos estudados, resguardando sua dimensão sempre histórica 

e desvendando suas possibilidades de mudanças (GAMBOA, 2010, p. 107-108). 

 

 

Pensar a realidade humana, necessariamente, leva-nos a concebê-la como um contínuo 

movimento, dentro da pesquisa o pesquisador está inserido em um contexto mutável e 

dinâmico, pois é composto de interesses, anseios, particularidades e expectativas. A realidade 

é dinâmica e carregada de conflitos e tentar vê-la como estática, é um erro que a pesquisa 

crítico-dialética não concebe, sua postura crítica desvela os conflitos que estão em vários 

níveis desde as interpretações até os interesses (GAMBOA, 2010, p. 106-107). 

Destarte, é perceptível o intento de estabelecer uma ocasião de transformação dessa 

realidade por meio do esclarecimento crítico do que está posto. Essa transformação dar-se-ia 

na real efetivação da práxis transformadora de que os homens dotados de inteligência e 

agentes históricos são portadores, algumas características básicas são necessárias para o 

empreendimento dessa transformação: a formação da consciência e da resistência espontânea 

dos sujeitos históricos que se percebem nas situações de conflito. Ainda sabemos que nada 

poderia ser realizado sem a participação ativa na organização social e ação política, sendo que 

os conflitos estão estabelecidos entre a estrutura econômica e a superestrutura social, política, 

jurídica e intelectual. Da mesma forma que explícitos na relação homem-natureza, reflexão-

ação e teoria-prática. Dentro de tudo isso o sujeito vai organizando sua racionalidade 

transformadora (GAMBOA, 2010, p. 108-109). 

Nesse sentido, há que se considerar o caráter conflitivo, dinâmico e histórico da 

realidade. “Sua postura marcadamente crítica expressa a pretensão de desvendar, mais que o 

conflito das interpretações, o conflito dos interesses” (GAMBOA, 2010, p. 97). O 

pesquisador, normalmente, é imbuído do interesse transformador da realidade própria do 

objeto estudado recorrendo-se à historicidade que permite uma interpretação e transformação 

do direcionamento das atividades. 

Apesar dos limites evidentes nesse trabalho, acreditamos que ele é suficiente para 

apresentar a temática da valorização profissional docente produzida na concepção de 

valorização forjada no contexto do neoliberalismo. Há uma reflexão que garante o vislumbrar 

da realidade de modo mais amplificado para que aqueles que estão na base da estrutura do 

trabalho docente organizem-se no estabelecimento de sua formação com vistas realizar a 

revolução tanto da consciência como da própria sociedade. Somente assim, os discursos 
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ideológicos do governo e dos privatistas, podem ser vistos de modo mais claro, criticados de 

modo mais eficaz e refutados de modo mais consistente. Esse é um trabalho que traz um 

levantamento interessante para o estudo da documentação oficial, da legislação e torna-se o 

caminho para uma crítica qualitativa no que se refere à educação. 
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1 NEOLIBERALISMO E EDUCAÇÃO 

O objetivo deste capítulo é compreender as influências da economia mundial nas 

políticas públicas educacionais no contexto brasileiro e estabelecer uma análise crítica da 

legislação em vigência. 

As questões aqui problematizadoras, que pretendem uma interface com a educação, 

podem ser sintetizadas a partir da compreensão de três elementos basilares: o liberalismo, a 

globalização e o neoliberalismo, o que será enfatizado no decorrer do texto. Na tentativa de 

uma definição temos que: “O liberalismo é uma filosofia política que defende os princípios do 

modo de produção capitalista e se fundamenta na liberdade individual, na propriedade privada 

dos meios de produção e na liberdade de ação do capital em relação ao trabalho e ao Estado.” 

(DALAROSA, 2003, p. 198). O que nos incomoda nessa definição é que está oculta toda a 

força de trabalho que socialmente gera o produto, mas se evidencia apenas os proprietários 

dos meios de produção. Essa contradição é notória pelo próprio condicionamento de 

existência das classes sociais. Há aqueles que têm evidência e aqueles que são ocultados pelas 

condições de vida (MARX; ENGELS, 2001, p. 90-93). 

O segundo elemento, a globalização, é marcado pela “queda do muro de Berlim e a 

desestruturação do modelo econômico soviético. A reestruturação produtiva do capital foi 

tomando uma forma globalizante e, a partir do início dos anos de 1990, passou-se a falar em 

globalização da economia, da cultura, das formas de vida.” (DALAROSA, 2003, p. 201). 

Ainda definindo, podemos dizer que “a globalização diz respeito essencialmente ao processo 

de evolução e organização do sistema econômico capitalista no plano mundial.” 

(DALAROSA, 2003, p. 201). A economia de uma sociedade baseia-se em pessoas, processos 

e produtos. Nesse contexto de globalização, de algum modo, ocorre o fato de aqueles modelos 

hegemônicos imporem suas condições de operacionalização para os demais. Lança-se mão do 

fator cultural, da ideia de que o modus vivendi de determinado país é mais interessante para se 

viver melhor e não somente mais o fator social/institucional da economia. Há aqui duas 

condições contraditórias: globalizar, que é ter capital e tecnologia para vender, e impor e ser 

globalizado que é não possuir capital e tecnologia e ter de comprar ou submeter-se às políticas 

externas. Entendemos que a história, os recursos, as condições, entre tantos outros fatores, são 

bastante díspares entre as sociedades e, ainda assim, algumas potências ou aglomerados 

econômico-financeiros, para exercerem o controle, disseminam uma política que garante o 

livre acesso de suas ideias em qualquer Estado. De modo bastante conveniente, para se 

estabelecerem, fundam-se na ideia do Estado mínimo defendido na política neoliberal. 
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O terceiro elemento, o neoliberalismo, por sua vez, é a filosofia da não intervenção do 

Estado na economia o que seria dizer o ideário de um Estado mínimo. Em sua origem, a crise 

econômica inicia-se na excessiva intervenção do Estado na economia. Isso significa que são 

as empresas privadas especializadas nos seus respectivos serviços que deveriam oferecê-los. 

No contexto da ideologia neoliberal está o conceito de qualidade total que pretende produzir 

cada vez mais com menos custos. É evidente uma severa exclusão social, mas para os 

neoliberais isso ocorre em razão de fatores naturais. A teoria da qualidade total acaba por 

impor a obtenção de mais-valia que potencializa a produção e desapropria os frutos do 

trabalho do trabalhador. Essa concepção está presente nas esferas educacionais quando se 

direciona a educação para a produtividade, visando processos, índices e resultados 

estritamente presentes na lógica do mercado (DALAROSA, 2003, p. 199-200). 

1.1 Fundamentos da ideologia neoliberal 

Para elencar os pontos nos quais a ideologia neoliberal ancora-se podemos perceber a 

crise do petróleo de 1970 e a intensificação da globalização mundial, em contrapartida às 

ideias social-democráticas, quando a difusão da ideologia neoliberal aconteceu com maior 

intensidade. Ideias essas apresentadas por uma nova direita política que objetivava definir 

estratégias que solucionassem a crise capitalista daquele momento. O neoliberalismo veio 

movido pela proposta de minimizar o máximo de gastos estatais que mantinham várias 

instituições públicas e, com isso, retirar do Estado as responsabilidades sobre essas 

instituições. A iniciativa privada pretendia oferecer garantias de eficácia e segurança vital à 

sociedade. Nesse momento, ficaram evidentes as consequências trazidas para as várias esferas 

sociais, especialmente para o mundo do trabalho e para a educação e que se intensificam a 

partir da década de noventa, quando, também, entram em cena questões referentes ao 

capitalismo, neoliberalismo/CQT (Controle de Qualidade Total) e uma nova escola adequada 

aos interesses neoliberais. Trata-se do programa “Escola de Qualidade Total” (EQT) 

desenvolvido no Brasil (GENTILI; SILVA, 1997, p. 142-143). 

As propostas educacionais tornaram-se temas centrais nas discussões acerca do 

desenvolvimento econômico de uma região ou país. À escola foi atribuída uma nova 

responsabilidade e função social: formar indivíduos aptos, adequados e competitivos para 

atuarem e atenderem esse novo contexto político-trabalhista. Além disso, o modelo 

educacional deveria capacitar os indivíduos de acordo com a crescente introdução de 

tecnologias no processo educativo e social. Somente por volta da década de noventa que a 

questão educacional passou a fazer parte permanente do Conselho de relações de trabalho e 
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desenvolvimento social (GENTILI; SILVA, 1997). Desta forma, necessariamente a mudança 

parece viável e exequível, mas o que se vê são reformas que transformam a educação em 

objeto de puro interesse capitalista. Isso porque os neoliberais impõem que a função social da 

escola é a empregabilidade, mas, de forma alguma, garante empregos ou fontes de trabalho 

(GENTILI, 1996, p. 01). A formação íntegra do sujeito ainda fica descoberta da função da 

escola e ela se mantém subordinada aos ditames do mercado. 

Há um conceito de qualidade que impera advindo das relações econômicas de mercado 

que, por sua vez, não deixa de interferir na educação. Entretanto, devemos perceber como é 

formulado e quais são os critérios que o compõem para evidenciar a incoerência em assumi-lo 

na educação. Trata-se de um conceito previamente estabelecido nas relações de compra, 

venda, permuta, revenda, etc. de objetos. Silva (2009) elenca alguns dos parâmetros de 

qualidade que regulam a economia de mercado: 

 

a) o bem-estar pessoal ou coletivo, conforto do objeto ou da coisa; 
b) a utilidade e a praticidade que indicam a possibilidade de melhorar as condições 

de vida; 

c) a eficácia e a economia de tempo ou um melhor aproveitamento do tempo 

pessoal; 

d) a marca do produto que expressa status social e o seu reconhecimento pelos 

consumidores (p. 218-219). 

 

 

Esses parâmetros são extremamente utilitaristas, apresentam supremacia de uma 

praticidade, estabelecem hierarquização na forma de rankings ou precificação mercantilista, 

etc.. O padrão de qualidade do objeto é estabelecido mediante o critério de opinião do 

consumidor construído entre os negociantes e que é volátil de acordo com as circunstâncias 

sociais. Não se pensa em um elemento de valor intrínseco culturalmente constituído de 

utilidade pública que está aí além dos usuários no tempo. 

Esses parâmetros são transferidos, sem nenhuma ressalva, para os serviços públicos 

(educação, saúde, segurança etc.), no caso, a educação, uma vez que, há uma tendência de 

regulamentação dos princípios para adequação dos objetivos neoliberais como aponta Gentili 

(1996, p. 8): 

 

a) por um lado, a necessidade de estabelecer mecanismos de controle e avaliação da 

qualidade dos serviços educacionais (na ampla esfera dos sistemas e, de maneira 

específica, no interior das próprias instituições escolares); 

b) por outro, a necessidade de articular e subordinar produção educacional às 

necessidades estabelecidas pelo mercado de trabalho. 
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Assim, notamos nesses objetivos, os mesmos critérios ou parâmetros vistos quando 

tratávamos dos produtos na esfera mercantilista. No entanto, o elemento que necessita ser 

qualificado aqui se aproxima daquilo que dissemos antes, que é de notória necessidade e de 

utilidade pública que sobressai aos indivíduos no tempo. Fica evidente a materialização 

pragmática da educação, quando se denomina serviço, subordinando-a a determinados 

interesses capitalistas. E outro aspecto, expresso nesses objetivos é a determinação das 

políticas educacionais que balizam a educação. 

Nesse contexto, em que a educação subjaz aos ditames neoliberais Silva (2009) 

assevera que: 

 

A participação ativa e constante de técnicos dos organismos financeiros 

internacionais e nacionais na definição de políticas sociais, especialmente a 

educação, objeto deste estudo, demonstra a adoção do conceito de qualidade, do 

âmbito da produção econômica, em questões da educação e da escola, em um 
processo de descaracterização da educação pública como um direito social (p. 119). 

 

 

Visualizamos uma grave alteração conceitual daquilo que deve ser um direito tornar-se 

um serviço e as instâncias promotoras desse fato reinventarem-se ou se inovarem para que se 

desvencilhem dessa responsabilidade. Essas palavras (reinvenção/inovação) são próprias do 

vocabulário neoliberal que conotam flexibilidade, adaptação e demais características de um 

profissional ou instituição proativa. O que fica demasiadamente evidente é o carácter 

pragmático e positivista da ação dos neoliberais em vista de resultados. As escolas, como se 

fossem empresas produtivistas, são avaliadas e têm suas atividades planejadas mediante os 

resultados que devem apresentar otimização e maximização do processo. Até aqui 

percebemos mais três palavras do vocabulário neoliberal que conotam maior produtividade, 

em menor tempo, com redução de gastos e, evidentemente, com qualidade total (dentro da 

perspectiva que já problematizamos). O produto dessas escolas deve ser o conhecimento 

especializado, o aluno escolarizado e o currículo, desde que adequado ao mercado. 

A instância, por excelência, que deve promover uma educação pública, gratuita e de 

qualidade deve ser o Estado. No entanto, na perspectiva neoliberal,  essa função tem sido 

afastado do Estado em um processo de ressignificação de suas funções e também dentro da 

ideologia do Estado mínimo. A reforma do Estado, no Brasil, estabelecida no governo de 

Fernando Henrique Cardoso
4
 redefiniu setores que compõem o Estado e um desses setores foi 

                                                
4 Cf. Brasil (2009b, p. 193-205) Fernando Henrique Cardoso é sociólogo, professor e político brasileiro. Foi o 

34º presidente da república do Brasil por dois mandatos de 1995 a 2002; eleito pelo Partido Socialista 

Democrático do Brasil – PSDB. 
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designado como setor de serviços não exclusivos do Estado, em que a educação, saúde e 

cultura foram alocadas. Diante dessa reforma as instituições escolares passam a ser 

organização social e não instituição social. Com isso a educação passa de direito a serviço e, 

ao mesmo tempo, de serviço público para serviço privado ou privatizado. A respeito dessa 

diferença Chauí (2003, p. 6) afirma que: 

 

Uma organização difere de uma instituição por definir-se por uma prática social 

determinada de acordo com sua instrumentalidade: está referida ao conjunto dos 

meios (administrativos) particulares para obtenção de um objetivo particular. Não 

está referida a ações articuladas às ideias de reconhecimento externo e interno, de 
legitimidade interna e externa, mas a operações definidas como estratégias balizadas 

pelas ideias de eficácia e de sucesso no emprego de determinados meios para 

alcançar o objetivo particular que a define. 

 

 

Nesse ponto, evidencia-se a necessidade de gestão, planejamento, previsão, controle, 

êxito das atividades, todas condizentes ao modelo neoliberal. Pois, a organização está dentro 

de um processo competitivo tendo apenas a si mesma como referência e ocupando-se de seus 

objetivos particulares (CHAUÍ, 2003, p. 6). Temos a apresentação da ideia de autonomia 

invertida em individualismo. No que está posto pela reforma do Estado, as instituições 

escolares se mantêm somente quando adaptadas ao estabelecido e se distanciando da ideia de 

instituição social. Com as terceirizações temos trabalhadores do segmento privado 

trabalhando na instituição pública e, além disso, podemos notar todo o regime de trabalho e o 

compromisso social, demasiadamente díspares entre os trabalhadores desses dois segmentos. 

A partir da década de noventa foram implantadas no Brasil avaliações de caráter 

quantitativistas que visavam um alinhamento do país aos parâmetros globais para a educação. 

Para tanto, criou-se no Brasil um Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb, com o 

objetivo de mensurar o desempenho dos alunos nos anos finais do Ensino Fundamental – EF I 

e II e Ensino Médio – EM. Há que se ler além do que está posto na Portaria 931
5
 do 

Ministério da Educação (MEC). As escolas tornam-se reféns dessas avaliações externas que 

são elaboradas no contexto das políticas neoliberais. Os objetivos gerais do Saeb são: 

 

a) avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas, de forma que cada unidade 

escolar receba o resultado global; 

b) contribuir para o desenvolvimento, em todos os níveis educativos, de uma cultura 

avaliativa que estimule a melhoria dos padrões de qualidade e equidade da educação 

brasileira e adequados controles sociais de seus resultados; 

c) concorrer para a melhoria da qualidade de ensino, redução das desigualdades e a 

democratização da gestão do ensino público nos estabelecimentos oficiais, em 

                                                
5 Cf. MEC, 2005. 
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consonância com as metas e políticas estabelecidas pelas diretrizes da educação 

nacional; (MEC, 2005, Art. 1º, § 2º). 

 

 

Todavia, ao verificar o que está posto nessa portaria sentimos falta do esclarecimento 

dos conceitos de qualidade, resultado global, desenvolvimento, cultura avaliativa, equidade, 

desigualdade, democratização etc., utilizados pelo MEC. Isso porque, no que se refere ao 

financiamento da escola pública, o Estado neoliberal é mínimo, por outro lado máximo ao 

definir o que deve circular entre as instituições escolares que estabelecem mecanismos 

verticalizados, antidemocráticos que retiram qualquer autonomia pedagógica das escolas e de 

seus atores coletivos (GENTILI, 1996, p. 9). Assim, tanto a dinâmica gerencial neoliberal 

quanto a perspectiva do mercado financeiro presentes nas instituições escolares, levam-nos a 

concluir que aquele objetivo da função social da educação só é atendido se atrelado aos 

objetivos do mercado financeiro. Isso é bastante complexo porque essa interferência é algo já 

estabelecido, mas as pessoas, dadas suas díspares inclusões nos diversos discursos, muitas 

vezes distantes de sua origem ou real situação, não se manifestam criticamente. Daí a 

tendência natural de adequação ao que está posto como, por exemplo, preparar os alunos para 

registrarem resultados positivos nas avaliações externas. 

No governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998) houve um movimento 

denominado Reforma do Estado e um ministério para isso foi instaurado liderado, naquele 

momento, por Bresser Pereira. As ações prioritárias para essa reforma seguem: 

 

(i) a descentralização administrativa, pela qual foram transferidas funções da 

burocracia central para estados e municípios e para as denominadas organizações 

sociais, que se configuram como entidades “de direito privado públicas, não-

estatais”; e (ii) a avaliação classificatória de desempenho serve ao Estado 

descentralizado, como forma de permitir a sua regulação (SILVA, 2009, p. 220). 

 

 

Sendo assim, com o que se nota nesses padrões, fica evidente a necessidade do Estado 

mínimo no que se refere à descentralização e da avaliação classificatória como eixos que 

também estruturam a educação. Um elemento que faz esse sistema de avaliação inválido é que 

mensura os elementos básicos da educação que são os conteúdos próprios da formação 

humana: linguagens, códigos, raciocínio lógico etc.. O que não mensuram ou não se 

interessam em mensurar são os fatores da condição social de cada indivíduo nas escolas: 

“vida familiar, ambiência cultural, condições de transporte, de alimentação, acessibilidade a 

livros diversos, hábitos de leitura, acesso a equipamentos tecnológicos” (SILVA, 2009, p. 

220) entre tantos outros elementos. Somente a soma daqueles elementos constituintes do 

currículo escolar e destes da vida da pessoa podem constituir a sua formação. É, 
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sobremaneira, notório que indivíduos dispostos em classes sociais diferentes têm rendimentos 

escolares também diferentes em virtude de suas condições de acesso e permanência na escola. 

1.2 Reconfigurações das políticas neoliberais 

Apresentados alguns os pontos de evidência que, nos quais, o neoliberalismo se 

manteve na década de noventa: estabelecimento de um conceito de qualidade advindo do 

mercado; políticas e ideologia de privatização; estabelecimento rankings; e outros elementos. 

Doravante temos como intento perceber a dinâmica da ideologia neoliberal nos anos dois mil, 

sobretudo no que se refere às orientações advindas do BM. 

O discurso capitalista que está posto pelo neoliberalismo não sofre grandes variações 

ao longo das últimas décadas: competitividade, produtividade e rentabilidade. Deste mesmo 

modo, afirma Oliveira (1998) 

 

como nas empresas, a melhoria da qualidade na escola deve ser conseguida de duas 

maneiras: a) aporte de capital que objetiva beneficiar as instalações, os materiais de 

trabalho, os equipamentos para conseguir um retorno imediato; b) aporte de 

conhecimentos, que é uma ação só alcançável em longo prazo, mas que viabiliza 

grande retorno, em termos de qualidade e produtividade... Nesta perspectiva, nada 

distingue os critérios de qualidade, voltados para o campo educacional, dos que 

permeiam o mundo empresarial. Desta forma, os mesmos princípios usados no setor 

empresarial são transferidos para a educação;... os mesmos métodos de 

gerenciamento;... as mesmas estratégias;... as mesmas ferramentas (p. 73 e 77). 

 
 

Robertson (2012, p. 283-284) faz um levantamento do que se podem considerar os 

resultados das induções do BM no que se refere ao intento do desenvolvimento internacional. 

A redução da pobreza foi muito pouco expressiva e a ideologia neoliberal tem tido 

consequências negativas e afasta bastante uma possível igualdade social no mundo. No que se 

refere à educação percebe-se elevado grau de gerenciamento e financiamento mediante 

resultados mensuráveis, pagamento por serviços públicos e privatizações. Outrora, no 

Consenso de Washington, as políticas neoliberais representavam os efeitos da globalização 

que minimizariam a pobreza no mundo. No entanto, os defensores das políticas neoliberais, 

por sua vez, trazem os devidos contrapontos para garantirem sua ideologia. 

O Consenso de Washington foi denominado por Williamson (2004, p. 2-3), membro 

sênior do Institute for International Economics, por meio de três elementos distintivos: 1. 

Uma lista de 10 políticas de reforma a serem desenvolvidas nos países da América Latina 

dados no acordo em Washington em 1989. 2. O conjunto dessas políticas econômicas para o 

desenvolvimento dos países em acordo com as Instituições Financeiras Internacionais – IFIs, 
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o FMI, o BM e o Tesouro dos Estados Unidos da América – EUA. Tratava-se de uma lista de 

10 pontos que sustentavam a dimensão social das reformas de governo dos EUA que 

apresentavam como intenção atender financeiramente países de baixa renda durante o governo 

de George Bush
6
. 3. Crítica àqueles que refutam o conjunto de políticas das IFIs. Essa crítica 

é feita na medida em que, segundo o autor, faltam argumentos e citações que provam a atitude 

do neoliberalismo de minimizar o Estado. Essa crítica foi feita na forma de apologia contra as 

acusações às políticas neoliberais como o fato das IFIs induzirem os custos da educação 

primária. Ainda o autor diz que isso pode ter ocorrido no início dos anos 1980, mas não 

ocorre mais, como provado pelo relatório do Unicef (de 1987 Adjustment with a human face
7
. 

As 10 políticas do Consenso de Washington
8
 são: a) disciplina fiscal; b) redução dos 

gastos públicos; c) reforma tributária; d) juros de mercado; e) câmbio de mercado; f) abertura 

comercial; g) investimento estrangeiro direto, com eliminação de restrições; h) privatização 

das estatais; i) desregulamentação (afrouxamento das leis econômicas e trabalhistas); e j) 

direito à propriedade intelectual. A leitura de textos como esses, por desavisados, pode levar a 

crer que são infundadas as críticas aos sistemas baseados nas ideias neoliberais. No entanto, é 

demasiadamente notória a subserviência do Estado ao mercado nas perspectivas dessas 

políticas do Consenso de Washington. As IFIs têm, obviamente, como objetivo os ganhos 

financeiros nas transações econômicas e comerciais. Dessa forma as “ajudas” que oferecem 

                                                
6 Cf. EUA (s.d., p. 52-53) George Herbert Walker Bush é um político estadunidense do partido republicano e foi 

presidente dos EUA de 1989 até 1993. Sucessor de Ronald Reagan (presidente dos EUA de 1981-1989, no 

momento, do partido republicano) do qual foi vice-presidente. Daí já podemos perceber uma sequência 

ideológica no governo dos EUA uma vez que Reagan estava em acordo com as ideias de Margareth Thatcher 

(Primeira Ministra do Reino Unido de 1979-1990) que instaurava e disseminava o denominado neoliberalismo 

pelo mundo. 
7
 Cf. Unicef (1987, p. 6) o relatório Adjustment with a human face (Ajuste com o rosto humano) apresenta os 

pontos positivos da iniciativa da IFIs em oferecer o que é de mais necessários aos países pobres do mundo: 

comida, medicamentos, bombas d‟água, material escolar, combustíveis diversos etc.. A questão que se faz 

problemática é que o fundo, que com o qual esses países pobres são atendidos, é sistematizado por meio de um 

critério denominado Central Securities Depositories Regulation. Trata-se de uma política comum nos bancos dos 

EUA que impõem uma disciplina, uma conduta aos investidores para que sejam garantidos o seus rendimentos. 

No caso, essa conduta é também induzida aos países pobres que se submetem aos ditames daqueles que os 

“ajudam”. Essas condutas se fazem presentes nas políticas públicas bem como nos programas de governo e 

também, naturalmente, nos descritores das avaliações externas em se tratando da educação.  
8 Podemos perceber em Williamson (2004, p. 3-11) as 10 políticas do Consenso de Washington na linguagem 

original: a) Budget deficits... small enough to be financed without recourse to the inflation tax; b) …redirecting 

[public] expenditure from politically sensitive areas [that]… receive more resources than their economic return 
can justify… toward neglected fields with high economic returns and the potential to improve income 

distribution, such as primary health and education, and infrastructure; c) Tax reform… [so as to broaden] the tax 

base and cut… marginal tax rates; d) Financial liberalization, [involving] an ultimate objective…of market-

determined interest rates; e) …a unified… exchange rate… at a level sufficiently competitive to induce a rapid 

growth in nontraditional exports; f) Quantitative trade restrictions should be rapidly replaced by tariffs, and these 

should be progressively reduced until a uniform low rate of 10 [to 20] percent is achieved; g) Barriers impeding 

the entry of foreign [direct investment] should be abolished; h) Privatization of state-owned enterprises; i) 

[Abolition of] regulations that impede the entry of new firms or restrict competition; j) The legal system should 

provide secure property rights without excessive costs and make these available to the informal sector. 
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estão em acordo com a máxima de “livrar as nações da pobreza”. Ademais, nos anos 

subsequentes ao Consenso de Washington, uma série de crises econômicas e financeiras 

deflagrou-se, sobretudo a de 2008
9
, considerada a maior desde as consequências do Crack da 

Bolsa de 1929. Entre uma crise e outra do sistema financeiro, o neoliberalismo reinventa-se 

ora avança, ora retrocede em suas convicções materializadas nos projetos do BM. 

 Fica evidente a tendência à privatização que o BM apresenta em seus relatórios. É o 

caso do relatório estratégia para o setor educação de 1999. Notamos a ideologia privatista de 

qualidade do serviço oferecido pelo sistema privado no levantamento que Robertson (2012) 

faz: 

 

O relatório então passa a legitimar a adoção de um papel maior para o setor privado, 

expondo uma série de justificativas alinhadas com o mandato do BM, supostamente 

de caráter pró-redução da pobreza. Por exemplo: um setor privado maior estenderia 

oportunidades educacionais para estudantes mais pobres; financiamento privado 
expandiria o número de vagas disponíveis – especialmente nos níveis secundário e 

terciário –; os recursos públicos ficariam então liberados para os mais pobres; 

famílias passariam a ter escolhas além do setor público; o setor privado seria mais 

eficiente do que o setor público, enquanto a qualidade seria mantida a um custo 

unitário mais baixo; o setor privado aumentaria o potencial de inovação (p. 283). 

 

 

Essas afirmações são estruturalmente sem consistência alguma e isso pode ser 

verificado mediante o entendimento do que se refere à gestão dos recursos públicos nas 

instituições públicas e o comportamento das instituições privadas em sua prestação de 

serviços e em seus negócios. O que se apresenta contraditório é essa vinculação do privado ao 

público ou a situação em que o serviço público deve ser desenvolvido pela instituição privada, 

mas financiado pela instituição pública. É o que está mencionado pelo BM (1999a, p. 34): 

“não há, a priori, razões para que toda a educação seja provida, financiada e gerenciada pela 

esfera pública.” É necessário considerar que o BM tem um conceito bem específico para 

conhecimento o que implica nos fundamentos e bases da educação. “As economias se formam 

não só através da acumulação de capital físico e humano, mas também com base na 

informação, na aprendizagem e na adaptação” (BANCO MUNDIAL, 1999b, p. III). E, em 

seguida, distingue os dois tipos de conhecimento: técnico o de como fazer em uma 

determinada situação ou área e conhecimento de atributos ou da qualidade das coisas. Os 

                                                
9 Cf. Bresser-Pereira (2010, p. 51-52) diz que a crise financeira de 2008, nos EUA, se iniciou com uma crise 

bancária em 2007 e, no ano seguinte, tornou-se uma crise global a ponto de representar uma nova fase do 

capitalismo. Foi um tempo de recessão severa que elevou drasticamente o número de desempregados no mundo 

de 20 para 50 milhões. Ainda que o ocorrido em 2008 é o desdobrar da história do capitalismo em todo o século 

XX. O fato é que a economia regulada pela livre iniciativa de mercado superfaturou transações financeiras sem a 

segurança do bem de consumo. Dessa forma gerou-se valor financeiro apenas no ponto de vista do imaginário, 

sem a devida substância material dos negócios, a mercadoria.  
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países mais pobres o são por uma defasagem de conhecimento, o relatório afirma. E a saída, 

em três vias, dessa situação estaria em: 1. os países pobres implementarem políticas que 

conduzam a uma redução da defasagem de conhecimento; 2. os países desenvolvidos, 

doadores bilaterais, instituições multilaterais, organizações não-governamentais – ONGs e o 

setor privado devem colaborar, estabelecendo as devidas parcerias, para o estabelecimento de 

instituições que resolvam os problemas da informação; e 3. provisão mais eficiente dos bens 

públicos e melhor funcionamento dos mercados. O fato é que, o relatório, nem sequer 

menciona que a defasagem do conhecimento pode ser resolvida nas instituições escolares. 

Apresenta a necessidade de melhorias no nível escolar no conjunto dos benefícios sociais 

equiparando-a ao ar, água, saúde etc. e, evidentemente, há a menção, o que é para nós um 

problema, do mercado como elemento importante e necessário para a correção dos possíveis 

desvios sociais e como fator que garante a qualidade de vida. 

Ao mencionar a aquisição do conhecimento, o BM (1999b, p. 28-43) diz-se que  

ocorre por meio da interação social e das experiências de produção, mercado e comércio que 

os países tiveram. Usurpar da escola a condição de locus de aquisição do conhecimento é uma 

atitude, por demais, hostil do BM em sua intensão de estabelecer a ideologia da negação dessa 

instituição. De um lado temos um conhecimento que pretende ser universal e de outro um 

conhecimento assentado nas demandas do mercado. O primeiro não é interessante para o 

neoliberalismo e, com isso, uma série de reformas faz-se necessária no currículo escolar para 

que a escola possa continuar existindo na lógica neoliberal. 

Assim, o que temos aqui é o que podemos denominar, segundo Saviani (2013, p. 430-

431), de pedagogia da exclusão. Isso porque a teoria do capital humano presente nas ideias 

neoliberais e nos projetos do BM contabiliza apenas a dimensão produtivista da educação. A 

exclusão se expressa ao percebermos que nessa ordem econômica não há lugar para todos e a 

crescente automação dos processos produtivos dispensa de forma bastante crescente a mão-

de-obra. Nessas circunstâncias há uma tentativa de maximizar a produtividade em uma 

relação de mais-valia quando se sobrepõe o trabalho morto ao trabalho vivo. Isso leva a 

redução da folha salarial, gastos trabalhistas e previdenciários. É uma tendência adotada por 

empresas privadas e públicas que gera a exclusão massiva da classe trabalhadora. Nessa 

lógica a população que interessa é aquela que está economicamente ativa: produtores e 

consumidores. 

Ainda sobre o conceito da pedagogia da exclusão Saviani (2013) aponta que 
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trata-se de preparar os indivíduos para, mediante sucessivos cursos dos mais 

diferentes tipos, se tornarem cada vez mais empregáveis, visando a escapar da 

condição de excluídos. E, caso não o consigam, a pedagogia da exclusão lhes terá 

ensinado a introjetar a responsabilidade por essa condição (p. 431). 

 

 

A ideologia disseminada é que os indivíduos, proativos, buscando a devida formação, 

nos moldes da economia de mercado, podem obter a empregabilidade formal, se não, podem 

tornar-se microempresários, informalmente, autônomos, atuar em atividades voluntariadas, 

terceirizadas etc.. Se mesmo diante dessa gama, o indivíduo não se estabelecer no quesito 

produtividade apenas ele próprio deve assumir seu fracasso. A pedagogia da exclusão 

apresenta esses pontos, mas lhe falta perceber que há uma diferença expressiva entre 

oportunidades e condições. É extremamente injusta e hostil a lógica de que os indivíduos só 

não obtém sucesso em seus empreendimentos quando lhes faltam atitudes. 

1.3 Reformas do Estado brasileiro a partir das políticas neoliberais 

Percebemos, na sessão anterior, o poder de argumentação dos agentes neoliberais no 

estabelecimento dessas políticas em nível internacional. A seguir podemos notar, no contexto 

brasileiro, essas influências nas políticas públicas para a educação, mesmo a despeito daquilo 

que o movimento dos educadores evocava para garantir qualidade da educação e condições de 

trabalho e valorização do profissional docente. 

Shiroma; Moraes e Evangelista (2011, p. 39) salientam que uma série de questões 

advindas das manobras econômicas das IFIs em 1980, na ordem de elevação das taxas de 

juros e recessão nos EUA, provocou desastres avaliados pelos fundamentalistas mercantis na 

década de noventa. A consequência disso para o Brasil deu-se na forma de corte de créditos. 

No entanto, em se tratando do Brasil, há que se mencionar a má administração do Estado no 

tempo do governo dos militares
10

 que deixou um grande desequilíbrio financeiro do setor 

                                                
10 Cf. Aranha (2006. p. 313-321) a Ditadura Militar no Brasil aconteceu no intervalo de 1964 à 1985 que veio 

como uma proposta de recuperação econômica baseada no modelo concentrador de renda. As pessoas perderam 

o poder de participação crítica uma vez que a ditadura se impôs com violência. Houve uma sucessão de militares 

no poder que fortaleciam o executivo e enfraquecia o legislativo. Por meio dos Atos Institucionais impôs, entre 

outras coisas, prisões políticas proibições do direito de greve, cassação dos direitos políticos, exílio etc.. os 

reflexos da ditadura na educação foi a extinção da União Nacional dos Estudantes – UNE e mantinha-se apenas a 
atuação do Diretório Acadêmico – DA e do Diretório Central dos Estudantes – DCE e vetou-se a participação de 

estudantes na ação política. As escolas tiveram a disciplina Educação Moral e Cívica ministrada por um 

professor de confiança da direção, a disciplina Organização Social e Política Brasileira – OSPB e nos cursos 

superiores a disciplina Estudos de Problemas Brasileiros – EPB. Nessas disciplinas estava presente o caráter 

ideológico e manipulador do governo. Os acordos entre o MEC e a Agência Internacional para o 

desenvolvimento dos Estados Unidos estabeleceu três pilares para a educação brasileira: a) educação 

desenvolvimento que pretendia a formação de profissionais para atender as necessidades urgentes de mão de 

obra especializada no mercado em expansão; b) educação e segurança que pretendia a formação do cidadão 

consciente, por isso as disciplinas sobre civismo e problemas brasileiros; c) educação e comunidade que 
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público bem como da dívida externa. A resposta a isso que podemos citar, no governo 

Sarney
11

, foi o Plano Cruzado e o “choque heterodoxo”
12

. 

No que se refere à educação podemos denominar o movimento dos educadores 

disseminados em várias frentes de manifesto que elaboraram diagnósticos, denúncias e 

propostas. O movimento dos educadores reivindicava a constituição de um sistema nacional 

de educação orgânico, o estabelecimento de uma educação pública e gratuita como direito de 

todos e dever do Estado em oferecê-la. Ainda mantinha a ideia da necessidade de se formar 

um aluno crítico desde que tenha se erradicado o analfabetismo e universalizado a escola 

pública (SHIROMA; MORAES e EVANGELISTA, 2011. p. 40). Para tanto há cinco linhas 

de ação todas registradas, inclusive nos planos de governo, porém desconsideradas pelo 

executivo do governo na sequência dos fatos. Esse é o aspecto que deve ser veementemente 

considerado e investigado uma vez que os vários slogans publicados ressaltam a realização, 

com êxito e sucesso, daquilo prometido em campanha eleitoral ou mesmo em projetos de leis, 

mas que necessitam ser inquiridos quanto à sua real realização diante da sociedade. 

Torna-se interessante evocarmos os anseios do movimento dos educadores para 

estabelecermos os devidos contrapontos entre a sociedade, a necessidade social, e os feitos 

dos governos. De acordo com Shiroma; Evangelista; Moraes (2011, p. 40-41) o primeiro 

lineamento ocupa-se com a permanência do educando na escola e a redução da distorção 

idade-série. Conjugado a isso surgem os programas de merenda escolar, transporte e material 

didático. Ainda a redução do número de alunos por sala de aula e adequações em 

aparelhagens e instalações dos âmbitos escolares: biblioteca, laboratório, currículo, 

calendário, metodologias, avaliação, formação docente e retribuições salariais justas. Um 

ponto ainda recorrente nesse tempo, uma vez que estamos nos referindo às décadas de setenta 

                                                                                                                                                   
pretendia a criação de conselho de empresários e mestres para estabelecer a relação entre escola e comunidade. 

Com a implementação da Lei nº 5.692/71 para 1º e 2º graus e Lei nº 5.540/68 para o ensino universitário. No 

início da década de oitenta a sociedade civil, a classe política, as organizações estudantis, o retorno dos 

anistiados ao Brasil apresentaram ações ativas que sinalizavam o enfraquecimento do regime militar. E em 85 

registrou-se o primeiro governo civil depois da ditadura com a eleição indireta para a presidência da República 

por meio da campanha das diretas-já.   
11 Cf. Brasil (2009b, p. 171-173; 175-179) José Sarney é advogado e político brasileiro. Foi o 31º presidente da 

república do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB. Governou de 15 de março de 1985 a 15 de 

março de 1990. Foi assunto ao cargo em virtude do falecimento de Tancredo Neves, que foi eleito presidente da 
república em 1985 pelo PMDB, porém foi acometido por doença nas vésperas da posse e esta não se efetivou 

porque logo em seguida faleceu no dia 21 de abril de 1985. 
12 Cf. Nakano; Bresser-Pereira (1986, p. 7-8) o choque heterodoxo foi uma medida econômica desenvolvida no 

governo Sarney para atacar o avanço inflacionário do país que estava na margem dos trezentos por cento. A meta 

era diminuir a inflação a zero, de imediato, mas sem custos sociais. No entanto, é evidente que os motivos da 

inflação ser registrada de modo tão elevado são os mesmos pelos quais as consequências de qualquer mudança 

seja drástica. No caso a consequência de maior evidência seria a recessão do Estado porque o problema 

salientado é de ordem estrutural. Todas as medidas levariam a congelamento de preços, salários, câmbio etc. que 

sem a intervenção do Estado se manteriam em elevação de acordo com os índices da inflação.  
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e oitenta, é a necessidade de um conceito de educação que superasse a formação estritamente 

profissional, mas que se implementasse uma educação na linha da politecnia.  

No quesito da formação em politecnia e ainda considerando a herança da escola 

técnica que os integrantes do movimento dos educadores estavam envoltos, podemos perceber 

em Gramsci (1982, p. 118) que há, dentro de um esquema racional, a divisão da escola em 

clássica e profissional. A escola profissional seria destinada àqueles que compõem as classes 

dos instrumentais e a escola clássica destinada aos dominantes e intelectuais. O 

desenvolvimento industrial em amplos âmbitos exigiu a formação de um novo intelectual 

urbano que, para ser formado, necessitava de uma escola técnica nascida junto à escola 

clássica, no entanto para profissional, mas não manual. As bases dessa escola técnica puseram 

em questionamento toda a tradição humanística advinda da cultura greco-romana da formação 

intelectual e idealista do ser humano. Ademais, o modelo de escola nesse critério não pode, de 

modo algum, ser desinteressada e estritamente formativa. Esses atributos da escola exigida 

pelo novo intelectual necessitam ser esclarecidos: 1. uma escola que formará uma pequena 

elite de senhores e mulheres que não devem se preparar para um futuro profissional; e 2. 

escolas profissionais destinadas a formar alunos que têm atividades predeterminadas e suas 

vidas.  Essa deve ser uma escola que forma a pessoa tanto para o trabalho industrial e 

manualmente, quanto para o trabalho intelectual. Esse é o elevar de uma escola única, mesmo 

que as atividades práticas necessitam de escolas específicas. O problema é que evocam uma 

escola única, mas o abismo entre as classes permanece e as possibilidades de mudança são 

tolhidas aos pobres, evidentemente destinados aos trabalhos industriais e manuais, uma vez 

que não terão acesso à formação estritamente intelectual. 

Seguindo o lineamento do movimento dos educadores, ante citatum in Shiroma; 

Evangelista; Moraes (2011, p. 40-41), o segundo ponto é a valorização e qualificação dos 

profissionais listados como professores, especialistas e demais funcionários. Para tanto, 

pretendiam um plano de carreira e um piso salarial
13

 unificado. Além disso, uma 

reestruturação da formação de professores e especialistas e preparação adequada e específica 

aos docentes das séries iniciais e pré-escolar. O terceiro ponto diz respeito à democratização 

da gestão de modo que garantisse transparência das ações de administração dos órgãos 

públicos. Isso se daria na direção de uma descentralização administrativa e pedagógica, gestão 

                                                
13 Cf. Saviani (2007b, p. 1233-1234) o Piso do Magistério é uma das ações apresentadas no Plano Nacional de 

Educação de 2001, materializado pelo Plano de Desenvolvimento da Educação de 2007 e instituído pela Lei nº 

11.738, de 16 de julho de 2008. O valor monetário do Piso do Magistério é dado por um cálculo que importa 

informações do Censo Escolar da Educação Básica que verifica o número de matrículas dos alunos no ano e do 

Tesouro Nacional que faz a estimativa da arrecadação da União. 
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participativa das questões educacionais, eleição direta e secreta dos dirigentes, constituição de 

comissões municipais e estaduais de educação autônomas e amplamente compostas para o 

acompanhamento das políticas educacionais, supressão do Conselho Federal de Educação – 

CFE – que mantém um caráter privatista e existência de colegiados escolares eleitos pela 

comunidade escolar para intervir diante de arbitrariedades perpetradas pela administração do 

sistema e da escola. 

O Plano Nacional de Educação – PNE aborda ações importantes em relação às 

necessidades que permeiam o trabalho docente. O texto é abrangente ao tratar da formação 

profissional, da remuneração, das condições e atrativos para o trabalho. No entanto, apesar 

dos ganhos com relação ao pagamento do piso salarial, conquista importante para os 

professores, a realidade das escolas e do trabalho docente ainda não apresenta de forma 

satisfatória e que proporcione aos professores dignidade em seu trabalho. 

Um dos pontos evidentes na ideologia neoliberal veiculada pelos governos a ela 

alinhados é a noção de participação coletiva da sociedade. Esse é um fato que se repete no 

âmbito da gestão da escola. Aclama-se uma gestão democrática de participação coletiva com 

comissões e colegiados para diversas tomadas de decisão ou, ao menos, na condição de 

conselho escolar que está orientado no âmbito do ensino público no inciso II da Lei nº 

9.394/96, Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional – LDB. No entanto, cada sistema de 

educação tem autonomia em deliberar sobre sua orientação. No estado de Goiás as 

determinações sobre o conselho escolar no sistema educacional estadual são dadas pela Lei nº 

13.666 de 2000 e no artigo 5º que estabelece a formação desse conselho. Inicialmente o 

diretor da unidade escolar participaria somente, como membro nato do conselho. Já no ano 

2013 a participação do diretor no conselho escolar passa a ser como presidente nato dado pela 

Lei nº 18.036. Essa situação torna-se conflitante uma vez que, aquele que teria a 

responsabilidade de prestar contas e ter suas ações fiscalizadas está em uma condição acrítica 

porque lidera o grupo que por excelência tem essa função. É evidente que o estabelecimento 

do diretor como presidente do conselho escolar garante uma subserviência ao governo: de um 

lado autonomia e, até mesmo, autoridade na unidade escolar e de outro lado o governo tem as 

garantias do cumprimento daquilo que é posto. 

O quarto ponto do movimento dos educadores é o financiamento da educação. Evoca-

se que as verbas públicas devem ser exclusivamente para a escola pública e que sejam 

garantidos todos os recursos para a melhoria desse serviço. E o último ponto diz respeito aos 

níveis de ensino de modo que se estabelecesse uma escolaridade obrigatória que perpassasse 

pela creche, pré-escola, 1º e 2º graus entre o período de 0 a 17 anos. Todos esses pontos 
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delineados poderiam ser tranquilamente assumidos pelas secretarias tanto dos estados quanto 

dos municípios, evidentemente com as suas devidas ressalvas. E estiveram presentes nos 

planos de governo em alguns estados e municípios, sobretudo naqueles em que se elegeram 

representantes de oposição ao partido do governo nacional. Uma característica evidente 

desses governos de oposição é a presença de intelectuais oriundos das universidades, dos 

partidos, dos movimentos sociais, quase sempre, críticos da realidade social e atuavam na 

base desses governos de oposição. Tal situação tornou-se uma oportunidade de projeção de 

uma politica educacional contrária àquela gerada no governo dos militares.  

Todavia, entendemos que os anseios do movimento dos educadores deveriam ser 

efetivados pela sanção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional daquele tempo. O 

processo de legitimação daquilo que fora evocado pelo movimento dos educadores depois de 

muitas tramitações no congresso foi estabelecido pela LDB, mas há uma série de questões 

furtivas que não declaram as devidas obrigações do Estado em prover a educação pública, 

gratuita e de qualidade.  

 

O governo, ao lançar mão do ardil de incorporar, na legislação, algumas bandeiras 

dos movimentos de educadores, consolidadas nos anos 1980, ceifou-lhes 

fecundidade, adulterou o sentido original de seu conteúdo. Para essa empreitada 

discursiva concorreram renomados intelectuais de expressiva participação na 

construção da proposta dos educadores da década anterior. Em suma, o consenso 

construído nos anos 1980 serviu de alicerce para os novos consensos dos anos 1990 
(SHIROMA; EVANGELISTA; MORAES, 2011, p. 44).  

 

 

Nos governos de ideologia neoliberal é comum o estabelecimento de inversões 

conceituais no que se refere à necessidade social e a sua real satisfação pelo Estado. Essas 

situações ocorrem em uma articulação alienadora em que o governo se sobressai com a 

imagem que ele próprio constrói mesmo sem realizar o que se espera. Alguns pontos são de 

grande necessidade de ponderação como a formação de professores que deve ser vista muito 

além da profissionalização; a participação da sociedade civil não pode ser apenas articulação 

com empresários e ONGs que possibilitam uma subserviência do público pelo privado; a 

descentralização não pode ser uma des-responsabilização do Estado; a autonomia deve ser na 

linha de administração dos recursos e não da capitação desses recursos porque impõe sobre os 

gestores uma responsabilidade além do alcance desses profissionais na posição que ocupam; 

igualdade não é o mesmo que equidade; cidadania crítica não se reduz a cidadania produtiva; 

formação do cidadão não precisa ser apenas atendimento ao cliente; melhoria da qualidade 

não deve ser apenas uma adequação ao mercado; e o aluno não pode ser considerado como 

um consumidor ou cliente (SHIROMA; EVANGELISTA; MORAES, 2011, p. 44).  
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Todas essas inversões conceituais precisam ser contrapostas para que os leitores 

desavisados ou encantados pelos discursos neoliberais não se enganem diante do que está 

posto pelo governo, que se tornou um consenso construído por intelectuais, profissionais 

liberais, empresários, etc. todos que de um modo ou outro percebem a educação como um 

negócio o que salientamos como sendo um grave problema. 

Em 1990, no Brasil tivemos a implementação do modelo neoliberal, inaugurado por 

Thatcher na Inglaterra dez anos antes, com o governo de Fernando Collor de Mello
14

 que fez 

uma série de mudanças inserindo o Brasil na economia mundial. Esse governante conduziu 

sua campanha com uma imagem populista e moralizante que logo foi alterada por uma prática 

modernizadora e intervencionista que levou ao seu impedimento pelo Congresso Nacional em 

1992. Tal fato denuncia a presença de políticas de liberalização, desregulamentação e outras 

que consequentemente exaltam as forças de mercado que ressonaram na hegemonia 

conservadora, nas formas de consciência social e nas práticas educativas. Collor teve notória 

influência nessa restruturação da economia brasileira diante dos ajustes advindos das 

exigências globais a ponto de incluir o país no mercado internacional mesmo que isso 

ocorrera de maneira prematura (SHIROMA; EVANGELISTA; MORAES, 2011, p. 45-46).  

Assim, nesse contexto de crise, a educação é afirmada como um dos principais 

determinantes da competitividade entre os países. Há demandas produtivas que diferenciam a 

educação geral da qualificação profissional dos trabalhadores, ainda que o cidadão do século 

XXI deveria dominar os códigos da modernidade. Para tanto, atribui-se à educação a 

responsabilidade de sustento da competitividade dos anos 1990 (SHIROMA; 

EVANGELISTA; MORAES, 2011, p. 47). Isso foi percebido diante dos projetos do BM que 

estabelecem as diretrizes para os países que inferem também nos sistemas educacionais por 

meio da definição das políticas públicas para educação. Nesse paradigma a educação e a 

economia ficam atreladas de modo que a educação está a serviço da economia. 

1.4 Políticas de privatizações em Goiás 

Até aqui fizemos o levantamento daquilo que ocorreu no cenário mundial e nacional 

sobre o neoliberalismo, suas configurações e reconfigurações. Entendemos que, numa 

                                                
14 Cf. Brasil (2009b, p. 181-185) Fernando Collor de Melo é político, jornalista e economista brasileiro. Foi o 32º 

presidente da república eleito pelo Partido da Reconstrução Nacional – PRN (mesmo que não tenha permanecido 

apenas nesse partido). Seu mandato ocorreu entre 1990 e 1992 quando renunciou em um processo no qual foi 

acusado e condenado, pelo senado federal, por crime de responsabilidade fiscal. Foi sucedido pelo seu vice-

presidente Itamar Franco do Partido Popular Socialista – PPS que terminou o mandato até 1994. A situação em 

que Collor esteve envolto não ocasionaria outro fato se não seu afastamento, pois o processo de seu 

impeachment se deu a termo pelo senado em 29/12/1992. 
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perspectiva dialética o movimento do todo para a parte e o contrário é constante e dinâmico a 

ponto de podermos fazer, doravante, a explanação do que ocorre em Goiás no que se refere 

aos ajustes da economia e suas influências na educação. 

No estado de Goiás, as Parcerias Público Privadas (PPPs) têm um marco com a 

outorga da Lei nº 13.456 de 16 de abril de 1999 que dispõe sobre a organização da 

administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e dá outras providências. 

As instituições designadas para essas parcerias são as OSs. Na referida lei temos o seguinte: 

 

Art. 25 – É ainda o Poder Executivo autorizado a firmar com organizações sociais, 

constituídas sob a forma de sociedades civis sem fins lucrativos ou fundações de 

direito privado, contratos de gestão, para atuação em parceria entre as partes, nas 

áreas de saúde, cultura, pesquisa científica, tecnológica, meio ambiente e assistência 

social. - Revogado pela Lei n° 15.503, de 28/12/2005, art. 18. 

Parágrafo único – Enquanto não forem definidos os requisitos para qualificação de 

entidades como organizações sociais, para os efeitos deste artigo, bem como os 

preceitos que deverão reger os contratos de gestão, inclusive a sua execução e 

fiscalização, poderá o Poder Executivo se valer das disposições da Lei federal n° 

9.637, de 15 de maio de 1998, no que forem cabíveis, para o suprimento normativo 
que se fizer necessário. - Revogado pela Lei n° 15.503, de 28/12/2005, art. 18. 

(GOIÁS, 1999, art. 25). 

 

 

Essa lei lançou as bases da administração de Marconi Perillo
15

 para o Estado de Goiás 

em seu primeiro governo. Está de acordo com a Lei federal 9.637 de 1998 que dispõe sobre a 

qualificação de entidades como OS, e no Art. 1º define-as como “como pessoas jurídicas de 

direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa 

científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, a 

cultura e a saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta lei” (BRASIL, 1998). O que temos 

aqui é o estabelecimento da reforma do Estado que dá aberturas a instituições não públicas 

para administrar o setor público. Ora, é evidente que qualquer instituição que não ocupe o 

primeiro setor é instituição privada, seja com ou sem fins lucrativos. Com isso, os anseios da 

privatização permanecem. E, além disso, há a ideologia da administração fundamentada nas 

bases da OS: religiosidade; desporto; militar; capitalista; industrial; comercial; ambiental; 

tecnológica; etc.. Elementos não aceitos em uma perspectiva de formação humana ampla e 

crítica. As OSs estão no terceiro setor de atividade econômica e social, são públicas, não 

estatais e são regidas pelo direito civil e privado. E o que efetivamente nos incomoda é a 

questão da valorização profissional docente diante de uma gestão ancorada nesses princípios 

privados de finalidades específicas. Podemos problematizar essa questão na medida em que o 

                                                
15Cf. Goiás (2014c) Marconi Perillo é um político brasileiro filiado ao PSDB e governador do estado de Goiás 

por quatro mandatos sendo que dois consecutivos de 1999 a 2006 e de 2007 aos dias atuais. No período entre 

mantados foi eleito senador da república por Goiás de 2007 a 2010. 
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profissional docente seria um prestador de serviços para a OS que, por sua vez, desenvolve 

uma atividade que não lhe é a principal. 

Desta forma, torna-se necessária uma visão mais ampla de modo a evidenciar uma 

concepção sociocrítica na medida em que se considera a construção social dotada de 

experiências subjetivas e culturais das pessoas e a presença da dimensão sociocultural e 

política mais ampla a ponto de não ignorar a existências de grupos sociais contraditórios e 

conflituosos (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2013, p. 443-444). Seria dizer que nessa 

formação humana seja oportunizada, em amplitude, uma preparação para a vida, vista de 

modo diferente de um adestramento para atividades preestabelecidas e repetidas. Pois aqueles 

que estão inseridos no discurso dos integrantes do segundo setor sobremaneira garantirão a 

reprodução de uma ideologia própria: a propriedade privada.  

Nos Arts. 26 e 27 da referida Lei nº 13.456/99 está posto que:  

 

Art. 26 - Às organizações sociais poderão ser destinados recursos orçamentários e 
bens públicos do contrato de gestão.  

§ 1º- São assegurados as organizações sociais créditos previstos no orçamento e as 

respectivas liberações financeiras, de acordo com o cronograma de desembolso no 

contrato de gestão. 

§ 2° - Poderá ser adicionada aos créditos orçamentários destinados ao custeio do 

contrato de gestão parcela de recursos para compensar desligamento de servidor 

cedido, desde que haja justificativa expressa da necessidade pela organização social. 

§ 3° Os bens de que trata este artigo serão destinados às organizações sociais, 

dispensada licitação, mediante permissão de uso, consoante cláusula expressa do 

contrato de gestão. 

Art. 27 – É facultado ao Poder Executivo a cessão especial de servidor para as 
organizações sociais, com ônus para a origem. 

§ 1° - Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de origem do 

servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier a ser paga pela organização 

social. 

§ 2° - Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária permanente por 

organização social a servidor cedido com recursos provenientes do contrato de 

gestão, ressalvada a hipótese de adicional relativo ao exercício de função temporária 

de direção e assessoria. 

§ 3° - O servidor cedido perceberá as vantagens do cargo a que fizer jus no órgão de 

origem, quando ocupante de cargo de primeiro ou de segundo escalão na 

organização social (GOIÁS, 1999, Art. 26-27).  

 
 

Autores como Fonseca; Oliveira; Toschi (2004, p. 55-56) apontam que já existem 

vários obstáculos na escola para que ocorra uma gestão democrática, os quais vêm na ordem 

dos condicionantes sejam materiais, institucionais, ideológicos etc. Dessa forma, antes de 

estabelecer um novo modelo de gestão externo à escola deveríamos nos empenhar em 

erradicar as condições precárias das instalações físicas e a superlotação de salas de aula; 

garantir a descentralização da gestão de modo a tornar-se democrática, desde a escolha do 

diretor até a criação de mecanismos que possibilitem a participação de alunos, pais, outros 
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segmentos da sociedade e funcionários da escola; desenvolver uma visão crítica que supere as 

várias concepções e crenças advindas dos modelos político-econômicos impostos sobre a 

escola que, por sua vez, com seus capacitados trabalhadores tem todas as condições 

necessárias para superar os condicionantes e ainda assim manter-se pública, gratuita e de 

qualidade. 

Como se afirmou na citação anterior, a OS dispõe de autonomia para gerir as 

instituições públicas e lhe são garantidas as condições orçamentárias para, além dos bens 

públicos, cumprir o contrato de gestão. Além disso, dispõe de servidores cedidos, porém 

renumerados pelo poder público. A autonomia, a participação e o projeto educativo presentes 

no discurso de implantação de OSs podem significar apenas uma forma de articulação 

funcional entre o poder centralizador e os ambientes de desenvolvimento da educação 

(FONSECA; OLIVEIRA; TOSCHI, 2004, p. 56). A ideologia presente nesse contexto indica 

uma participação coletiva na criação do projeto institucional, no entanto isso não ocorre, uma 

vez que há um severo ato de convencimento e alienação que eleva os fundamentos da OS ao 

status de racional, melhor, mais interessante e consistente.  

Sobre os modelos de gestão baseados no setor privado, Fonseca; Oliveira; Toschi 

(2004, p. 56-57) advertem que a formação de professores e gestores pode ocorrer nos moldes 

da formação de gerentes. Isso seria dizer que se elevariam os procedimentos para o 

conhecimento das normas que devem reger a escola; vislumbrar as transformações 

organizacionais, estabelecer necessárias redefinições, ressignificação da cultura escolar, a 

colegialidade como apenas uma estratégia para legitimação de uma participação que na 

verdade é concedida ou controlada. Há a necessidade então de as pessoas integrantes do meio 

escolar apresentarem-se como sujeitos do processo de mudança e não simplesmente objetos 

que podem ser controlados sem qualquer resistência no contexto de subserviência. É muito 

importante que não confundamos ação inovadora como reforma e modernização. As OSs 

podem até inserirem mudanças na escola, nos processos de ensino, dia de projeto, programas, 

materiais curriculares, estratégias de ensino aprendizagem, modelos didáticos, etc., mas essas 

mudanças podem significar apenas uma modernização da escola mesmo mantendo o 

conservadorismo no que se refere ao ensino e aprendizagem do aluno. Isto é, o aluno e os 

profissionais da escola se percebem em um ambiente modernizado, entretanto desenvolvendo 

as mesmas atitudes quantitativistas esperadas nas instituições do segundo setor: quando tudo é 

movido por imperativos econômicos, racionalização dos gastos e eficiência operacional – 

inovação que garante resultados ou produtos. 
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No ano de 2005 foi sancionada a Lei nº 15.503 que dispõe sobre a qualificação das 

OSs no Estado de Goiás. Essa lei sofreu várias emendas e aditivos nos últimos anos, 

sobretudo nos dois últimos mandatos de Marconi Perillo. Um dos elementos que podem ser 

considerados é a utilização do termo “Chefe do Executivo” no lugar de “Poder Executivo”. 

Isso ocorre no  

 

Art. 1º A qualificação de pessoas jurídicas de direito privado como organizações 

sociais dar-se-á por meio de decreto do Chefe do Executivo: - Redação dada pela 

Lei nº 18.331, de 30-12-2013. 

Art. 1º A qualificação de pessoas jurídicas de direito privado como organizações 
sociais do Estado de Goiás dar-se-á por meio de ato do Poder Executivo (GOIÁS, 

2005, Art. 1º). 

 

 

Essa alteração ainda ocorre, ao menos, cinco vezes na referida lei. Já é suficientemente 

evidente que o Poder Executivo do país, de cada unidade da federação ou de cada município, 

respectivamente é representado pelo presidente da República, governador e prefeito quando se 

trata de uma democracia como a brasileira. Dessa forma, tornam-se redundantes aditivos na 

lei que evocam a supremacia do poder alocada no representante de Estado. Isso pode 

representar um discurso autoritário que garante o poder da pessoa do representante e não da 

instituição representada.  

No Art. 2º da Lei nº 15.503, são listados os requisitos específicos para as OSs se 

qualificarem de acordo com os seus interesses: 

 

I – atuar essencialmente nas áreas de: - Redação dada pela Lei nº 18.658, de 02-10-

2014. 

I – atuar essencialmente nas áreas de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento 

tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura, saúde, assistência 

social e gestão de atendimento ao público; - Redação dada pela Lei nº 17.858, de 10-

12-2012. 

I - atuar essencialmente nas áreas de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento 

tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura, saúde e assistência 
social; 

a) assistência social; - Acrescida pela Lei nº 18.658, de 02-10-2014. 

b) cultura; - Acrescida pela Lei nº 18.658, de 02-10-2014. 

c) educação; - Acrescida pela Lei nº 18.658, de 02-10-2014. 

d) desenvolvimento tecnológico; - Acrescida pela Lei nº 18.658, de 02-10-2014. 

e) gestão de atendimento ao público; - Acrescida pela Lei nº 18.658, de 02-10-2014. 

f) gestão de serviços sociais e auxiliares em unidades prisionais; - Acrescida pela 

Lei nº 18.658, de 02-10-2014. 

g) integração social do menor infrator e garantia de seus direitos individuais e 

sociais; - Acrescida pela Lei nº 18.658, de 02-10-2014. 

h) pesquisa científica; - Acrescida pela Lei nº 18.658, de 02-10-2014. 
i) proteção e preservação do meio ambiente; - Acrescida pela Lei nº 18.658, de 02-

10-2014. 

j) saúde. - Acrescida pela Lei nº 18.658, de 02-10-2014. 
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k) educação profissional e tecnológica. - Acrescida pela Lei nº 18.843, de 10-06-

2015. 

l) esporte e lazer. - Acrescida pela Lei nº 18.982, de 20-08-2015 (GOIÁS, 2005, Art. 

2º, inciso I). 

 

 

Desta forma, fica evidente que praticamente todas as áreas de serviço do Estado 

podem vir a ser geridas por OSs. Essa é uma tendência recorrente das diretrizes do BM para 

as diversas privatizações no setor público. No que se refere ao setor educação o BM (1999a, 

p. 18) justifica as PPPs com argumento, a priori, interessante uma vez que valoriza a 

participação dos estudantes, seus familiares e comunidade no processo de ensino 

aprendizagem. Não prioriza a educação apenas no âmbito escolar, mas estende a função 

educacional a diversas ONGs e ainda se justifica apresentando dados, segundo ele (o BM), da 

América Latina e Caribe que experimentam uma série de parcerias entre a escola e 

instituições religiosas. Justifica com isso o sucesso do empenho educacional garantidos por 

fontes tanto públicas quanto privadas de financiamento. Aquela justificativa inicial, do BM, 

de valorização de participação dos estudantes, familiares e comunidade no processo de ensino 

aprendizagem já é defendida por várias pedagogias, no entanto, falaciosamente utiliza-se 

desse argumento para expressar o que realmente se deseja que é a PPP.  

O BM (1999a, p. 18) qualifica o setor privado como privilegiado em fornecer ou 

comprar treinamento de estagiários em serviço, materiais didáticos, equipamentos 

tecnológicos, etc. em um regime de colaboração interinstitucional que garante a circulação 

das mercadorias. Segundo Robertson (2012, p. 290) essas PPPs propagadas pelo BM seriam 

para amenizar os problemas gerados pelas formas de privatizações anteriores ou alterá-las 

para que permaneçam. “As PPPs não apenas uniram diferentes atores e, portanto, diferentes 

setores interessados e tipos de habilidades como elas ajudaram na corretagem [broker in], em 

vezes de mitigação ou mediação da privatização na e da educação” (ROBERTSON, 2012, p. 

290). Essa é uma situação evidente no proposto nas leis do estado de Goiás que versam sobre 

as OSs.  

Ainda na Lei nº 15.503, podemos perceber um elemento que dificulta a gestão da 

escola pública, em virtude da burocratização estatal que é afastada com a gestão das OSs no 

que se refere à aquisição, substituição ou alienação dos bens móveis e imóveis para a 

execução das atividades. Isso está disposto no Art. 9º e seus parágrafos: 

 

Art. 9º Os bens móveis e imóveis adquiridos pela organização social, utilizando-se 

de recursos provenientes da celebração de contrato de gestão, destinar-se-ão, 
exclusivamente, à sua execução, devendo a respectiva titularidade ser transferida de 

imediato ao Estado. - Redação dada pela Lei nº 18.331, de 30-12-2013. 
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Art. 9º Os bens móveis e imóveis adquiridos pela Organização, utilizando-se de 

recursos provenientes da celebração do contrato de gestão, destinar-se-ão, 

exclusivamente, à sua execução. 

§ 1º Poderá o Poder Público, conforme recomende o interesse público, mediante ato 

fundamentado do Secretário de Estado ou do Presidente da entidade da área afim, a 

ser ratificado pelo Chefe do Executivo, realizar repasse de recursos à organização 

social, a título de investimento, no início ou durante a execução do contrato de 

gestão, para ampliação de estruturas físicas já existentes e aquisição de bens móveis 

complementares de qualquer natureza que se fizerem necessários à prestação dos 

serviços públicos. - Acrescido pela Lei nº 18.331, de 30-12-2013. 

§ 2º A aquisição de bens imóveis, a ser realizada durante a execução do contrato de 
gestão, com recursos dele provenientes, será precedida de autorização do titular do 

órgão ou da entidade estatal parceira, mediante ratificação do Chefe do Executivo, 

atendida a parte final do que dispõe o caput do art. 9º deste artigo. - Acrescido pela 

Lei nº 18.331, de 30-12-2013. 

§ 3º Em relação à substituição dos bens móveis adquiridos diretamente pela 

organização social, fica garantida a esta a utilização de procedimento próprio e 

simplificado para a realização de alienações, com controle patrimonial direto pela 

Secretaria de Estado ou entidade da área correspondente. - Acrescido pela Lei nº 

18.331, de 30-12-2013. 

Parágrafo único. Os bens imóveis de que trata este artigo serão gravados com 

cláusula de inalienabilidade (GOIÁS, 2005, Art. 9º). 
 

 

Nesse artigo fica evidente que a titularidade dos bens deve ser do Estado e as 

aquisições dos bens imóveis devem ser sempre feitas desde que ratificadas com o Chefe do 

Executivo. Contudo a decisão da aquisição é da OS e é garantida ainda a condição, mediante 

procedimentos próprios simplificados, de substituição ou de alienação dos bens móveis. Na 

redação original havia a cláusula de inalienabilidade dos bens imóveis o que ocorre na gestão 

pública com todos os bens.  

No ano de 2015, via do Decreto 8.469, o governo do Estado Goiás, por meio 

Seduce/GO, estabeleceu um projeto piloto de implantação da gestão por OSs para o ano 2016 

para até 30% das unidades escolares que integram as Subsecretarias Regionais de Educação 

de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Trindade e as do Entorno do Distrito Federal. E 

ainda até 25% das unidades escolares da demais subsecretarias (GOIÁS, 2015b, Art. 1º). Com 

base nesse decreto, fica evidente a implantação da gestão por OS na educação em Goiás. O 

que inquirimos está na dimensão da valorização profissional docente no decorrer dessa prática 

nos anos vindouros.  

A normativa que orienta o compartilhamento da gestão da educação por OS em Goiás, 

ocorreu pela publicação do Despacho 596 assinado pelo governador, auto denominado Chefe 

do Executivo Marconi Perillo, em 07 de dezembro de 2015. No referido despacho, são 

listadas várias razões para a implantação da OS na educação goiana. O primeiro ponto é que 

se levou em consideração a precariedade da contratação por tempo determinado de grande 

parte do quadro pessoal, administrativo ou profissionais do magistério que atuam nas 
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unidades escolares do Estado. A esse respeito, a resolução mais sensata, porém a contragosto 

do governo, seria a realização de concursos públicos para a extinção da vacância dos cargos 

ocupados pelos contratados temporariamente. Isso garantiria ao profissional: estabilidade, 

participação nos direitos de incentivo e valorização da carreira, equidade na relação de 

trabalho, entre outros vários pontos que poderiam ser mencionados. No entanto, o Chefe do 

Executivo estadual goiano insiste em defender que:  

 

A problemática em causa, porém, não se resolve com a mera criação de cargos 

públicos e/ou realização de concurso público para a admissão de novos servidores. É 

que, para além do elevado impacto financeiro que a medida acarretaria aos cofres do 

Estado, históricos problemas de gestão têm inviabilizado a obtenção do mais alto 

grau de eficiência educacional. É que, a despeito dos incentivos que o Poder Público 

tem adotado para estimular a permanência do professor em sala de aula (de que são 

exemplos emblemáticos os bônus de incentivo educacional, instituídos anualmente 
desde 2011 [Leis estaduais nº 17.402/11, 17.735/12, 18.093/13, 18.544/14 e 

18.953/15]), grande é o quantitativo daqueles que insistem em exercer funções 

diversas na estrutura da Administração (GOIÁS, 2015c, § 4º). 

 

 

O que podemos perceber é uma má gestão advinda do executivo que demonstra 

incapaz de alocar cada concursado em seu devido cargo. Ademais, como acabamos de 

mencionar estamos diante de um argumento falacioso de inversão. Essa categoria poderia ser 

muito bem trabalhada evocando Marx (2008, p. 47) que percebe que as formas de Estado não 

podem ser explicadas por si mesmas, mas baseadas nas condições materiais de existências. Há 

uma superestrutura política e jurídica que correspondem a formas sociais de determinadas 

consciências. O processo de vida social, política e intelectual acaba por ser condicionado pelo 

modo de produção da vida material. O que podemos dizer, baseado em Marx, é que há uma 

grave contradição existente entre os homens dispostos em classes diversas. A lógica do 

Estado é constituída com base em suas forças produtivas materiais e tem a seu favor o 

elemento político e jurídico. Já o trabalhador, por sua vez, depende de uma urgente revolução 

social para promover a transformação da base econômica que afeta a superestrutura. No caso 

aqui em questão estamos diante do argumento do governo que em outras palavras quer 

apresentar que o servidor público efetivo da educação furta-se de suas obrigações 

educacionais como profissionais da educação. 

Outro argumento apresentado no referido despacho também está envolto em outra 

situação que denuncia má gestão do Executivo do Estado quando menciona “atual quadro de 

constrangimentos orçamentários e financeiros que passa o Estado” (GOIÁS, 2015c, § 5º). E 

ainda que um dos motivos da crise é o alto gasto do governo com o pagamento do salário dos 

profissionais do magistério e mesmo assim, com o aumento do gasto por aluno ou por 
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professor não tem garantido notas elevadas no Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica – Ideb. Esse argumento do governo pode ser verificado pelo viés próprio do 

neoliberalismo que se apresenta hodiernamente e, obviamente, num discurso científico e, 

segundo a mesma lógica, apropriado. 

Sobre isso podemos notar em Freitas (2012) um diagnóstico bastante sintético daquilo 

que ocorre atualmente e, não obstante, no panorama goiano: 

 

O tecnicismo se apresenta, hoje, sob a forma de uma “teoria da responsabilização”, 

meritocrática e gerencialista, onde se propõe a mesma racionalidade técnica de antes 

na forma de standards, ou expectativas de aprendizagens medidas em testes 

padronizados, com ênfase nos processos de gerenciamento da força de trabalho da 

escola (controle pelo processo, bônus e punições), ancorada nas mesmas concepções 

oriundas da psicologia behaviorista, fortalecida pela econometria, ciências da 

informação e de sistemas, elevadas à condição de pilares da educação 
contemporânea (p. 383). 

 

 

A lógica que aparece tanto nessa ideologia quanto na justificativa do governo em 

implantar OSs na educação do Estado é uma sequência de três categorias: responsabilização, 

meritocracia e privatização. Não necessitamos de grandes investigações para perceber isso no 

discurso. Nesse processo de responsabilização há a culpabilização do profissional docente 

diante daquilo que não deu certo, no entanto o fracasso aí mensurado está vinculado aos 

resultados das avaliações externas de ordem, inclusive, internacional a que o sistema 

educacional está submetido. Como elemento de meritocracia a Seduce/GO oferece bônus de 

incentivo à docência com um valor monetário, que trataremos em uma sessão do terceiro 

capítulo desse trabalho, que não representa, ao menos, o valor referente a um mês de trabalho. 

E essa categoria da meritocracia é utilizada justamente para a alocação nos cargos técnicos ou 

chefia nas subsecretarias e/ou própria sede da Seduce/GO, os quais são ocupados por pessoas 

impedidas/dispensadas de lecionarem. Nota-se que um mesmo ponto pode ser causa e 

consequência da questão apontada pelo governo: trabalhadores da educação que se furtam das 

atividades de ensino. 

Outro argumento utilizado pelo Governo para a implantação da OS, mais uma vez, 

afirma o desvalor ou desinteresse pelo público e eleva as vantagens do setor privado. Isso não 

nos surpreende uma vez que o discurso neoliberal já traz consigo, desde o início, essa 

ideologia. Assim está posto o discurso do Governo: 

 

Outro fator sobremodo relevante a ser levado em consideração é atinente aos 

enrijecimentos de ordem burocrática que, a despeito do esforço de modernização 

que tenho buscado imprimir a meu governo, não têm contribuído para o alcance de 

índices satisfatórios de eficiência econômica e administrativa na área educacional. A 
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falta de agilidade na condução de procedimentos licitatórios, com trâmite 

burocrático longo, tem ocasionado demora na aquisição de bens e serviços que 

acabam por comprometer aspectos administrativos e pedagógicos do serviço público 

de educação. Ademais, conforme ressalta a Superintendência Executiva de Educação 

da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEDUCE) no documento 

de f. 728-729, o apoio administrativo a ser prestado pelo parceiro privado 

proporcionará ao órgão central – SEDUCE – dedicar maior atenção à formulação da 

política pública de educação, que, vale ressaltar, insere-se no âmbito da mais estrita 

privatividade estatal, além, claro, das atividades de controle, acompanhamento e 

inspeção do trabalho executado pelos parceiros privados e produção de informações 

educacionais. (GOIÁS, 2015c, § 9º). 
 

 

Neste mesmo sentido, Robertson (2012, p, 291) assevera que o discurso neoliberal, 

para se manter, necessita de um trabalho contínuo de atores socialmente situados. Denomina-

os de “corretores de mitos”, “mediadores de projetos” e “criadores de novos espaços de 

neoliberalismo”. O que estamos experimentando em Goiás com a implantação das OSs, está 

alinhado ao proposto no mencionado relatório do BM (1999a). Nesse ponto ganham forças as 

PPPs como um “trabalho de corretagem feito pelos empresários e políticos da educação [que] 

evidencia as maneiras como neoliberalismo não apenas é vivido, mas é um projeto construído 

por uma rede de atores localizada em meio ao BM e para além dele” (ROBERTSON, 2012, p, 

291). Essa ideologia está ancorada no discurso de bons resultados apresentado pelas 

instituições privadas. Eis o que defende o Governo: 

 

Diante desses caracteres, a realidade tem demonstrado que sem a agilidade, 

eficiência e economicidade normalmente encontráveis junto aos privados, 

comprometida resta a ação pública no que toca à oferta de um satisfatório serviço 

público de educação, distante, portanto, dos níveis de qualidade encontráveis na rede 

privada de ensino. Se é certo que o resultado do Ideb, relativamente ao ano de 2013, 
mostrou que o ensino médio da rede pública goiana foi o melhor do país, os 

subsídios de f. 623-626 apontam que nos anos iniciais e finais do Ensino 

Fundamental ainda há muito para melhorar (GOIÁS, 2015c, § 10). 
 

 

Percebe-se nesse discurso a suposição de que o estudante é um consumidor, por 

intermédio de seus pais, e o bem de consumo é a educação. Para tanto, a educação deve ser 

organizada na lógica do livre mercado para que tenha atrativos suficientes que garantam a 

escolha feita pelos pais e estudantes. Isso caracteriza uma educação que informa a natureza da 

oferta, o provedor, a qualidade; vários incentivos que fomentam comportamentos e 

performances; garantias de proteção dos interesses dos investidores privados; livre 

competição entre os provedores; sistema de avaliação que alimenta o sistema de informações. 

Com isso temos um círculo virtuoso determinado também pelo BM (ROBERTSON, 2012, p, 

292). O que nos incomoda é que o Governo poderia fomentar legislatura que possibilitasse o 

setor público a desenvolver com amplas condições aquilo que é confiado ao setor privado. 
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Não podemos, de modo algum, simplesmente declinar diante da falácia da qualidade 

exclusiva do setor privado, ainda que tenhamos de exigir as condições necessárias para o bom 

desempenho do serviço público. Está explicito no referenciado § 10 do Despacho 596/2015 a 

tendência neoliberal do Estado em se desvencilhar da obrigação do serviço e ocupar a função 

de apenas de fiscalizador da execução. 

A esse respeito, Gentili (1996, p. 5) elenca alguns pontos presentes nos discursos dos 

neoliberais que, sem dúvidas, aparecem na ideologia presente no discurso do governo. No  

discurso dos neoliberais há na atividade estatal um clientelismo, planificação centralizadora e 

burocratização. A alternativa neoliberal procura minimizar ou extinguir as interferências 

estatais seja na esfera política, social, econômica e cultural. Esse discurso é suportado pela 

ideia de um direito social pleno em sociedades democráticas. Isso é dizer que a sociedade 

estabelecida pela ideologia neoliberal garante equidade. Assim, estamos diante de uma 

falácia, por demais, absurda de acordo com o que já temos percebido. Não há igualdade de 

condições de modo algum, mesmo que havendo igualdade de oportunidades. Necessita-se 

perceber os grandes abismos ainda existentes entre campo/cidade; rural/urbano; 

periferia/centro; interior/metrópole e tantos outros componentes que estabelecem a luta de 

classes.  

Porém, é importante salientarmos que as PPPs via de implantação das OSs constituem 

também realidade no âmbito nacional
16

. Esse estabelecimento segue um cronograma e 

consistência análogos ao do Estado de Goiás. Entendemos ser interessante, a título de 

informação e levantamento, listar as OSs que, até o momento, já estão qualificadas para 

participarem dos editais de contratação de seus serviços. Na tabela I que segue listamos o 

número do decreto estadual que a reconhece, o nome, a denominação (quando houver), data 

do decreto e local de estabelecimento da OS. 

Tabela 1 - Instituições qualificadas como OSs em Goiás 

Nº 

DECRETO 

NOME DENOMI

NAÇÃO 

DATA LOCAL 

5.591 Associação Goiana de 

Integralização e Readaptação – 

AGIR 

Saúde 10/05/2002 Goiânia GO 

6.106 Fundação de assistência de 

Anápolis – FASA 

Saúde 18/03/2005 Anápolis GO 

6.283 Organização das Voluntárias de  27/10/2005 Goiânia GO 

                                                
16 (Cf. BRASIL, 2014b) As leis que evidenciam as PPPs no Brasil se iniciam com a Lei nº 8.429 de 1992, 

alterada pela a Lei nº 9.790 de 1999 e hodiernamente é regida pela Lei nº 13.019 de 2014 dadas suas acentuadas 

emendas pela a Lei nº 13.204 de 2015. Além dessas podemos mencionar a Lei nº 9.637 de 1998 que dispõe sobre 

a qualificação das OSs. O conteúdo aí exposto não se difere daquilo que está posto pela legislatura goiana.   
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Nº 

DECRETO 

NOME DENOMI

NAÇÃO 

DATA LOCAL 

Goiás – OVG 

6.430 Associação Goiana de fomento à 

Industrialização farmacêutica – 

AGFIF 

 30/03/2006 Goiânia GO 

 

7.146 Instituto de Desenvolvimento 

tecnológico e Humano – IDTECH 

Saúde 30/08/2010 Goiânia GO 

7.172 - 

Revogado 

Associação Beneficente de 

assistência Social e Hospitalar – 

Pro Saúde 

 19/10/2010 Fernando 

Prestes SP 

7.240 Fundação Universitária 

Evangélica – FUNEV 

 03/03/2011 Anápolis GO 

7.399 - 

Revogado 

Núcleo de Saúde e Ação Social – 

SALUTE SOCIALÈ 

 11/07/2011 Rio de 

Janeiro RJ 

7.479 Fundação Instituto de Pesquisa e 

Estudo de Diagnóstico por 

Imagem – FID 

Saúde 09/11/2011 São Paulo 

SP 

7.563 Associação Beneficente de 

assistência Social e Hospitalar – 

Pro Saúde 

Saúde 08/03/2012 Fernando 

Prestes SP 

7.649 Instituto Sócrates Guanaes – ISG Saúde 25/06/2012 Salvador BA 

7.650 Instituto de Gestão e 

Humanização – IGH 

Saúde 25/06/2012 Salvador BA 

7.869 Instituto Parceiro da Educação e 

Saúde – PARTNER 

 26/04/2013 Goiânia GO 

8.075 Instituto Brasileiro de Gestão 

Hospitalar – IBGH 

Saúde 20/01/2014 Goiânia GO 

8.149 Associação Comunidade Luz da 

vida  

Saúde 14/04/2014 Goiânia GO 

8.150 Instituto de Medicina, Estudos e 

Desenvolvimento – IMED 

Saúde 23/04/2014 São Paulo 

SP 

8.187 Elysium Sociedade Cultural Cultura 11/06/2014 Goiânia GO 

8.211 Instituo nacional de Amparo à 

Pesquisa, tecnologia, Inovação e 

Saúde – INTS 

Saúde 16/07/2014 Salvador BA 

8.324 Centro nacional de Ajuda 

Comunitária – CENAC 

Saúde 27/02/2015 São Paulo 

SP 

8.335 Instituto Terras Goyazes – 

KULTUR 

Cultura 06/03/2015 Goiânia GO 

8.447 Instituto Brasileiro de Cultura, 

Educação, Desporto e saúde – 

IBRACEDS 

Cultura, 

Educação 

e Saúde 

03/09/2015 Goiânia GO 

8.472 Instituto de Atenção Básica e 

Avançada Saúde – IABAS 

Saúde 06/11/2015 Rio de 

Janeiro RJ 

8.502 Instituto de medicina, odontologia 

e Reabilitação – IMOR 

Saúde 15/12/2015 Goiânia GO 

8.503 Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento da 

Saúde 11/12/2015 Salvador BA 
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Nº 

DECRETO 

NOME DENOMI

NAÇÃO 

DATA LOCAL 

Administração hospitalar – 

IBDAH 

8.504 Associação Zico – Fazendo a 

Diferença 

Desporte e 

Lazer 

11/12/2015 Rio de 

Janeiro RJ 

8.509 INOVE Educação 15/12/2015 Trindade GO 

8.510 Instituto de Educação, cultura e 

Meio ambiente – ECMA 

Educação 23/12/2015 Goiânia GO 

8.532 Associação Educacional Olimpo Educação 13/01/2016 Goiânia GO 

8.537 Instituto Consolidar  Educação 22/01/2016  

8.538 Instituto Brasileiro de Educação e 

Gestão Ambiental – IBEG 

Educação 22/01/2016  

8.541 Fundação Antares de Ensino 

Superior, Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão – FAESPE 

Educação 22/01/2016 Goiânia GO 

8.555 Instituto Brasil Central de 

Educação e Saúde – IBCES 

Educação 05/02/2016 Goiânia GO 

8.556 Grupo Tático Resgate – GTR Cultura, 

Educação, 

Saúde e de 

Esporte e 

Lazer 

05/02/2016 Goiânia GO 

8.557 Instituto de Gestão em Educação 

– IDGE 

Cultura e 

Educação 

05/02/2016 Goiânia GO 

8.558 Associação Nacional de Ensino e 

Cultura – EDUCAR 

Educação 05/02/2016 Goiânia GO 

8.565 Associação Educacional de 

Goiânia – AEG  

Educação 19/02/2016 Goiânia GO 

8.566 Instituto Goiás Brasil – IGB  Educação 19/02/2016 Goiânia GO 
Fonte: www.casacivil.go.gov.br/post/ver/194517/organizacoes-sociais-no-estado-de-goias - acesso em 

26/02/2016. 

 

 

Nesse quadro, podemos perceber que a movimentação das instituições para se 

qualificarem como OSs já ocorre há um tempo. Notamos também que até o ano de 2013 não 

havia a necessidade de denominação específica da área de atuação da OS, ponto esse alterado 

com o decreto 8.501/2015. A primeira experiência efetiva de implantação de OSs em Goiás  

ocorreu na área da saúde, por isso o quantitativo de OSs com essa denominação. Conforme o 

decreto 8.469/2015 estava previsto o procedimento, até dezembro de 2015, de seleção de 

contratação de OSs para a gestão de 30% das escolas de Goiânia, Anápolis, Aparecida de 

Goiânia, Trindade e as do Entorno do Distrito federal (GOIÁS, 2015b, Art. 1º). O Governo 

então resolve dar segmento a essa implantação em vinte três unidades escolares da 

Macrorregião IV que correspondem a Subsecretaria de Educação de Anápolis (GOIÁS, 

2015c, § 24). O Governo apresenta como argumento que o valor médio gasto por aluno/mês 
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na rede pública estadual de ensino é de R$ 388,90 (trezentos e oitenta e oito reais e noventa 

centavos) e o repasse para a OSs será de no máximo R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e 

o mínimo é de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Ainda ressalta que é suportado pelo 

princípio da economicidade e no ideário de que o setor privado goza de mais eficiência 

econômica e administrativa que o setor público. 

Todavia, mesmo que, por definição, a OS não percebe lucro em suas atividades de 

gestão podemos considerar os inúmeros meios de autopromoção possíveis quando se tratando 

de um público tão vasto quanto a educação. Percebemos aí um locus privilegiado de 

disseminação de uma ideologia: da privatização defendida internacionalmente. O objetivo das 

OSs não seria outro senão o de reproduzir a sociedade de classes e reforçar o modo de 

produção capitalista da forma que está posto por Saviani (1999a, p. 27). Isso se dá, conforme 

o autor, em três teorias básicas: a) teoria do sistema de ensino como violência simbólica; b) 

teoria da escola enquanto aparelho ideológico de Estado; e c) teoria da escola dualista. No 

discurso de justificativa para a implantação da gestão compartilhada com OSs em Goiás estão  

presentes, de um modo ou outro, todas essas teorias. 

Quando no discurso do governo está posto que os profissionais públicos efetivos não 

são capazes de possibilitar uma elevação da nota do Ideb e apresenta a iniciativa privada 

como opção para esse empreendimento, está incorrendo em violência simbólica. Isso porque 

demarca um conflito entre classes que, não obstante, deve ser tratado de maneira tão rasa. O 

governo defende que: 

 

toda e qualquer sociedade estrutura-se como um sistema de relações de força 

material entre grupos ou classes. Sobre a base da força material e sobre a sua 

determinação erige-se um sistema de relações de força simbólica cujo papel é 

reforçar, por dissimulação, as relações de força material (SAVIANI, 1999a, p. 29). 

 

 

Isso é dizer que o governo utiliza-se de argumentos que lhe forem convenientes e de 

todas as falácias que possam garantir-lhe o convencimento da sociedade para impor 

significações e torná-las legítimas. Tal situação ocorre dentro de um ardil sistema de 

imposição de poder, ou seja, uma violência simbólica. A violência material, na forma de 

discriminação e outros ataques à idoneidade do servidor público, converte-se ao plano 

simbólico e os procedimentos de produção e reprodução do reconhecimento da dominação 

ocorre via da dissimulação em não saber ou não perceber o caráter de violência explícita 

(SAVIANI, 1999a, p 29-30). Situação sobremaneira hostil uma vez que aqueles da classe 

dominada podem ser alienados a ponto de também se sujeitarem à ideologia e se enquadrarem 
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como agentes das más atitudes das quais são acusados. Ou, ainda mais complexo, se 

apropriarem do discurso do governo para minar situações de violência simbólica nas relações 

de trabalho: excessivas vigilâncias, denúncias, boicotes etc. ou reafirmação da ideologia do 

governo de uma imagem negativa de sua classe. 

Outra situação posta pelo governo como encaminhamento da questão é a necessidade 

de o profissional adaptar-se às normas internas da OS e exercer as atividades em 

conformidade com essas normas, sob pena de ser devolvido ao órgão ou entidade de origem. 

Ou ainda a concessão de bonificação por rendimento e promoção por mérito. Quaisquer que 

sejam esses métodos (punição, bonificação ou promoção) estão na linha de utilização da 

escola como aparelho ideológico ou repressivo do Estado
17

. Saviani (1999a, p. 33-34), 

ancorado em Althusser, parte do pressuposto de que a ideologia tem uma existência material 

que disseminada por práticas materiais e regulamentada por rituais materiais determinados por 

instituições materiais. Com base nessa tese, fica evidente o poder que a OS tem em mãos para 

disseminar sua ideologia e justamente diante de tal situação que ficamos intrigados. O 

contrário não se torna válido uma vez que o discurso de valorização de qualidade do público 

já vem sendo difamado desde que a ideologia neoliberal se impõe. Estabelecer o contraponto 

tende a ser um feito homérico para os defensores da escola pública, gratuita e de qualidade. 

Por fim, a teoria da escola dualista defende que a escola, por excelência cumpre duas 

funções: uma para classe burguesa e outra para a classe operária. Para tanto a escola deve 

oferecer tanto os componentes mínimos para uma formação intelectual quanto os 

componentes para a profissionalização (SAVIANI, 1999a, p. 37). Os alunos podem se 

aprofundar nesse ou naquele aspecto de acordo com seus pontos de partida e suas 

necessidades dadas as condições econômico-financeiras em que estão envoltos. A questão, 

posta desta maneira, não dá à escola condições de equalização, mas de reafirmação da 

marginalização. Nos encaminhamentos para implantação da gestão por OSs na educação 

goiana, estão de um modo ou outro, evidentes os seguintes elementos: redução de 

investimentos na área educação uma vez que as OS custam menos; controlar os professores 

                                                
17 Cf. Saviani (1999a, p. 32-33) a distinção entre aparelhos repressivos do Estado e aparelhos ideológicos do 
Estado é feita por Althusser. Este autor define aparelhos repressivos do Estado aquelas instituições que agem, em 

primeiro momento, de modo violento e, em um segundo momento, pela ideologia ou conscientização. Podemos 

citar como exemplos: o Governo, a Administração, o Exército, a Polícia, os Tribunais, as Prisões, etc.. Já os 

aparelhos ideológicos do Estado são, por definição, aqueles que, em um primeiro momento, agem pela ideologia 

ou conscientização e, em um segundo momento, pela repressão. Althusser enumera, mesmo considerando várias 

possibilidades de alteração da lista, da seguinte forma: o religioso (o sistema das diferentes igrejas); o escolar (o 

sistema das diferentes escolas públicas e privadas); o familiar; o jurídico; o político (o sistema político de que 

fazem parte os diversos partidos); o sindical; o da informação (imprensa, rádio, televisão, internet etc.); o 

cultural (Letras, Belas Artes, desportos etc.). 
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para que ensinem na perspectiva de elevação da nota do Ideb, sob pena de uma possível 

exoneração ou, no mínimo, redução substancial da carga-horária de trabalho e, com isso, 

redução do salário; eliminação dos servidores públicos, com escassez de concursos e 

manutenção de contratação por tempo determinado, e redução com gastos de aposentadoria; 

livrar-se das escolas com maiores dificuldades no desempenho e avaliação do Ideb. Em 

momento algum estão prescritos os ditames didáticos pedagógicos e conceito de qualidade 

que a OS deve manter para os estudantes da escola pública. O que há é  apenas a sombra do 

tido como óbvio, mas que é um ideário dos condicionantes capitalistas internacionais 

prescritos nos descritores das avaliações externas. 

No entanto, no que se refere à valorização do profissional docente no contexto do 

neoliberalismo e especificamente na educação goiana desde os anos 1990 até a implantação 

da gestão compartilhada da educação com OS, os ganhos para a educação não se mostraram 

efetivos, principalmente pela falta de regulamentação de diversos dispositivos legais. 

Ademais, o contrário seria evidente: destruição de uma escola pública com gestão pública 

uma vez que se acomoda com os gastos reduzidos e a pressão em se realizar as atividades com 

o que tem torna-se natural; destruição do magistério público uma vez que torna precário o 

trabalho docente, sua dignidade, estabilidade etc.; os baixos salários e excessiva pressão com 

vistas nos resultados promove uma alta rotatividade de professores; educação passa a ser 

treinamento para testes, cumprimento de metas para manutenção de contratos; estreitamento 

curricular uma vez que as disciplinas avaliadas nos exames externos se concentram, 

sobretudo, em Língua Portuguesa e Matemática; desenraizamento cultural com a inserção de 

grandes corporações internacionais em busca de mercado, força de trabalho e outros 

elementos; a iniciativa privada não se ocupa, normalmente, em atender aqueles que dependem 

de cuidados especiais no ensino e evitam os mais pobres uma vez que são mais difíceis e 

onerosos de se ensinar. Esse fato preocupa-nos, uma vez que a luta de classes fica silenciada 

pelo discurso retumbante do governo que defende a iniciativa privada em uma perspectiva 

neoliberal e desvaloriza a classe operária e os menos favorecidos. 

Consideramos que a ideologia neoliberal via de suas políticas e projetos das IFIs, o 

BM como exemplo majoritário, estabelece-se de modo bastante contundente demonstrando 

que o mundo é globalizado, entenda-se sem fronteiras, para o capital. A análise aqui realizada 

evidencia justamente a dinâmica da propagação da ideia e do estabelecimento do modus 

vivendi da sociedade. Isso fica mais evidente nos países comprometidos financeiramente que 

devem submeter suas políticas e programas aos ditames das referidas IFIs. A valorização do 

profissional docente, nesse contexto, torna-se assunto latente porque já está comprovada a 
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valorização dada à educação pelos neoliberais. A educação efetiva-se com o trabalho do 

profissional docente e esse é obrigado a servir de reprodutor da sociedade em seu trabalho. 

Com isso percebemos feridos, ao menos dois elementos importantes: liberdade de se ensinar 

para a diversidade e para liberdade tanto do profissional quanto do aluno; e os fatores da 

mudança/transformação social que ocorrem apenas na dinâmica das reconfigurações do 

sistema neoliberal. 

No próximo capítulo conduzimos a discussão da valorização do profissional docente 

ao nível nacional mesmo que já consideramos uma série de contribuições externas que 

influenciam as políticas públicas e os programas brasileiros. 
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2 INFLUÊNCIAS INTERNACIONAIS PARA A VALORIZAÇÃO DO 

PROFISSIONAL DOCENTE NO BRASIL 

O objetivo deste capítulo é entender as reformas da educação brasileira desde 1990 até 

os dias atuais no que se refere à valorização profissional docente. Para tanto percebemos uma 

tendência em se vincular a questão da valorização profissional docente com a da formação. 

Por isso percebemos a importância de verificar, nos documentos oficiais, essa menção que 

propicia o desdobramento das críticas necessárias. Pimenta (1999, p. 31) aponta que: 

 

A formação de professores na tendência reflexiva se configura como uma política de 

valorização do desenvolvimento pessoal-profissional dos professores das 

instituições escolares, uma vez que supõem condições de trabalhos propiciadoras da 

formação contínua dos professores, nos locais de trabalho, em redes de 

autoformação, e em parceria com outras instituições de formação.  

 

 

Com isso, percebe-se que, além da questão da formação, está posto que a valorização 

vem por vias das condições de trabalho, que são dadas mediante uma série de fatores, 

incluindo a gestão. Uma formação continuada, uma boa estrutura de coordenação pedagógica 

que promova a gestão do projeto pedagógico articulado entre vários profissionais, com 

reflexão e participação coletiva faz funcionar uma escola de qualidade na qual o profissional 

pode se sentir valorizado (LIBÂNEO, 2008, p. 40). A despeito de uma realidade em que se 

verifica severa desvalorização da profissão professor tanto social quanto econômica temos 

que problematizar essa questão, posta inversamente, pelos governos que asseveram uma 

valorização da carreira docente. A esse respeito Libâneo (2008, p. 77) diz que “ao mesmo 

tempo em que se fala da valorização da educação escolar para a competitividade, para a 

cidadania, para o consumo, continuam vigorando salários baixos e um reduzido empenho na 

melhoria da qualidade da formação profissional dos professores”. 

Alguns elementos como mal-estar, frustração, baixa autoestima em condições 

desfavoráveis de trabalho e crescente desvalorização social da profissão prejudica 

acentuadamente a construção da identidade profissional do professor. Mesmo diante desses 

problemas, os professores ainda são os principais agentes da formação dos alunos. É evidente 

que a qualidade dos resultados de aprendizagem é inseparável da qualificação e competência 

dos profissionais (LIBÂNEO, 2008, p. 77). As políticas públicas em educação são elaboradas 

com vistas a um índice de desempenho elevado dos estudantes. Desde 1990 uma série de 

eventos ocorreu nesse empenho de promoção de uma Educação para Todos. No que se refere 
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à valorização profissional docente não podemos registrar elementos substanciais além do que 

se relaciona à formação de professores. 

Dentre os eventos, podemos citar duas conferências mundiais, uma ocorrida em 

Jomtien na Tailândia e outra ocorrida em Nova Delhi na Índia, eventos que promoveram 

projetos materializados nas políticas públicas para a educação no Brasil, a atuação da ONU no 

assessoramento destes projetos e o avante de seus intelectuais que contribuíram com um 

relatório diagnóstico para o mundo, mas que também indica soluções para a educação como 

agente de redução da pobreza no mundo (Relatório Delors). Nas sessões seguintes trataremos 

desses pontos aqui listados. 

2.1 Declaração de Jomtien 

A Conferência Mundial sobre a Educação para Todos em Jomtiem, Tailândia ocorreu 

entre os dias 05-09 de março de 1990, financiada pela Unesco, pelo Unicef e pelo BM, e 

aponta que os problemas mais graves do mundo são “o aumento da dívida de muitos países, a 

ameaça de estagnação e decadência econômicas, o rápido aumento da população, as 

diferenças econômicas crescentes entre as nações e dentro delas, a guerra, a ocupação, as lutas 

civis, a violência” (UNESCO, 1990, Preâmbulo). Todos esses problemas, segundo o relatório, 

persistem, impedindo o atendimento das necessidades básicas de aprendizagem. Na mesma 

medida, a sociedade não encontra (ou não deseja encontrar) condições de enfrentar os 

problemas com vigor e determinação, uma vez que falta a educação básica para a maioria de 

seus integrantes. É importante salientar que a concepção de educação básica para os 

organismos internacionais consiste na aquisição dos rudimentos necessários para a leitura, 

escrita e matemática elementar que equivale ao Ensino Fundamental I ou a conclusão do 

quinto ano do sistema seriado de nove anos brasileiro. 

Na tentativa de orientar uma resolução para esses problemas há alguns elementos 

favoráveis, segundo o documento, como progresso na comunicação e cooperação entre os 

países, os direitos das mulheres, realizações científicas e culturais, disponibilidade e 

velocidade das informações em nível mundial. Isso leva à melhoria da qualidade de vida ou 

como aprender a aprender, uma vez que nossa capacidade de comunicação nos favorece um 

efeito multiplicador dessas informações úteis à humanidade. A educação é um direito de todos 

e tem todo o necessário para contribuir na conquista de um mundo mais sadio, seguro, 

próspero e ambientalmente mais puro e, além disso, fomentar o progresso social, econômico, 

cultural, tolerância e a cooperação internacional (UNESCO, 1990, Preâmbulo). Essa 

argumentação carece de um olhar mais investigativo da sociedade para assim perceber as 
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diversas distinções existentes entre os alunos e entre os profissionais da educação. O avanço 

tecnológico pode ser registrado, porém o acesso e apropriação da tecnologia ainda não se 

tornou uma realidade massiva. Até porque como já está posto que, dadas as condições sociais 

que persistem, há em uma única escola pessoas de diferentes contextos de vida que têm 

objetivos distintos mesmo participando das mesmas atividades pedagógicas. 

Shiroma; Moraes; Evangelhista (2011, p. 49) dizem que o ideário difundido pela 

Declaração de Jomtien é que as atitudes deveriam estar de acordo com as necessidades 

básicas de aprendizagem. Isso seria dizer que se trata da soma de conhecimentos teóricos e 

práticos, capacidades, valores e atitudes indispensáveis a qualquer sujeito: sobrevivência, 

desenvolvimento pleno de suas capacidades, vida e trabalho dignos, participação plena do 

desenvolvimento, melhoria da qualidade de vida, tomada de decisões informadas e 

possibilidade de continuar aprendendo. Esses pontos devem ser perseguidos 

internacionalmente, mas a questão que se interpõe é que as necessidades básicas são distintas 

e loci distintos que variam de acordo com o país de origem, a cultura, setores, tribos ou 

grupos sociais, religião, demarcações territoriais, gênero, idade, raça, além de perspectivas de 

realizações ao longo do tempo. O que se pode perceber é a necessidade de uma ponderação 

bastante racional para se estabelecer um critério de qualidade da educação ou, ao menos, de 

necessidades básicas de aprendizagem. 

Todavia, ao longo do documento, não encontramos nenhuma referência específica à 

valorização profissional docente, assim trataremos daquilo que é suplementar a essa 

valorização que seria a formação, treinamento ou desenvolvimento de professores. No âmbito 

da formação de professores a Declaração de Jomtien não traz significativas estratégias, mas 

não deixa de apresentar o quanto se espera do professor no que diz respeito à realização dos 

objetivos da Educação para Todos. É verdade que o professor e a escola necessitam estar 

atentos às constantes mudanças e inovações da sociedade para responder aos desafios 

impostos. Mas não deve apenas tomar a postura de adaptar-se à profissão, às novas realidades 

e demandas, mas ter capacidade de questionar e empreender uma transformação quando 

necessário (BARRETO; SOUZA, 2012, p. 58). Esse esclarecimento faz-se necessário, uma 

vez que a Declaração de Jomtien impõe uma excessiva responsabilidade ao professor de 

tornar-se o artífice do sucesso do aluno mesmo em condições insólitas. No artigo 7º, da 

Declaração de Jomtien, temos o subtítulo Fortalecer as Alianças e está posto que “é 

particularmente importante reconhecer o papel vital dos educadores e das famílias. Nesse 

contexto as condições de trabalho e a situação social do pessoal docente”; ainda sobre as 

condições de trabalho dispõe que “devem ser urgentemente melhoradas em todos os países 
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signatários da Recomendação Relativa à Situação do Pessoal Docente OIT/Unesco (1996)” 

(UNESCO, 1990, Art. 7º, § único). O que se nota, até aqui, é o reconhecimento do valor do 

professor como parceiro da instituição educacional e demais instituições não governamentais 

voltadas para uma educação básica de qualidade. 

 

A qualidade e a oferta da educação básica podem ser melhoradas mediante a 

utilização cuidadosa das tecnologias educativas. Onde tais tecnologias não forem 
amplamente utilizadas, sua introdução exigirá a seleção e/ou desenvolvimento de 

tecnologias adequadas, aquisição de equipamento necessário e sistemas operativos, a 

seleção e treinamento de professores e demais profissionais de educação aptos a 

trabalhar com eles (UNESCO, 1990. § 26). 

 

 

Essa conferência foi subscrita por 155 governos que se comprometeram a assegurar 

uma educação básica de qualidade, para crianças, jovens e adultos. Interessante considerar 

que houve uma relevante participação de agências internacionais, ONGs, associações 

profissionais e personalidades interessadas em planos educacionais no mundo. Em especial 

podemos citar um grupo de 9 países tais como Bangladesh, China, Egito, Índia, Indonésia, 

México, Nigéria, Paquistão que juntamente com o Brasil desencadearam ações para 

consolidar o acordo de Jomtien e erradicar a elevada taxa de analfabetismo, recorde nesses 

países. Mesmo que, ao longo da década de noventa, várias reuniões regionais foram realizadas 

sob o acompanhamento da Unesco, o quadro ainda estava grave (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2011, p, 48-49). O que já era evidente é que o acordo de Jomtien havia 

fracassado ou, no mínimo, não fora cumprido na íntegra. No entanto, temos que reconhecer o 

baluarte que coloca a educação no centro das discussões mundiais. O que torna esse acordo 

um problema para o professor é a responsabilização do fracasso do sistema educacional. A 

educação de qualidade deve atender aos quesitos que já estão postos. O contrário disso  

configura-se em fracasso pedagógico. 

Outro ponto valorizado por essa Declaração é a utilização da tecnologia que, 

inevitavelmente, perpassa a formação de professores no que diz respeito à sua formação para 

a efetivação dessa atividade. Esses elementos demandam financiamentos para aquisição dos 

equipamentos que se tornam mais importantes que os demais itens envolvidos como estrutura 

e infraestrutura no interior das instituições educacionais. Há, na Declaração, uma orientação, 

como expresso na citação acima, diante da instalação, operacionalização, utilização e 

manutenção das referidas tecnologias. No entanto, há uma série de lacunas que as políticas 

educacionais, no âmbito de cada país, devem orientar de forma mais evidente e adequada por 

meio dos programas. 
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Especificamente, a Declaração de Jomtien, elucida que   

 

a formação dos educadores deve estar em consonância aos resultados pretendidos, 

permitindo que eles se beneficiem simultaneamente dos programas de capacitação 

em serviço e outros incentivos relacionados à obtenção desses resultados; currículo e 

avaliações devem refletir uma variedade de critérios, enquanto que os materiais, 

inclusive a rede física e as instalações, devem seguir a mesma orientação. Em alguns 
países, a estratégia deve incluir mecanismos para aperfeiçoar as condições de ensino 

e aprendizagem, de modo a reduzir o absenteísmo e ampliar o tempo de 

aprendizagem (UNESCO, 1990. § 21). 

 

 

Em outro ponto ainda recomenda aos países signatários da Declaração que 

 

programas de formação e de capacitação em serviço para o pessoal-chave devem ser 

iniciados ou reforçados onde já existirem. Tais programas podem ser 

particularmente úteis à introdução de reformas administrativas e técnicas inovadoras 

no campo da administração e da supervisão (UNESCO, 1990. § 24). 

 

 

Essas orientações são pontas que constituem as vias pelas quais o BM impõe aos 

países, os vários pacotes de financiamento ou ainda aquisição de produtos educacionais na 

forma de material didático, cursos, programas etc.. Outros fatores necessitam ser dirimidos no 

interior dos países com os recursos próprios tanto infraestruturais quanto didáticos e 

pedagógicos. Esse é o caso da formação em serviço por meio dos vários programas e cursos 

que capacitam, normalmente, os profissionais com base em multiplicadores. Essa é uma 

opção menos onerosa para o governo, porém, compromete acentuadamente a qualidade da 

formação. Por fim, consideramos ser o seguinte recorte o mais esclarecedor em apresentar a 

orientação da Declaração de Jomtien para a formação de professores até porque está arraigado 

daquela ideologia neoliberal implícita de pro atividade, otimização, inovação etc..: 

 

O proeminente papel do professor e demais profissionais da educação no 

provimento de educação básica de qualidade deverá ser reconhecido e desenvolvido, 
de forma a otimizar sua contribuição. Isso irá implicar a adoção de medidas para 

garantir o respeito aos seus direitos sindicais e liberdades profissionais, e melhorar 

suas condições e status de trabalho, principalmente em relação à sua contratação, 

formação inicial, capacitação em serviço, remuneração e possibilidades de 

desenvolvimento na carreira docente, bem como para permitir ao pessoal docente a 

plena satisfação de suas aspirações e o cumprimento satisfatório de suas obrigações 

sociais e responsabilidades éticas (UNESCO, 1990. § 33). 

 

 

Diante desse extrato das menções que a Declaração de Jomtien apresenta sobre a 

formação de professores, poderíamos questionar uma acentuada falta de coerência. No 

momento introdutório percebemos a elucidação do papel do professor no processo de 

estabelecimento de uma educação básica de qualidade. No que se refere à otimização, 
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percebemos uma evidente formulação advinda da ideologia da globalização e neoliberalismo, 

pois o processo produtivo deve ser mantido, a cultura deve ser dissipada e a reorganização 

mundial da economia deve ser assumida. Para tanto, faz-se necessário um adestramento do 

trabalhador, o qual sempre esteve presente no ideário da administração industrial que 

fomenta, por sua vez, sem ressalvas, a competitividade, flexibilidade e qualidade total
18

, assim 

otimização para produzir mais e melhor do ponto de vista quantitativo capitalista 

(FRIGOTTO, 1997, p. 37-41). A Declaração ocupa-se, bastante, em oferecer diretrizes acerca 

da tecnologia, parcerias e outros elementos que acabam por isentar o Estado da sua principal 

responsabilidade. A formação inicial e continuada do professor e sua valorização deve, em 

primeiro momento, partir do Estado no estabelecimento das políticas. O que está implícito 

nessa Declaração é que essa formação deve ficar sob a responsabilidade própria do professor 

ou das demais instituições parceiras do projeto Educação para Todos. Quer dizer, o Estado 

assume o papel de gerente do processo, como fiscalizador. 

2.2 Declaração de Nova Delhi 

Aquilo que foi disposto em Jomtien, não foi imediatamente materializado no Brasil 

por uma série de fatores que citaremos nessa sessão. No entanto, a ideologia neoliberal da 

customização, dedução de gastos e investimentos mínimos, mas ainda assim garantir os 

efeitos da educação esteve presente nas ações políticas do governo. 

No Brasil, em 1990, teve início a uma série de discussões advindas da Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos. Nesse contexto houve a elaboração do PDEPT. No 

entanto, a instabilidade política do governo Collor, não possibilitou nenhuma ação efetiva. 

Fato esse que somente ocorreu já no governo Itamar Franco
19

, sucessor de Collor. O PDEPT, 

no Brasil somente foi lançado no ano de 1993 quando, em nível internacional, ocorria outra 

conferência em Nova Delhi na Índia.  

Em dezembro de 1993 representantes da Indonésia, China, Bangladesh, Brasil, Egito, 

México, Nigéria, Paquistão, Tailândia e Índia se reuniram, discutiram os resultados 

alcançados pelos países após Jomtien e elaboraram a Declaração de Nova Delhi sobre 

                                                
18 Cf. Gentili (1996, p. 5) a qualidade total é propiciada mediante uma transformação na gestão da escola e, para 

tanto, é necessário que as práticas pedagógicas sejam mais eficientes e flexíveis em se tratando de oferta 

educacional. Necessita-se ainda de uma mudança cultural a ponto de garantir a submissão aos novos 

planejamentos estratégicos. Ainda estabelecer uma reforma do perfil do professor, requalificação dos mesmos e 

reforma curricular. O que fica evidente é que o conceito de qualidade total, desde o início, é dado pela linguagem 

do mercado, dessa forma sofrerá as alterações necessárias que o momento determinar. 
19 Cf. Brasil (2009b, p. 187-190) Itamar Augusto Cautiero Franco foi engenheiro civil e político brasileiro. Foi o 

33º presidente do Brasil de 29 de dezembro de 1992 a 01 de janeiro de 1995. Eleito, pelo PPS, vice-presidente de 

Fernando Collor de Melo e assumiu o cargo após o afastamento deste. 
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Educação para Todos. A primeira parte do documento relata o que os conselheiros 

reconhecem, na forma de análise de conjuntura, e a lista perpassa pela temática da educação 

de modo geral, os conteúdos e métodos, os programas educacionais, respeito à diversidade, a 

questão demográfica e reafirma a necessidade de parceria dos vários atores e segmentos não 

governamentais na realização de uma educação básica de qualidade para todos. Percebe-se 

que essa declaração não trata especificamente da formação de professores, fazendo menção 

específica a eles em um único ponto do documento, ao falar do reconhecimento dos 

conselheiros em garantir o básico necessário para atender os objetivos da Educação para 

Todos. 

 

Garantiremos a toda criança uma vaga em uma escola ou em um programa 

educacional adequado às suas capacidades, para que a educação não seja negada a 

uma só criança por falta de professor, material didático ou espaço adequado - 

fazemos essa promessa em cumprimento ao compromisso assumido na Convenção 
sobre os Direitos da Criança que ratificamos (UNESCO, 1993, Item 3). 

 

 

 Notamos que essa declaração, em se tratando de formação ou valorização dos 

professores, preocupa-se estritamente com a existência do professor para as crianças terem 

aula. O documento não aponta para a valorização do professor e da sua formação. Também 

não discute os investimentos que precisam ser feitos na formação de professores para que 

essas crianças sejam atendidas de modo a garantir-lhes o direito de aprender. Trata com mais 

detalhe dos demais elementos citados. Essa reunião aconteceu motivada pelo atraso do 

sucesso esperado tomando-se por base Jomtien. Nesse sentido, não trouxe inovações, mas 

reafirmações do que fora mencionado anteriormente. Em síntese, o que fica é que o professor, 

diante da demanda, deve buscar empreender as metodologias que atendam a necessidade e 

adaptarem-se a sua realidade profissional. É evidente que isso não valoriza o profissional 

docente, apenas culpabiliza-o diante do possível fracasso. Sempre que oportuno deve-se 

buscar as parcerias com os diversos segmentos e a sociedade de modo geral para a obtenção 

dos objetivos da Educação para Todos. Vale reafirmar a isenção do Estado no que se refere 

ao oferecimento de uma educação de qualidade que vai desde o estabelecimento de políticas, 

valorização docente, formação adequada ao professor etc.. 

2.3 Do Plano Decenal de Educação para Todos ao Plano Nacional de Educação 

Aquilo que adveio das reuniões de Jomtien e Nova Delhi materializou-se no Brasil 

expressivamente em dois documentos que existem no contexto do estabelecimento entre 

governos. Nessa sessão trataremos do PDEPT e do PNE. 
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Em 1993 foi publicado no Brasil, em acordo estabelecido entre o MEC e a Unesco, o 

PDEPT 1993-2003. Um documento que veio para orientar as políticas públicas em educação 

para o atendimento das determinações da Declaração Mundial sobre Educação para Todos. 

Analisando esse documento, percebemos que vários programas já existem e outros vão sendo 

criados para atenderem a formação de professores. Esse plano, com a posse de Fernando 

Henrique Cardoso, foi abandonado logo em 1995 já com vistas na reforma da educação 

brasileira com a apresentação em 2002 do PNE. 

Sobre o PDEPT, Saviani (1999b, p. 129), diz que “em verdade, ao que parece, o 

mencionado plano foi formulado mais em conformidade com o objetivo pragmático de 

atender a condições internacionais de obtenção de financiamento para a educação, em especial 

aquele de algum modo ligado ao Banco Mundial”. O documento entende que o ponto focal de 

direção do empenho é o EF porque dirimindo os entraves da educação inicial pode-se garantir 

o desenvolvimento do restante do processo e superar os déficits. Assim, fica evidente que 

desde que se erradicasse o analfabetismo o país já estaria em uma condição mais favorável 

ante os critérios dos niveladores internacionais. No entanto, a máxima da necessidade de 

eficiência com menores custos, sem novos investimentos denuncia a visão mercadológica na 

educação e, desta forma, compromete uma possível valorização do profissional docente que 

tem que trabalhar com aquilo que já está oferecido e, ainda assim, otimizar os resultados. 

No entanto, há uma dificuldade de as escolas definirem seus objetivos de 

aprendizagem e normalmente são precários os métodos da construção curricular. Isso coloca o 

professor em condições desagradáveis, uma vez que sua formação inicial e continuada é 

insuficiente. Há professores que não conseguem aplicar todo o conteúdo proposto no período 

letivo. E, mesmo professores que em sua formação possuem titulações mais elevadas, 

demonstram ter pouco domínio de partes importantes das disciplinas que ministram. Há um 

crescente número de professores habilitados, porém a qualidade do ensino é comprometida 

(BRASIL, 1993. p. 23-24). Ainda para denunciar a concepção de qualidade do meio produtivo 

o PDEPT trata o EM numa perspectiva de revisão e atualização dos conceitos e normas e 

estabelece que o objetivo é a preparação do jovem para o contexto flexível do modo de 

produção com o “aprofundamento da aquisição de competências cognitivas e sociais, e 

integradamente às várias modalidades de educação no e para o trabalho” (BRASIL, 1993, p. 

37). A obrigatoriedade, a universalização e os processos de indução a inovação educacional 

para o ensino médio são relegados para tempos posteriores e a garantia desse serviço fica a 

cargo do profissional docente. 
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Diante disso, o que temos estabelecido no Brasil por esse plano para a formação de 

professores seria, em primeiro momento, a articulação entre as universidades, secretarias 

estaduais e municipais de educação com o intento de rever a estrutura dos cursos de formação 

do magistério e viabilizar o acesso ao ensino superior dos professores sem essa titulação 

(BRASIL, 1993. p. 40). No Projeto Nordeste de Educação, a meta para a formação de 

professores seria a capacitação de 625 mil profissionais que trabalham com cerca de 6 

milhões de alunos do EF (BRASIL, 1993. p. 59). Em outra ação do PDEPT estaria o 

Programa de Capacitação de Professores, Dirigentes e Especialistas que dentro dos seus 

objetivos incluem duas dimensões: (1) reestruturar a formação inicial dos profissionais; e (2) 

rever, sistematizar e expandir a formação continuada dos profissionais da educação básica. 

Para essa viabilização as universidades e institutos financiados pelo MEC elaborariam 

projetos de alta efetividade para o atendimento das necessidades e possibilidade das 

administrações dos sistemas de ensino. O Programa Salto
20

 para o Futuro ainda seria uma 

possibilidade que já acontece e que continuaria. Dirigido aos professores das quatro séries 

iniciais e veiculado pela Televisão Educativa
21

 via satélite e incluiria elementos da formação 

de professores (BRASIL, 1993, p. 60). 

Assim, o que se verifica é a opção do Estado por formar o técnico e não o professor 

culto. A formação do professor técnico custa menos, é mais rápida e atende às necessidades 

mercadológicas e de produção a que a educação está submetida nesse contexto neoliberal. 

Saviani (2011, p. 13) estabelece que “o professor técnico é entendido como aquele que é 

capaz de entrar numa sala de aula e, aplicando regras relativas à conduta e aos conhecimentos 

a serem transmitidos, seja capaz de se desempenhar a contento diante dos alunos.” O 

empenho do governo nesse tipo de formação fomenta a crítica à universidade, no que se refere 

à administração dos saberes teóricos e práticos. Institui-se uma falácia da necessidade do 

desenvolvimento de competências para o profissional qualificar-se para o mercado de 

trabalho. No entanto, é evidente a contradição nessa ideologia: uma qualificação plena do 

sujeito demanda uma série de elementos e um deles é o tempo, condições de estudo etc.. Essa 

qualificação traria ao indivíduo a consciência de sua formação e, com isso, poderia empenhar-

se em qualquer projeto, inclusive adentrar ao mercado de trabalho. O problema é que o 

                                                
20 Cf. TV Escola (s.d. I) o programa Salto para o Futuro foi lançado em 1991 pela Fundação Roquette-Pinto, o 

Salto para o Futuro destina-se à formação continuada e ao aperfeiçoamento de professores e alunos dos cursos de 

Magistério. Apresenta séries temáticas relacionadas às práticas pedagógicas da educação básica. 
21 Cf. Fradkin (s.d.) a televisão educativa foi implantada, no Brasil, sem obedecer a um planejamento que 

decorresse de uma política setorial de Governo. Algumas emissoras tiveram como raiz de sua criação razões de 

ordem política, outras deveram sua existência à tenacidade individual de idealistas, e poucas foram as que 

surgiram com objetivos explicitamente definidos. A primeira emissora educativa a entrar no ar foi a TV 

Universitária de Pernambuco, em 1967. 
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discurso falacioso inverte o conceito de qualidade tornando a formação de um professor culto 

algo inacessível ou meramente filosófico. 

A estruturação do Sistema Nacional de Educação à Distância traria consigo o 

aprimoramento e a amplificação do programa de capacitação e atualização dos professores. 

Essa mesma ação ainda estaria sendo oferecida pelo Programa de Integração da Universidade 

com a Educação Fundamental com vários processos e estratégias elaborados por 

pesquisadores universitários qualificados (BRASIL, 1993. p. 62-63). O problema verificado é 

que essas iniciativas acabam por ocultar a perceptível distinção que há entre os estudantes que 

estudam e pesquisam e os que estudam e trabalham (FREITAS, 2007, p. 1206).  

A LDB estabelece em seus artigos 9º e 87 a determinação da elaboração de um PNE. 

Em 2001, por meio da Lei nº 10.172, temos então a publicação do plano para os anos de 2001 

a 2010. A quarta prioridade do PNE 2001-2010 é a valorização dos profissionais da educação 

e, para tanto, torna-se necessário uma formação inicial e continuada aos professores 

(BRASIL, 2001. p. 8). Determina que “em cinco anos, todos os professores tenham 

habilitação específica de nível médio e, em dez anos, 70% tenham formação específica de 

nível superior” (BRASIL, 2001. p. 16). Entre os objetivos e metas do PNE 2001-2010 a 24ª 

diz da formação de professores que deverá ter uma amplificação da oferta de cursos com 

conhecimentos específicos prioritariamente nas regiões de maior déficit. Isso deverá ser um 

compromisso das instituições superiores de educação e dos sistemas de ensino (BRASIL, 

2001, p. 18; 24). O PNE 2001-2010 reafirma a importância da TV Escola
22

 no 

aperfeiçoamento e formação de professores no Brasil que formaria emergencialmente cerca de 

500.000 professores (BRASIL, 2001, p. 54; 57). 

Como verificado em todos esses documentos e programas, a formação de professores 

tem sido refém dos interesses e determinações internacionais de políticas neoliberais que 

exigem grandes reestruturações e transformações visando resultados. Nesse sentido, o 

professor tem sido tratado como recurso humano do qual se espera tão somente produtividade 

(FREITAS, 2002, p. 138-139). Além disso, ainda permanece afastada a questão da 

valorização profissional docente. Há várias instituições, no Brasil, que trabalham orientadas 

por essas determinações e promovem uma formação de professores de caráter técnico e 

instrumental com competências determinadas para as soluções práticas dos problemas 

cotidianos (FREITAS, 2002. p. 143). Para o aumento do número de professores habilitados 

temos o estabelecimento de programas de complementação pedagógica para que graduados 

                                                
22 Cf. TV Escola (s.d. II) a TV Escola é um canal de televisão brasileiro transmitido em antena parabólica, a cabo 

e por assinatura. Fundada em 02 de junho de 1995. 
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em quaisquer áreas do conhecimento adquiram, em curto prazo, a licenciatura. Assim, temos, 

no Brasil, professores formados em nível superior a curto prazo e, em determinados casos, 

treinados no próprio serviço.  

Todavia, percebe-se um relativismo problemático no que se refere ao conceito de 

equidade nas políticas em curso. Uma igualdade de oportunidades não pode ser confundida 

com uma igualdade condições. Essa considera uma série de elementos que aquela não se 

atenta. As universidades têm inúmeros projetos fomentados pelo governo que, por sua vez, 

oferece oportunidades para que os professores tenham a formação necessária. No entanto, as 

condições instrumentais são insuficientes (FREITAS, 2007. p. 1206-1207). O exacerbado 

número de instituições e cursos que fazem parte do programa publicitário dos governos quer 

apresentar uma concepção de democratização da escolarização e formação na forma de uma 

igualdade de oportunidades. Essa equidade é enfatizada pelo ideário produzido na pós-

modernidade. No entanto, há que se considerar que uma dada oportunidade sem uma 

suficiente condição não tem muito a oferecer para a efetiva formação do indivíduo 

(FREITAS, 2002. p. 139). Assim, igualdade de oportunidade não é sinônimo de igualdade de 

condição e assim a equidade ainda é uma realidade distante de ser alcançada. A escassez do 

profissional docente não leva a uma reforma das condições e sim a uma flexibilização e um 

aligeiramento da formação que desqualificam todo o trabalho uma vez que o 

desprofissionaliza. O insucesso da política de formação de professores e dos programas ocorre 

pela própria operacionalização. Tomam-se questões técnicas quando se deveriam tomar os 

resultados das pesquisas dos intelectuais. Além disso, o caráter sempre emergencial e 

focalizado que produz vários programas, nos quais se gastam altas quantias de capital e, 

mesmo assim, o problema permanece (FREITAS, 2007. p. 1208).  

Com o Decreto 6.755/2009 foi instituída a Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica. Nesse documento o vocábulo valorização do 

profissional docente aparece duas vezes. A primeira menção está no Art. 2º:  

 

VIII - a importância do docente no processo educativo da escola e de sua 

valorização profissional, traduzida em políticas permanentes de estímulo à 

profissionalização, à jornada única, à progressão na carreira, à formação continuada, 

à dedicação exclusiva ao magistério, à melhoria das condições de remuneração e à 

garantia de condições dignas de trabalho (BRASIL, 2009a, Art. 2º, Inciso VIII). 
 

 

 E a segunda menção está no Art. 3º da seguinte forma: “V - promover a valorização do 

docente, mediante ações de formação inicial e continuada que estimulem o ingresso, a 

permanência e a progressão na carreira” (BRASIL, 2009a, Art. 3º, Inciso V). Notamos a 
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questão da valorização posta sobremaneira furtiva a ponto de o plano não se materializar a 

contento. 

O PNE de 2014-2024 foi instituído pela Lei nº 13.005 de 2014. A vigência do PNE 

anterior findaria em 2010 como visto antes. No entanto, uma série de questões, demandas 

políticas, econômicas e sociais tornou o processo de aprovação para a implantação do novo 

PNE letárgico. No Brasil, foi descoberta uma fonte de recursos naturais de petróleo que 

permitiu ao Estado vislumbrar altos ganhos financeiros. Com essa possibilidade a agenda do 

Estado gerou uma série de interesses que buscavam estabelecer a distribuição destes recursos 

no país. Cada setor de atividade estatal organiza seu orçamento de acordo com o Produto 

Interno Bruto – PIB do país. E o pedido orçamental para o novo PNE era de 10% (dez por 

cento) do PIB. O projeto de lei que tramitou entre Câmara dos Deputados Federais e Senado 

sofreu inúmeras emendas até sua aprovação que delongou aproximados 4 anos.  

Esse plano apresenta a valorização dos profissionais da educação em uma de suas 

diretrizes. Em outro momento nesse documento, vinculado à meta da alfabetização das 

crianças até o 3º ano do EF, menciona a necessidade de qualificação e valorização dos 

professores alfabetizadores. Na meta de elevação do nível avaliado pelo Ideb apresenta que a 

valorização do profissional da educação dá-se pelo mérito do corpo docente, da equipe 

pedagógica, da direção e comunidade escolar, mas como estímulo aos que melhorarem o 

índice (BRASIL, 2014a). Já especificamente sobre a categoria valorização do profissional 

docente o PNE apresenta as metas 17 e 18 da seguinte forma: “Meta 17: valorizar os (as) 

profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu 

rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final 

do sexto ano de vigência deste PNE.” e: 

 

Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira 

para os (as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas 

de ensino e, para o plano de Carreira dos (as) profissionais da educação básica 

pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei 

federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. 

 

 

Nessas duas metas verificamos a menção da categoria valorização do profissional 

docente já com vistas ao salário. O PNE traz a ideia de equiparação do salário do profissional 

da educação com os demais profissionais com a escolaridade equivalente. No entanto, há uma 

lacuna não resolvida pelo plano, pois existe evidente disparidade entre os ganhos dos 

profissionais dos diferentes segmentos, além dos diferenciais quanto a forma de contratação 
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no mundo do trabalho. Já o elemento, posto na meta 18, da existência de um plano de carreira 

torna-se bastante importante, pois pode vir a conferir maior dignidade ao profissional. 

Em uma entrevista ao Portal da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação – Anped, Saviani (2014) diz que a questão da valorização profissional docente, 

vinculada à questão salarial, tem sido um dos pontos de estrangulamento da carreira docente 

que precisam ser sanados. Há a necessidade de, além de dispor em leis, regulamentar uma  

 

carreira dos profissionais da educação aumentando significativamente o valor do 

piso salarial dos professores e estabelecendo a jornada de tempo integral em uma 

única escola com no máximo 50% do tempo destinado a ministrar aulas. O restante 

do tempo será dedicado à preparação de aulas, correção dos trabalhos dos alunos, 

atendimento diferenciado aos alunos com mais dificuldades de aprendizagem, além 

da participação na gestão da escola (SAVIANI, 2014). 

 
 

Essa questão da valorização profissional docente precisa ser vista com todo cuidado, 

haja vista que os profissionais necessitam aviltarem seus ganhos salariais dobrando ou mesmo 

triplicando sua carga horária e/ou estabelecerem contratos em outros estabelecimentos. Essas 

condições seriam dirimidas caso aquilo que está indicado na estratégia 18.1 do PNE fosse 

realizado: 

 

18.1) estruturar as redes públicas de educação básica de modo que, até o início do 

terceiro ano de vigência deste PNE, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos 

respectivos profissionais do magistério e 50% (cinquenta por cento), no mínimo, dos 

respectivos profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de cargos de 
provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem 

vinculados (BRASIL, 2014a, Anexo, Meta 18). 

 

 

 A contratação por tempo determinado constitui-se em precarização do trabalho 

docente uma vez que, segundo Finamor Neto (2014, p. 5), “um trabalhador com menos 

direitos, que convive com a instabilidade e que está mais vulnerável a uma maior exploração 

do trabalho”. Ainda o Estado pode tratar esse funcionário sem escrúpulo algum: aumentar ou 

reduzir a carga-horária, alocá-lo em qualquer função, remanejá-lo para qualquer unidade, 

demiti-lo a qualquer pretexto, além de desempenhar práticas de pressão ou perseguição 

política. No que se refere à valorização profissional docente é imprescindível a condição de 

efetivo exercício da função docente mediante o estabelecimento de concurso público. Esse é 

um ponto que entendemos ser comprometido ante as reformas do Estado brasileiro no período 

em que estamos investigando, sobretudo em razão da terceirização da gestão compartilhada 

com OSs. 
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2.4 O Relatório Delors 

No decorrer do estabelecimento do PDEPT e do PNE os resultados já estavam sendo 

mensurados e analisados pelo BM. Com o intuito de reforçar as orientações neoliberais para 

políticas dos países, foi encomendado o relatório que doravante apresentamos que não 

apresenta novidades distintas do que já temos analisado, mas que pauta uma série de discursos 

no meio educacional. 

O Relatório Delors foi escrito entre os anos de 1993 a 1996 e apresenta a ideia do 

aprender a aprender uma vez que impõe ao professor a função de motivador da criatividade da 

criança (DELORS et al, 1998, p. 18). Por sua vez, Dewey (1980, p. 138-139) critica o 

ambiente escolar que apresenta os conteúdos diversificados segundo uma lógica que o adulto 

pode entender, mas não a criança, pois, pressupõe um interesse intelectual desenvolvido e 

especializado além de uma capacidade de análise objetiva. Dessa forma o professor levaria o 

aluno a construir competências exercitando-se em situações complexas. As grandes 

exposições teóricas são dispensadas para dar lugar às práticas empíricas em laboratórios e 

demais situações práticas. As competências surgem para implicarem um currículo que atenda 

as necessidades da resolução dos problemas. O saber aprender é pautado pelo exercício de um 

trabalho, por sua vez prático distanciando-se da outra vertente conceitual de saber aprender 

pela teoria (DIAS; LOPES, 2003, p. 1167). No entanto, um contraponto podemos assumir, 

entendendo que a educação deve ser emancipadora e nisso podemos tomar que a emancipação 

se dá pela 

 

demolição da estruturação vigente em três níveis e por intermédio de uma oferta 

formativa bastante diferenciada e múltipla em todos os níveis da pré-escola até o 

aperfeiçoamento permanente, possibilitando, deste modo, o desenvolvimento da 

emancipação em cada indivíduo, o qual precisa assegurar sua emancipação em um 

mundo que parece particularmente determinado a dirigi-lo heteronomamente, 

situação que confere uma importância ainda maior ao processo (ADORNO, 2003, p. 

170). 

 

 

Dessa forma, entendemos que o que asseguraria as plenas condições de emancipação 

do indivíduo seria sua capacidade de lidar com os problemas quando aparecem. Justamente 

pelo fato de a realidade e as situações serem dinâmicas e nesse caso, melhor seria o 

estabelecimento de arcabouço intelectual teórico do qual seria lançado mão para a resolução 

das situações problemas. Seria suficientemente inteligente uma visão global da realidade 

dotada de situações contraditórias. Diante dos problemas postos “a solução só será obtida se 

nos afastarmos do ponto de vista em que seus elementos parecem chocar-se, para buscarmos 



71 

 

outro, de onde esses fatores se mostrem suscetíveis de harmonização” (DEWEY, 1980, p. 

137). O fracasso ocorre no momento em que, por facilidade, apenas um aspecto é tomado e a 

contraditoriedade é negada ou ao menos escondida ou camuflada. 

O Relatório Delors reúne várias ideias no intento de propor um novo rumo para a 

educação básica de qualidade para todos. Não diferente das declarações ante citatum enfatiza 

a importância dos projetos, a dinamicidade das instituições de ensino, as parceiras entre 

público e privado, a necessidade de o professor fomentar a criatividade dos alunos, bem como 

a criticidade e, sobretudo, todo o trabalho orientado para a resolução de problemas sempre de 

ordem prática. O segmento privado estabelece parcerias com o Estado, no entanto muito se 

recebe em contrapartida na forma de vantagens e exonerações dos ônus próprios das 

atividades produtivas no país. A expressão formação de professores aparece nesse documento 

vinte e cinco vezes e gostaríamos aqui de salientar algumas dessas passagens para uma análise 

do que esse documento propõe para essa questão.  

Em primeiro lugar apresenta a universidade como local apropriado para a obtenção das 

qualificações profissionais, ambiente para promoção cultural, e para o fomento da cooperação 

internacional. “Como local de ciência, como fonte de conhecimentos, com vista à pesquisa 

teórica ou aplicada, ou à formação de professores” (DELORS et al, 1998, p. 24). E ainda, 

especificamente, esclarece o que se entende por finalidade da universidade: 

 

As universidades, em especial, devem dar o exemplo inovando, com métodos que 

permitam atingir novos grupos de estudantes, reconhecendo as competências e os 

conhecimentos adquiridos fora dos sistemas formais e dando particular atenção, 

graças à formação de professores e de formadores de professores, a novas 

perspectivas de aprendizagem (DELORS et al, 1998, p. 118). 

 
 

É evidente a ênfase no empenho do profissional docente e inexistente aquilo que, 

efetivamente, poderia se constituir em sua valorização. A pesquisa na formação de 

professores, por sua vez, é vista pelo relatório como estímulo para a melhoria do ensino e da 

pedagogia e ainda para estreitar as relações entre os institutos de formação pedagógica e as 

universidades (DELORS et al, 1998, p. 162). Há tempo a educação vem sendo assolada 

diante das determinações dos organismos externos que estabelecem as diretrizes para os 

cursos de formação de professores que não seguem na mesma linha dos demais cursos de 

graduação (FREITAS, 2002, p. 138). É notável a tentativa de aligeiramento dos cursos e o 

oferecimento de modalidades intermediárias como os cursos tecnológicos em nível superior. 

Há que se questionar, com o intuito de perceber, a devida qualidade desses cursos, isso ante a 

tendência neoliberal da flexibilização e do atendimento da demanda produtiva. O 
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aligeiramento torna-se necessário para cumprir com as demandas de produtividade em amplos 

sentidos dentro do contexto do neoliberalismo. 

Está posto no relatório que todas as possibilidades negativas que a informática pode 

trazer devem ser revistas e reorientadas em todos os níveis de formação e pela formação de 

professores. Tal trabalho garantirá a extinção do desnível científico e tecnológico na 

Educação para Todos (DELORS et al, 1998, p, 138). O relatório vê na utilização da 

tecnologia a saída para o enfrentamento do insucesso escolar. Diante das, anteriormente 

citadas, PPP é mais viável para o Estado investir em equipamentos tecnológicos do que 

investir em formação humana de ordem intelectual. A opção evidente é pela tecnologia e pela 

formação tecnicista que gera produto e capital. Os investimentos na formação e capacitação 

humana são onerosos e, na lógica do Estado, inviáveis. 

 

A Comissão julga que é preciso repensar a formação de professores de maneira a 

cultivar nos futuros professores, precisamente, as qualidades humanas e intelectuais 

aptas a favorecer uma nova perspectiva de ensino que vá no sentido proposto pelo 

presente relatório (DELORS et al, 1998, p.157). 

 

 

 Pode acontecer um entrave de uma discussão acerca do conhecimento disciplinar e o 

conhecimento pedagógico. Ou seja, os conhecimentos específicos e os conhecimentos acerca 

da transposição didática. Diante disso o relatório Delors se pronuncia: 

 

A formação de professores deve, por outro lado, inculcar-lhes uma concepção de 

pedagogia que transcende o utilitário e estimule a capacidade de questionar, a 

interação, a análise de diferentes hipóteses. Uma das finalidades essenciais da 
formação de professores, quer inicial quer contínua, é desenvolver neles as 

qualidades de ordem ética, intelectual e afetiva que a sociedade espera deles de 

modo a poderem em seguida cultivar nos seus alunos o mesmo leque de qualidades 

(DELORS et al, 1998, p.161). 

 

 

No entanto, seja na formação inicial, ou na formação continuada dos professores os 

dois saberes devem ser privilegiados. Essa é uma discussão que merece um delongamento e 

uma melhor abordagem para estabelecermos uma crítica qualitativa, mas poderemos fazê-lo 

em outro momento. Percebemos no relatório, sua inclinação aos resultados do processo que é 

a educação efetiva para todos, dentro da perspectiva que já problematizamos de uma 

formação específica para o mercado de trabalho.  

Os aspectos da formação de professores vêm sendo citados ainda de maneira 

superficial e genérica. Isso se justifica no próprio documento. “Os prazos necessários ao 

lançamento dos programas educativos são muito longos, sobretudo se incluírem a formação 
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de professores, e podem decorrer dez anos antes que se faça sentir o impacto do novo 

programa no mercado de trabalho” (DELORS et al, 1998, p. 137). A formação de professores 

é um investimento a longo prazo. Os problemas educacionais existentes e as metas da 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos são emergenciais. Nesse sentido, tudo o que 

for possível ser implementado a curto prazo, deve ser feito. Já uma intervenção qualitativa na 

formação de professores que garantiria a requerida qualidade, ficará para outro momento. As 

medidas paliativas e emergenciais vão sendo feitas no que diz respeito às formações rápidas, e 

capacitações específicas, as quais são denominadas no próprio documento de treinamentos, o 

que basta ao programa. Justamente aqui se exemplifica o modelo 3+1 utilizado na formação 

de professores que tinham as disciplinas pedagógicas e específicas acentuadamente separadas. 

Como é o caso também dos cursos de complementação pedagógica possível a toda e qualquer 

pessoa que tenha curso superior
23

 e queira se licenciar para a prática docente (FREITAS, 

                                                
23 A complementação pedagógica ainda é um problema uma vez que a normativa é genérica comum a toda 

licenciatura, a supervisão e o estabelecimento dos requisitos para o curso ficam a cargo da própria instituição que 

o oferece. A título de ilustração trazemos aqui o que Conselho Nacional de Educação, na resolução normativa 

CNE/CP 02/15, dispõe:  

Art. 14. Os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados, de caráter emergencial e provisório, 
ofertados a portadores de diplomas de curso superior formados em cursos relacionados à habilitação pretendida 

com sólida base de conhecimentos na área estudada, devem ter carga horária mínima variável de 1.000 (mil) a 

1.400 (mil e quatrocentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, dependendo da equivalência entre o curso de 

origem e a formação pedagógica pretendida. 

§ 1º A definição da carga horária deve respeitar os seguintes princípios: 

I - quando o curso de formação pedagógica pertencer à mesma área do curso de origem, a carga horária deverá 

ter, no mínimo, 1.000 (mil) horas; 

II - quando o curso de formação pedagógica pertencer a uma área diferente da do curso de origem, a carga 

horária deverá ter, no mínimo, 1.400 (mil e quatrocentas) horas; 

III - a carga horária do estágio curricular supervisionado é de 300 (trezentas) horas; 

IV - deverá haver 500 (quinhentas) horas dedicadas às atividades formativas referentes ao inciso I deste 

parágrafo, estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 12 desta Resolução, conforme o 
projeto de curso da instituição; 

V - deverá haver 900 (novecentas) horas dedicadas às atividades formativas referentes ao inciso II deste 

parágrafo, estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 12 desta Resolução, conforme o 

projeto de curso da instituição; 

VI - deverá haver 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de 

interesse dos alunos, conforme núcleo definido no inciso III do artigo 12, consoante o projeto de curso da 

instituição; 

§ 2º Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos específicos da respectiva área de 

conhecimento ou interdisciplinares, seus fundamentos e metodologias, bem como conteúdos relacionados aos 

fundamentos da educação, formação na área de políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e 

metodologias, direitos humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, 
Língua Brasileira de Sinais (Libras), educação especial e direitos educacionais de adolescentes e jovens em 

cumprimento de medidas socioeducativas. 

§ 3º Cabe à instituição de educação superior ofertante do curso verificar a compatibilidade entre a formação do 

candidato e a habilitação pretendida. 

§ 4º O estágio curricular supervisionado é componente obrigatório da organização curricular das licenciaturas, 

sendo uma atividade específica intrinsecamente articulada com a prática e com as demais atividades de trabalho 

acadêmico. 

§ 5º A oferta dos cursos de formação pedagógica para graduados poderá ser realizada por instituições de 

educação superior, preferencialmente universidades, que ofertem curso de licenciatura reconhecido e com 
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2002, p. 141). Romper com essa prática seria ir contra as tendências neoliberais presentes nas 

políticas educacionais, um contraponto necessário para se estabelecer uma pauta para uma 

discussão acerca da qualidade da formação docente. Até que ponto essa formação oferecida 

revela a valorização do profissional docente. 

2.5 Década da Educação no Brasil 

Nas sessões anteriores desse capítulo apresentamos e analisamos o que fora 

apresentado no contexto das reformas necessárias para o alinhamento do Brasil à política 

internacional. De modo um pouco mais específico intentamos nessa sessão apresentar o 

modus pelo qual o governo empreendeu os conselhos advindos dos organismos internacionais 

ditados pela economia. Temos então um momento declarado Década da Educação dedicada 

em estabelecer as diretrizes correntes. 

No ano 2000, então findada a primeira década da Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos, o MEC e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – 

Inep publicaram um documento avaliativo dessa primeira década de ações da Educação para 

Todos produzido pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 

Comunitária – Cenpec
24

. Esse texto, “Educação para todos: avaliação da década”, reúne 

vários autores vinculados aos diversos departamentos de administração da educação 

brasileira, intelectuais, Unesco, Unicef, BM, etc. Apresentam elementos específicos de 

melhorias, números e apontamentos para os demais anos do cumprimento da meta de 

educação básica de qualidade para todos. O que temos que problematizar é a concepção de 

qualidade que, nos documentos advindos desses autores ancorados no BM, é sempre invertida 

de modo que se adeque ao mercado de trabalho produtivo. 

Nos documentos que analisamos de Jomtien, de Nova Delhi, o Relatório Delors, os de 

autoria da Unesco, do Unicef e do BM, em vários momentos, notamos a orientação para 

estabelecimento de parcerias dos diversos segmentos não governamentais para a promoção da 

educação básica de qualidade, na perspectiva neoliberal, para todos. O Brasil contou com o 

                                                                                                                                                   
avaliação satisfatória realizada pelo Ministério da Educação e seus órgãos na habilitação pretendida, sendo 
dispensada a emissão de novos atos autorizativos. 

§ 6º A oferta de cursos de formação pedagógica para graduados deverá ser considerada quando dos processos de 

avaliação do curso de licenciatura mencionado no parágrafo anterior. 

§ 7º No prazo máximo de 5 (cinco) anos, o Ministério da Educação, em articulação com os sistemas de ensino e 

com os fóruns estaduais permanentes de apoio à formação docente, procederá à avaliação do desenvolvimento 

dos cursos de formação pedagógica para graduados, definindo prazo para sua extinção em cada estado da 

federação. 
24 Cf. Cenpec (s.d.) o Cenpec é uma OS criada em 1987. O Cenpec atua em parceria com a escola pública, 

espaços educativos de caráter público e iniciativas destinadas ao enfrentamento das desigualdades. 
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apoio empresarial por meio da implementação de alguns programas. O Banco Itaú é parceiro 

desde 1995 com o Programa de Ação Comunitária doando computadores para o atendimento 

nas unidades educacionais. A Fiat desenvolve um projeto que visa benefícios para 10 milhões 

de alunos. A Coca-Cola, com o Instituto de Educação Coca-Cola, doou mais de 1 milhão de 

reais para alunos carentes. Cerca de 30 milhões de reais foram recebidos pelo Brasil da Sony, 

Federação das Indústrias e outras empresas para implantação das salas no Brasil. Todo esse 

investimento na forma de material didático e pedagógico, equipamentos, „capacitação e 

treinamento de professores‟ que, por sua vez chega a proporcionar ensino de qualidade para 

30 milhões de alunos (BRASIL, 2000, p. 95-96). O que evidencia o discurso neoliberal da 

qualidade proporcionada pela participação do segmento privado em detrimento da má 

administração do Estado dos recursos públicos. Esse discurso defende o Estado mínimo para 

permitir que as empresas ofereçam suas especialidades dentro da ideia do bem estado de bem 

estar (GENTILI, 1997. p.126-142).  

O texto Educação para todos: avaliação da década dedica um capítulo para a 

formação de professores, escrito por Iara Prado, então Secretária de Educação Fundamental 

do MEC. Reconhece que é um desafio para vários países como Inglaterra, Espanha e 

Argentina. Há menção nas políticas educacionais, porém uma política de formação inicial e 

continuada do professor não está claramente posta. Muitas mudanças são necessárias, mas que 

devem, com maior evidência, partir das reivindicações dos próprios professores. Mas o 

documento cita o Referencial Curricular para a Formação de Professores que lista os 

pressupostos das necessidades para formar o professor para os próximos anos. Essa ação seria 

a composição de um debate com o governo para viabilizar a questão da formação de 

professores (BRASIL, 2000. p. 129-130). 

O texto ainda denuncia a existência de uma desarticulação que impede uma formação 

de professores decente no Brasil. “Não existe nenhuma articulação entre licenciaturas e 

currículos oficiais. Não existe secretaria da Educação que chegue para uma faculdade e diga: 

„O meu currículo é esse, eu preciso de um professor que o ensine‟” (BRASIL, 2000. p. 140). 

Diante dessa desarticulação não há muito para as políticas desenvolverem, a menos que 

oriente uma unificação nacional do currículo que, por sua vez, determinaria a formação de 

professores nas universidades e institutos. Trata-se de um problema institucional em várias 

esferas desde as instituições formadoras até as instituições empregadoras de professores. 

Além disso, há que se considerar o que está posto internacionalmente na Declaração Mundial 

sobre Educação para Todos. Assim percebemos, como em outros momentos, que cabe ao 
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professor apenas a responsabilidade dessa realização. A valorização não é tida com a devida 

importância que garanta o bom trabalho e bom resultado. 

As páginas finais do documento trazem os desafios para a próxima década, no caso 

dos anos de 2001 a 2010. A formação de professores é tratada na temática do ensino de 

qualidade. Dentre as metas, temos a formação para professores leigos e a universalização da 

formação mínima para cada nível de ensino. Ainda, formação adequada para os professores 

atuais que não possuam a qualificação exigida. A segunda meta é estabelecimento de um 

percentual crescente de professores com formação em nível superior para atuarem nos 

estabelecimentos de educação infantil e das quatro primeiras séries do EF. E universalização 

de formação continuada para professores de todos os níveis (BRASIL, 2000. p. 155-156). 

Consideramos, nesse capítulo, que não é suficiente, como tenta impor o discurso 

neoliberal, uma formação docente como via para a valorização. O ponto de tensão aqui visto é 

que sequer a formação está nas condições que dignificam o indivíduo quando a formação 

deixa de ser pensada no âmbito intelectual, de formação humana, de caráter improdutivo, por 

excelência, para ser pensada em uma perspectiva de qualificação de mão-de-obra como força 

de trabalho. Com isso, é necessária uma transformação naquilo que está determinado, uma 

evolução da concepção para que a formação seja para a liberdade, desempenhada por 

profissionais docentes valorizados e em condições condizentes com as necessidades básicas 

do trabalho. 

No capítulo seguinte temos a intenção de particularizar ainda mais a reflexão ao 

analisar como ocorre a valorização profissional docente no estado de Goiás. E poderemos 

notar em que medida a tendência mundial que assola o Brasil em nível nacional pode também 

se faz presente nas políticas e nos programas do governo estadual para educação. 
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3 A VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DOCENTE EM GOIÁS 

 O objetivo deste capítulo é apresentar criticamente a valorização profissional docente 

no estado de Goiás, com base no conjunto de documentos oficiais publicados a esse respeito 

pela Seduce de 1990 aos dias atuais e verificar a evolução da legislação para a valorização 

profissional docente. 

3.1 Do regime jurídico ao estatuto do magistério em Goiás 

 Em 1990 temos a criação do regime jurídico do magistério em Goiás pela Lei nº 

11.336. Nessa lei, está estabelecida uma série de normas nas quais devem pautar-se os 

direitos, deveres e demais parâmetros que regulam as relações entre os profissionais da 

educação e o Estado. Trata-se de um documento de notória relevância no que se refere à 

conquista perseguida pelos profissionais que até então não possuíam um regime jurídico 

próprio. Assim, ao mencionar que é função do Estado assegurar ao seu pessoal de magistério 

uma remuneração condigna, o aprimoramento da qualificação, a perspectiva de ascensão na 

carreira, o incentivo à livre organização da categoria como forma de valorização do 

magistério participativo (GOIÁS, 1990, Art. 2º), não podemos deixar de perceber a 

importante responsabilidade que o Estado deve assumir a respeito da valorização do 

profissional da educação. O Art. 7º da referida lei aborda as formas de provimento nos cargos 

do magistério
25

 que são: por “I - nomeação; II - promoção; III - aproveitamento; IV- 

readaptação; V - reversão e VI - reintegração.” (GOIÁS, 1990, Art. 7º). O Art. 8º ressalta o 

concurso público como único modo de ingresso na carreira e o Art. 44 discorre sobre o 

vencimento e a remuneração a que tem direito o servidor do magistério além das gratificações 

por efetivo exercício e por aperfeiçoamento. As gratificações são especificadas nos Arts. 52 a 

63. 

 Acerca das vantagens, além dos vencimentos, do profissional docente em Goiás o Art. 

44 da Lei nº 11.336 traz o seguinte: 

                                                
25 Cf. Goiás (1990, Arts. 7º-21) a nomeação do profissional docente se dá mediante aprovação em concurso 

público e há a promoção quando se registrar merecimento e antiguidade, além de o servidor ter que dispor da 
qualificação exigida na função que pretende. O aproveitamento se em uma situação em que o servidor retorna de 

um de um tempo em que esteve à disposição para outro órgão. A readaptação acontece, sem prejuízo pecuniário 

para o profissional docente que tornou-se incapaz, fisicamente ou intelectualmente, de exercer funções docentes, 

mas que pode exercer outras funções. A reversão pode ocorrer ante uma situação em que ele havia se aposentado 

por invalidez e esse quadro tenha se revertido. Mediante a existência de vaga e da comprovação da capacidade 

para o exercício da função o profissional docente pode ser revertido ao trabalho. Por fim, a reintegração que 

pode acontecer quando o profissional docente, demitido ou exonerado de modo injusto e ilegal, consegue a 

revisão do processo pode ter o cargo restituído com ou sem indenização de acordo com as especificidades do 

caso. 
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Art. 44 - Além do vencimento atribuído por lei ao seu cargo, o professor poderá 

perceber as seguintes vantagens pecuniárias: 
I - gratificações: 

a) adicional, por tempo de serviço; 

b) de titularidade; 

c) pelo eventual desempenho de atividade em lugar insalubre, perigoso, de difícil 

acesso ou penoso; 

d) por trabalho noturno, quando prestado depois das vinte e duas horas; 

e) de representação de gabinete. 

f) pelo exercício de encargo de chefia, assessoramento, secretariado ou inspeção; 

g) pela prestação de serviços extraordinários; 

II - indenizações: 

a) ajudas de custo; 
b) diárias; 

c) restituição de despesas com transportes, quando não devam correr a expensas do 

professor (GOIÁS, 1990, Art. 44). 

 

 

 A gratificação “adicional, por tempo de serviço” mencionada na alínea a) do inciso I 

acima é percebida a cada cinco anos de efetivo exercício e somava dez por cento ao 

vencimento do servidor. Esse valor foi deduzido para cinco por cento pelo Art. 2º da Lei nº 

13.034 de 1997. A data base para o recebimento do quinquênio é o dia em que o servidor 

completar os cinco anos de efetivo exercício. Esse tempo é contado em dias convertidos em 

anos considerando o número de trezentos e sessenta e cinco dias para cada ano. Mesmo que o 

professor acumule dois cargos receberá o adicional em ambos os vencimentos (GOIÁS, 1990, 

Arts. 52-56). A Lei nº 12.361 de 1994 acrescenta que a vantagem pecuniária do adicional por 

tempo de serviço incorpora-se ao vencimento para efeitos de aposentadoria ou disponibilidade 

do servidor (GOIÁS, 1994, Art. 57, Inciso IV, § 3º). No que se refere à valorização do 

profissional docente, não bastando apenas a redução do percentual, a Assembleia Legislativa 

do estado de Goiás aprovou, em 03 de dezembro de 2015, o projeto de Lei nº 3.946, no qual  

fica alterada a data base para os reajustes salariais que deveriam ocorrer no mês de maio, já 

atrasado em cinco meses, ante o que deve ocorrer em nível federal, para o mês de novembro. 

E há nesse projeto lei também o aditamento da referida data base por doze meses (AL/GO, 

2015). 

 A Central Única dos Trabalhadores de Goiás – CUT/GO
26

 adverte que há ainda 

algumas alterações hostis propostas pelo governo que comprometem a valorização dos 

profissionais docentes. O que ainda está por vir é a supressão do adicional por tempo de 

                                                
26 Cf. CUT/GO (2016a) A Central Única dos Trabalhadores – CUT é uma organização sindical brasileira de 

massas, em nível máximo, de caráter classista, autônomo e democrático, cujo compromisso é a defesa dos 

interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora. Foi fundada em 28 de agosto de 1983, na cidade de São 

Bernardo do Campo SP, durante o 1º Congresso Nacional da Classe Trabalhadora e conta com uma estrutura 

organizacional distribuída por todos as unidades federativas do Brasil. 
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serviço; supressão da licença prêmio
27

; a determinação de um sistema de consignação que 

retira R$ 4,00 (quatro reais) do vencimento de cada servidor para distribuir em partes iguais 

para: Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo – Crer
28

, Fundo de 

Capacitação do Servidor e Modernização do Estado – Fucam
29

, Fundo Estadual de Ciência e 

Tecnologia – FUNDETEG
30

 e Fundo Especial de Enfrentamento às Drogas – Fedro
31

; e o 

estabelecimento de venia para o governador criar um regime de previdência complementar 

para o servidor público (CUT/GO, 2016b). O discurso do governo que tenta disseminar a 

ideia de que o funcionalismo público é excessivamente oneroso ao estado e as 

tentativas/atitudes de surrupio dos direitos adquiridos, incomodam-nos demasiadamente. 

 A gratificação por titularidade, prescrita na alínea b do inciso I da Lei nº 11.336/90 

está detalhada nos Arts. 57 e 58 dessa lei e dispõe um teto percentual de vinte por cento 

mensais direcionados ao profissional docente portador de certificados de cursos de 

aperfeiçoamento ou especialização na área da educação. A discriminação desse percentual dá-

se da seguinte forma: 

 

Art. 58 - A gratificação de titularidade será calculada sobre o vencimento na 

referência que o professor ocupar, à razão de: 

I - cinco por cento, para curso ou cursos de duração total igual ou superior a cento e 

oitenta horas; 

II - dez por cento, para curso ou cursos de duração total igual ou superior a trezentas 

e sessenta horas e 
III - vinte por cento, para curso ou cursos de duração total igual ou superior a 

setecentas e vinte horas (GOIÁS, 1990, Art. 58). 

 

 

                                                
27 Cf. Goiás (1988, Art. 243) a licença prêmio é o gozo de três meses de afastamento, sem prejuízo dos direitos e 

vantagens do cargo, para o servidor a cada cinco anos de efetivo serviço prestados ao estado. 
28 Cf. Crer (2016) o Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo é um hospital que oferece 

atendimento especializado em reabilitação às pessoas com deficiência física, auditiva, visual e intelectual, 

exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde - SUS. Foi fundado em 2002 e, atualmente, sua gestão é feita pela 

OS Associação Goiana de Integralização e Reabilitação – AGIR. 
29 Cf. Goiás (2012c) o Fundo de Capacitação do Servidor e Modernização do Estado de Goiás – Fucam foi 

criado pelo Governo Estadual goiano em janeiro de 2011 para promoção de cursos de pós-graduação e 

graduação tecnológica para os servidores do estado. 
30 Cf. Goiás (1985) o Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia – FUNDETEG foi criado pela Lei nº 9.951 de 23 

de dezembro de 1985 para incrementar as atividades científicas e tecnológicas que promovam o 
desenvolvimento sócio-econômico-cultural do Estado; desenvolvimento da pesquisa e experimentação cientifica 

e tecnológica; ampliar a capacitação de recursos humanos de interesse do desenvolvimento do Estado; fomentar 

a pesquisa científica e tecnológica voltada para a geração e desenvolvimento da tecnologia nacional; além de 

pesquisas relacionadas com a adaptação ou absorção da tecnologia; implantar, reequipar ou ampliar laboratórios, 

de unidades piloto experimentação tecnológica e do controle de qualidade; e ampliar e atualizar a infraestrutura 

para área de Ciência e Tecnologia (equipamentos e bibliografia). 
31 Cf. Goiás (2012d) o Fundo Especial de Enfrentamento às Drogas – FEDRO foi criado pela Lei nº 17.834 de 01 

de novembro de 2012 para suportar a execução orçamentária e financeira dos programas e das ações necessárias 

à prevenção e repressão às drogas e tratamento de seus dependentes. 



80 

 

Desta forma, a carga horária suficiente para o profissional docente fazer jus à 

gratificação pode ser a somatória de cursos, no entanto, a duração mínima de cada curso deve 

ser quarenta horas e o aproveitamento deve ser superior a oitenta por cento. Os percentuais 

prescritos nos incisos de I a III da referida citação não são cumulativos, ou seja, o direito ao 

percentual maior exclui o percentual menor. A Lei nº 12.361/94 apenas inclui a possibilidade 

percentual de quinze por cento, ao Art. 58 da que citamos, para a comprovação com 

certificados com carga horária igual ou superior a quinhentas e quarenta horas.  

Entretanto, a Lei nº 13.909/01 dá uma nova redação ao dispositivo sobre a gratificação 

por titularidade
32

. O percentual foi elevado para trinta por cento sobre o vencimento do 

profissional docente. Os cursos podem ser aprimoramento, aperfeiçoamento profissional ou 

pós-graduação na área educacional ou na área de formação do servidor. A carga horária 

mínima dos cursos é mantida em quarenta horas e podem ser realizados na modalidade 

presencial ou à distância, porém exige-se uma frequência mínima de setenta e cinco por cento 

da carga horária total do curso quando presencial. O fracionamento do percentual da 

gratificação por titularidade conta de cinco em cinco por cento e exige o quantitativo de cento 

e oitenta horas em carga horária dos cursos. De modo que o menor percentual, de cinco por 

cento equivale a cursos com carga horária mínima de cento e oitenta horas e o teto de trinta 

                                                
32 Cf. Goiás (2001, Arts. 60-61) Art. 60. Será concedida ao professor efetivo uma gratificação de titularidade 

mediante a apresentação de certificado ou certificados de cursos de aprimoramento, aperfeiçoamento profissional 

ou pós-graduação na área educacional ou na sua área de formação, conforme o disposto no art. 61 desta lei. 

§ 1º. Para a concessão da gratificação de que trata o caput deste artigo só serão considerados os cursos com 

duração mínima de 40 (quarenta) horas, oferecidos na modalidade presencial ou à distância, nos quais o 

professor tenha obtido aproveitamento igual ou superior a setenta por cento. 

§ 2º. Nos cursos presenciais é exigida a freqüência mínima de 75% da carga horária total do curso. 

§ 3º. Os cursos a que se refere o § 1º deverão ser autorizados pelo conselho competente ou ministrados por 
instituições de ensino oficial ou devidamente credenciadas por órgão oficial. 

§ 4º. Para pleitear a gratificação de titularidade, não pode o professor utilizar o título de que lhe tenha resultado 

concessão de enquadramento ou progressão vertical, exceto no caso de título de Mestrado ou Doutorado. 

Art. 61. A gratificação de titularidade será calculada sobre o vencimento na referência que o professor ocupar, à 

razão de: 

I - cinco por cento, para curso ou cursos de duração total igual ou superior a cento e oitenta horas; 

II - dez por cento, para curso ou cursos de duração total igual ou superior a trezentas e sessenta horas; 

III - quinze por cento, para curso de duração igual ou superior a quinhentas e quarenta horas; 

IV - vinte por cento, para cursos de duração total igual ou superior a setecentas e vinte horas; 

V – vinte e cinco por cento, para cursos de duração igual ou superior a novecentas horas; 

VI – trinta por cento, para cursos de duração igual ou superior a um mil e oitenta horas; 
VII - quarenta por cento, para cursos de pós-graduação stricto sensu, em nível de mestrado; 

VIII - cinqüenta por cento, para cursos de pós-graduação stricto sensu, em nível de doutorado. 

§ 1º. Os totais de horas de que tratam os incisos I, II, III, IV, V e VI deste artigo poderão ser alcançados em um 

só curso ou pela soma da duração de mais de um curso, desde que observado o limite mínimo previsto no § 1º do 

art. 60. 

§ 2º. As horas expressas nos incisos de I a VI deste artigo serão cumulativas, até no máximo de um mil e oitenta 

horas e percentual de 30% (trinta por cento). 

§ 3º. Os percentuais expressos nos incisos VII e VIII não são cumulativos entre si, nem com os demais incisos 

deste artigo. 
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por cento refere-se a cursos com carga horária mínima de  mil e oitenta horas. Ainda os cursos 

de pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado garante o adicional de quarenta por 

cento ao vencimento e em nível de doutorado de cinquenta por cento, não cumulativos entre 

si. Esses números poderiam até ser atrativos até serem todos extintos pela Lei nº 17.508/11. 

Uma contradição no que se refere à valorização do profissional docente em Goiás se 

evidencia na referida Lei nº 17.508/11 que altera a Lei nº 13.909/01, retirando direitos que 

haviam sido adquiridos e conquistados por meio de intensos embates históricos como já 

mencionado. Com a finalidade de cumprir o pagamento do piso salarial determinado pelo 

MEC, o governo incorporou as gratificações de titularidade ao vencimento dos professores 

redirecionando a verba destinada ao pagamento das gratificações para o pagamento do piso. À 

época tratava-se de R$ 1.395,00 para os níveis
33

 P-I e de R$ 2.026,03 para P-III. As perdas no 

Plano de Carreira ocorreram também para os níveis de pós-graduação em nível de mestrado e 

doutorado que reduziram sua porcentagem de gratificação respectivamente de quarenta por 

cento para dez por cento e de cinquenta por cento para vinte por cento. De modo geral, as 

notícias veiculadas pelo governo eram de que o pagamento do piso estava sendo cumprido 

desde janeiro de 2012. Entretanto, o que ocorreu de fato foram ações políticas que 

desrespeitaram a categoria e que não estavam de acordo com as propostas da reforma da 

educação goiana. 

O ano letivo de 2012 foi bastante conturbado na maioria das escolas da rede estadual 

goiana gerando, inclusive, um período de greve na educação básica. Grande parte das 

situações emergiu das políticas de governo para a Educação dos últimos tempos. Em 2011, 

especificamente, o então secretário da educação do Estado de Goiás lançou o programa Pacto 

pela Educação que, em seu discurso, apresenta uma tentativa de avanço e melhoria para a 

educação goiana. No entanto, as mudanças e novidades do Pacto pela Educação têm gerado 

muitas situações desconfortáveis dentro das escolas: 1. não se trata de uma política pública 

estruturada em um projeto; 2. resume-se no pagamento de um bônus
34

 para o profissional 

docente; 3. a lei que regulamenta o bônus tem sido sancionada somente no final do primeiro 

semestre de cada ano e tem validade específica para o ano de sua edição, o que gera 

insegurança quanto à reedição do bônus; 4. o pagamento do bônus depende de uma série de 

fatores que geram um ambiente hostil de vigilância, concorrência e conflitos na relação de 

trabalho; 5. não se destina à escola recurso além do que já está previsto, mas se exigem 

                                                
33 Cf. Goiás (2001, Art. 11) os cargos que essa tabela apresenta são: P-I – Professor não graduado; P-II – 

Professor graduado com licenciatura curta; P-III – Professor graduado em licenciatura plena; e P-IV – Professor 

graduado em licenciatura plena com pós-graduação lato sensu em área educacional. 
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resultados, bom desempenho dos alunos nas provas diagnósticas do estado de Goiás, Brasil 

etc., do trabalho dos profissionais docentes; 6. imposição de carga horária excessiva aos 

profissionais já contratados com vistas em dispensa de novos contratos; 7. extinção de 

funções como de dinamizador dos laboratórios e biblioteca com a premissa de que o professor 

deve estar alocado exclusivamente na sala de aula. Fica evidente que o Pacto pela Educação 

apresenta elementos não diferentes do que está posto pelas políticas educacionais desde as 

reformas do Estado para a educação, convencionadas pela Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos da década de noventa. 

Nesse mesmo ano instalou-se um período de greve
35

 devido uma série de fatores, mas 

com evidência na retirada, arbitrária, da gratificação por titularidade, somada às alterações no 

ambiente escolar ditadas pela Portaria 4.060/2011 do Gabinete do Secretário de Estado de 

Educação que resolve: extinguir a modulação de professores Laboratórios de Informática, de 

Ciências e Línguas e do Programa Rádio Escola
36

 e modular na biblioteca apenas os 

professores em nível ou licenciatura curta em sua formação ou professores readaptados de 

função (GOIÁS, 2011d). Os entraves aí postos seguem na ordem da imposição de mais 

atribuições aos professores regentes. Vários aspectos da dinamização dos laboratórios 

necessitam ser preparados por alguém que esteja preparado para tal função. O que se exige 

aqui é a existência do professor proativo, que a preço de um, desenvolve o trabalho de dois, 

três etc.. Com isso podemos entender que a linguagem ditada pela ideologia neoliberal, pelos 

programas fomentados pelo BM que apresentavam formação do profissional como 

correspondente a valorização e se serve agora, a exemplo de Goiás, para usurpar desse 

profissional mais-valia. 

Em se tratando de trabalho docente não há sentido algum fazer relação ao conceito de 

mais-valia porque o fruto do trabalho docente não é um produto que pode ser quantificado ou 

comercializado. Apressadamente e desavisadamente se poderia considerar que o fruto do 

trabalho docente seria o salário, mas esse, por sua vez, é a para a subsistência e em outra 

análise poderia entender que o fruto do trabalho docente é a promoção da evolução da 

consciência uma vez que há possibilidades emancipatórias via da educação. Com isso ainda 

precisamos manter a problematização porque a ideia errônea de que o fruto do trabalho 

docente seria o salário é a linguagem utilizada pelos organismos internacionais e pelo governo 

                                                
35

 Cf. G1 (2012) os professores da rede estadual de ensino permaneceram em greve por 51 dias. Eles 

protestavam contra o novo Plano de Cargos e Salários definido pela Seduce/GO e reclamam, principalmente, da 

incorporação da gratificação por titularidade ao piso salarial. O retorno dessa greve se deu em 27/03/2012. 
36 Cf. Goiás (2003) o projeto Rádio Escola Sem Fronteiras foi desenvolvido pela Seduce desde 1999 como 

ferramenta pedagógica dentro de sala de aula. Atualmente se integra ao projeto Rádio Escola do MEC que prevê 

a instalação de emissoras de rádio de pequeno alcance nas escolas. 
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para estabelecer a ideologia e garantir a alienação do profissional docente. À medida que o 

profissional se orienta a produzir serviços e oferecer uma formação não-crítica reduz seu 

trabalho a uma condição reificada do trabalho e do próprio profissional e, assim, pode ocorrer 

o processo de mais-valia, mesmo que fica, por demais, explícito nosso contragosto. 

Os efeitos da greve de 2012 materializaram-se nas alterações da Lei nº 13.909/01 

feitas pela Lei nº 17.665/12 que, na gratificação por formação avançada, os percentuais das 

gratificações por formação stricto sensu retornam para quarenta por cento em nível de 

mestrado e cinquenta por cento em nível de doutorado. E acrescenta-se uma gratificação por 

formação continuada ao professor em efetivo exercício de atividades na área pedagógica no 

percentual de dez por cento do vencimento na referência por ele ocupada, porém esta 

gratificação precisa ser regulamentada de acordo com o interesse da Seduce/GO em conjunto 

com a Segplan/GO (GOIÁS, 2012a, Art. 1º). Essa gratificação, mesmo no decorrer desse 

tempo, não paga ao profissional docente, porque ainda não foi regulamentada e, portanto,  

sequer há formulário para seu requerimento junto a Seduce/GO. 

Aquilo que fora mencionado na linha da formação do profissional docente em âmbito 

internacional e nacional desde a década de noventa, parece ser sintetizado na legislação 

goiana quando diz: “Art. 4° - A remuneração dos ocupantes de cargos do magistério será 

fixada em função de maior qualificação alcançada em cursos ou estágios de formação, 

aperfeiçoamento, atualização e especialização, independentemente do grau de ensino em que 

atuem, nos termos desta lei.” (GOIÁS, 1990, Art. 4º). Esse dispositivo da lei evidencia, 

mesmo que não define ou dá bases para um possível cálculo de valor financeiro, uma 

vantagem pecuniária àqueles que se empenharam na formação. Porém, como se tem  

percebido, a formação é divulgada, mas as condições dessa realização são precárias. Esse é 

um ponto daquilo que temos discutido acerca dos ditames da ideologia neoliberal 

materializados pela influência do BM nas políticas públicas do Brasil. 

3.2 Valorização do profissional docente no Plano Estadual de Educação de Goiás 

Na sessão anterior nos propusemos a demonstrar aquilo que o governo de Goiás 

entende por valorização do profissional docente. É evidente que o Bônus não compensa os 

cortes nos vencimentos na forma de gratificações feitos nos direitos dos servidores desde a 

década de noventa. Nesta última sessão ainda apontaremos alguns elementos da valorização 

profissional docente que está em vigor e/ou ainda se processando no estado. 

Nos documentos oficiais do governo do estado Goiás que trazem o elemento político 

para a gestão pública, quase sempre, a categoria valorização do profissional docente aparece 
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em conjunto com a formação do professor. Resta-nos discorrer sobre a qualidade e as 

condições da possibilidade dessa formação oferecida aos docentes da rede. A esse respeito 

temos o Plano Estadual de Educação – PEE, aprovado pela Lei complementar nº 62, de 09 de 

outubro de 2008. Consideramos importante a análise desse documento, principalmente em seu 

item 4 (quatro) que trata dos Trabalhadores da Educação. O diagnóstico apresentado pelo PEE 

aponta o seguinte quadro para essa categoria de trabalhadores: 

 

Como não é possível existir escola sem professor, é inconcebível escola que se 

deseja de qualidade – formadora da cidadania e compatível com as necessidades da 

sociedade, neste momento de grandes transformações tecnológicas, políticas e 

sociais – sem professor e demais profissionais da educação devidamente habilitados, 

qualificados, valorizados e profissionalizados. A dívida social para com a educação 

é de grandes proporções, sendo maior ainda para com os trabalhadores dessa área 

(GOIÁS, 2008, Anexo, p. 68). 
 

 

O texto menciona a grande desvalorização da categoria ocorrida nas últimas décadas e 

cita, também, as condições precárias que impossibilitam a ação dos professores como 

facilitadores da aprendizagem e da formação dos alunos. Outro ponto levantado refere-se à 

desvalorização salarial que conduz os trabalhadores da área a uma constante desmotivação. O 

documento salienta que a soma desses fatores conduz ao acentuado e crescente abandono da 

profissão ou à progressiva e incontrolável desmotivação, provocando a síndrome da 

desistência e do desânimo que atinge um número significativo da categoria (GOIÁS, 2008, 

Anexo. p. 68). Portanto, é preciso que haja o resgate da valorização dos trabalhadores em 

educação, garantindo formação adequada e permanente, condições de trabalho e salários 

dignos. 

O PEE destaca dez metas para serem realizadas entre 2008 e 2017 em todo o estado de 

Goiás compreendendo também a rede privada de ensino. 

 

1. Garantir, a partir de dois (2) anos após a vigência deste Plano, a implantação de 

Plano de Carreira para docentes e pessoal técnico-administrativo educacional, em 

todos os municípios e nas escolas privadas, com os mesmos direitos e vantagens, de 

forma isonômica. 

2. Implementar, gradualmente, a jornada de trabalho de tempo integral, cumprida em 

uma única unidade escolar, de modo a se alcançar, no final da vigência deste Plano, 

sua universalização, no Estado, nos municípios e na iniciativa privada. 

3. Admitir, a partir da vigência deste Plano, somente professores e demais 

profissionais de educação que possuam as qualificações mínimas exigidas pela 

LDBN. 

4. Garantir, no prazo de três (3) anos, a partir da vigência deste Plano, a todos os 
docentes em exercício na educação infantil e nos seis (6) primeiros anos do ensino 

fundamental, a formação em cursos de licenciatura de graduação plena. 

5. Assegurar que, até o 3º ano de vigência deste Plano, inclusive, todos os docentes 

que atuem nos últimos quatro anos do ensino fundamental e no ensino médio 
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estejam matriculados em cursos de licenciatura de graduação plena e que até o 6º 

ano de vigência deste Plano já os tenham concluído. 

6. Incluir, nos cursos de formação de professores, conhecimentos sobre educação 

infantil, educação especial e educação de jovens e adultos. 

7. Ampliar a oferta de cursos de especialização, mestrado e doutorado, visando a 

garantir a formação continuada dos profissionais das redes públicas e da iniciativa 

privada. 

8. Garantir cursos de formação profissional, de nível médio, destinados à formação 

de pessoal técnico-administrativo, para as áreas de administração escolar, 

multimeios e manutenção de infraestrutura escolar, bem como para a alimentação 

escolar. 
9. Garantir que, a partir da vigência deste Plano, seja implementada para os 

servidores técnico-administrativos educacionais a formação inicial em cursos que os 

habilitem para sua área de atuação, e que, ao final da vigência deste Plano, todos 

tenham, no mínimo, concluído a educação básica. 

10. Assegurar aos professores da rede pública e da iniciativa privada um terço de 

carga horária em sala de aula para realização de atividades de planejamento, estudos, 

correção de trabalhos e atendimento de estudantes (GOIÁS, 2008, Anexo. p. 70). 

 

 

Em nível de projeto, essas metas estão de acordo com as necessidades e anseios que 

valorizam o profissional docente. No entanto, nas metas em que foram estipulados prazos, 

nota-se que não se realizaram a contento dos trabalhadores. Resta ainda uma série de questões 

a ser garantida, implementada, assegurada ou ampliada para o encaminhamento da demanda 

da valorização docente. Entretanto, uma discussão mais bem fundamentada deve ter lugar 

para o estabelecimento da crítica necessária à revolução da situação que se encontra. 

 Visto que há uma disparidade entre o conceito de valorização do governo e a efetiva 

valorização do profissional docente então torna-se necessária uma análise um pouco mais 

amplificada. Em uma tentativa de aproximação ao materialismo histórico e dialético não 

podemos deixar de desenvolver duas categorias marxistas que é o trabalho e a educação. Para 

o autor, a emancipação do sujeito vai nessa linha e o conhecimento é desenvolvido a partir da 

apropriação que o sujeito faz de seu meio social. Gramsci (1982, p. 130) apresenta o trabalho 

como um princípio educativo da escola elementar porque é capaz de conjugar os momentos 

conceitual e fatual; teórico e prático. Por sua vez, Marx refere-se ao trabalho como uma 

relação entre sociedade e natureza quando o homem transforma a natureza para socializá-la. 

Nisso que se entende o processo de humanização da natureza presente em toda a história da 

indústria. No entanto, nesse processo de conceituação e definição da função do homem diante 

da natureza, voltamos ao conceito gramsciano da prática educativa que trabalha as primeiras 

noções de ciências naturais, direitos e deveres dos cidadãos. Dessa forma, temos definidas a 

natureza e a função social, via da cultura, do trabalho que o homem utiliza para dominar a 

natureza seguindo leis sociais impostas que facilitam seu trabalho. A escola apresenta os 

aspectos da cultura geral, da humanização e do desenvolvimento da capacidade do trabalho 

intelectual. O trabalho nas fábricas de manual a tecnológico promoveu um enriquecimento do 
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processo educativo social. A relação ensino-trabalho em Gramsci tem um sentido inicial 

unitário de desenvolvimento da criança e outro sentido profissionalizante (MANACORDA, 

2007, p. 136-139) daí a tendência do tecnicismo das formações em serviço com caráter rápido 

e prático. 

Todavia, há um tempo temos percebido uma série de propagandas de cursos de 

extensão para aperfeiçoamento profissional, oferecidos pela Seduce/GO, pelo MEC ou por 

instituições públicas ou privadas em parceria para que os profissionais cursem à distância. 

Esse é um ponto de inquietação, que já temos trabalhado no capítulo anterior, mas que 

notamos várias dificuldades das formações ocorridas em serviço. Não se percebe 

flexibilização alguma no que diz respeito ao cumprimento das atividades no colégio e do 

cumprimento do horário na unidade. A fiscalização disso na esfera do trabalho torna-se, 

muitas vezes, uma desvalorização do profissional docente porque não são garantidas 

condições para o empenho na formação. E a necessidade de se trabalhar a carga máxima pode 

significar desvalorização também do ponto de vista da remuneração. 

A divisão do trabalho promove a visão unilateral do indivíduo num contexto alienador 

que não permite que esse veja o todo a sua volta e veja apenas o imposto pela ideologia 

dominante (MANACORDA, 2007. p. 37) o ensino libertador seria a saída para essa situação. 

A unilateralidade deveria ser substituída pela omnilateralidade  e o ensino industrial de caráter 

universal poderia ajudar nisso uma vez que fomenta o ensino teórico e o trabalho produtivo. 

Nesse caso, seria fomentada uma situação que pudesse satisfazer tanto as necessidades da 

sociedade quanto as inclinações pessoais dos indivíduos (MANACORDA, 2007. p. 37-38). O 

trabalho alienado prova a visão e atividade do indivíduo de forma unilateral. A visão 

omnilateral leva o homem a unificar os fins sociais e individuais buscando recuperar a 

unidade entre homem e sociedade (GRAMSCI, 1982. p. 33). A formação intelectual e 

tecnológica, juntas, teórica e prática abrangem omnilateralmente fundamenta tanto os 

processos de produção quanto os aspectos práticos dos ofícios. Há uma necessidade da 

existência de um operário versátil que apareceria se fosse substituído o operário de visão 

unilateral para dar lugar àquele dotado de uma absoluta disponibilidade em vista das variações 

de trabalhos, isso seria uma aquisição omnilateral. A proposta de especialização do trabalho 

proposta no taylorismo e fordismo somente promoveu uma perspectiva unilateral não 

vantajosa para os indivíduos e sociedade. O homem que age conforme sua liberdade de 

consciência humaniza-se e humaniza a natureza. Busca libertar-se da sujeição, supera suas 

limitações animais e cria, em sua totalidade, as forças produtivas e delas se dispõe para se 
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desenvolver omnilateralmente. A unilateralidade pressupõe uma mutilação, fragmentação e 

incompletude e a omnilateralidade visa uma totalidade diante das possibilidades do homem. 

No estado de Goiás, percebemos constante avaliação do desempenho profissional o 

que é, sobremaneira, justificado uma vez que o serviço público deve ser de qualidade e 

depende da dedicação e empenho de cada profissional. Mas isso precisa ocorrer se, e somente 

se, esse profissional for valorizado e a ele sejam concedidas as devidas condições para o 

exercício de sua função e condições de vida social com dignidade. Outro ponto é que os 

alunos são submetidos constantemente a avaliações diagnósticas
37

 do Estado em preparação 

para a avaliação nacional, o Saeb, que, também, é natural desde que havendo ensino e 

aprendizagem há que se haver avaliação. O que nos inquieta é que o fracasso estudantil via de 

reprovações nas unidades e não obtenção de notas nas avaliações do Saeb, os altos índices de 

notas abaixo da média 6,0 (seis vírgula zero) no decurso do ano letivo, a desistência estudantil 

etc. estão diretamente ligados à qualidade da aula proposta pelo professor. Ainda que o 

professor tenha papel, além de desenvolver atividades de promoção do conhecimento, de 

motivar e garantir o interesse dos alunos. Isso, não obstante, chega a ser uma violência do 

ponto de vista da cobrança por resultados. 

A gerência e cobrança são reguladas pelo sistema do Programa Reconhecer
38

 

regulamentado pelas, mencionadas anteriormente, leis que determinam o Bônus. Na esfera da 

relação interpessoal, no âmbito da unidade escolar, gera-se uma série de situações conflitantes 

no que diz respeito ao cumprimento dos prazos para a produtividade e registro disso nos 

                                                
37 Sistema de Avaliação do Estado de Goiás – Saego, conforme o histórico feito por Medeiros (2014, p. 30-31) 

em sua dissertação de mestrado em educação em ciências e matemática, tem como objetivo colaborar com o 

ensino aprendizagem em sala de aula. O marco temporal deste sistema se dá entre os anos de 2004 e 2005 

quando a Seduce/GO contava com uma parceria com o Instituto Ayrton Sena e aplicava duas provas anuais com 
conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática para os alunos de terceiro ao quinto ano do EF e denominavam 

essa avaliação de Prova Goiás. Os alunos do segundo ano do EF realizavam a prova de Língua Portuguesa, 

denominada Provinha Goiás. De 2006 a 2010, sem a parceria com o Instituto Ayrton Sena, apenas se realiza a 

Provinha Goiás elaborada por uma equipe técnica da Seduce/GO. O Saego, propriamente citado, tem essa 

denominação em 2011e era composto por avaliações diagnósticas elaboradas pela Seduce/GO e uma avaliação 

externa aplicada pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de 

Fora. Em 2011 as provas eram aplicadas com conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática para alunos de 5º e 

9º anos do EF e 3º ano do EM. Em 2013 incluiu-se produção textual e conteúdos de Ciências da Natureza e a 

prova era realizada por alunos do 9º ano do EF e 3º ao do EM. Fica evidente a vinculação ou a submissão do 

Saego ao Saeb como se fosse uma preparação do estado para a realização da prova nacional. Na dinâmica 

metodológica da Seduce/GO os resultados das provas diagnósticas são devolvidos à escola e a equipe 
pedagógica deve, junto ao tutor da escola, elaborar plano de ação para atacar as fragilidades apresentadas pelos 

alunos evidenciadas na avaliação.  
38 Cf. Goiás (2011b) o Programa Reconhecer regulamenta o Bônus pago aos profissionais assíduos ao trabalho e 

há outros elementos que são considerados. Para fins do Programa Reconhecer a frequência dos profissionais 

deve ser registrada diariamente pela equipe gestora da unidade escolar e afixada no mural da escola. A 

concepção da Seduce/GO ao lançar o Programa Reconhecer é que, com ele, se estimularia o professor na sala de 

aula e elevaria a qualidade de ensino da rede estadual. O que precisa ainda ser registrado é que o Programa 

Reconhecer não dispõe nada acerca da provisão de elementos que adequem as condições de trabalho, se resume, 

portanto, no pagamento do Bônus. 
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sistemas on-line de gestão. Os professores são supervisionados pela equipe gestora, de um 

lado pela coordenação pedagógica e de outro pela direção. No entanto, a questão torna-se 

comprometedora quando esse clima de supervisão estende-se entre os próprios colegas de 

trabalho uma vez que há os canais disponíveis de denúncias às possíveis fraudes e a impressão 

dos registros que devem ficar em placares à vista de todos. 

Os profissionais ainda necessitam lidar com dados que os desqualificam, por vezes, de 

maneira desrespeitosa. Assim, podemos notar no discurso do Governo prescrito da seguinte 

forma: “ainda que, porventura, se aponte, com base em estudo constante dos autos, que a 

proporção – maior ou menor – de professores ocupantes de cargo de provimento efetivo não 

tem influenciado diretamente nas notas do Ideb, conforme f. 636 dos autos do processo 

administrativo identificado em epígrafe” (GOIÁS, 2015c, § 7º). É visto que o critério de 

qualidade está determinado pelo resultado das notas do Ideb. E é evidente que essas notas não 

são capazes de mensurar todo o processo realizado com o aluno que, muitas vezes, é 

estigmatizado pelos condicionantes sociais. Além disso, a opção por OSs é justamente 

ancorada na filosofia finalística da iniciativa privada bem diferente da filosofia 

processualística que, deveria ser das instituições públicas. Nesse contexto, o trabalho do 

professor é posto a prova diante da avaliação externa que não se leva em consideração os 

elementos de promoção social por ele propiciado no desempenho na sua função docente. 

Além de todos os dispositivos legais apresentados, em que buscamos compor o quadro 

de ações para a área educacional que tivessem como objetivo, a valorização do profissional 

docente e a regulamentação da carreira docente, temos o PEE de Goiás que pode ser apontado 

como o documento legal que norteia a política educacional do Estado. A Seduce/GO não 

possui outro documento legal responsável por tais políticas. O processo de elaboração do PEE 

foi iniciado em 2002 e aprovado em 09 de outubro de 2008 a estender-se até 2017. Esse 

documento contém um diagnóstico da situação educacional do Estado e estabelece diretrizes, 

objetivos e metas para todos os níveis e modalidades de ensino, para a formação e valorização 

dos profissionais da educação e para o financiamento, a gestão e a avaliação da educação. O 

PEE de Goiás apresenta os seguintes objetivos gerais para a educação do Estado: “a – 

Elevação global da escolaridade da população; b – Melhoria da qualidade do ensino em todos 

os níveis; c – Redução das desigualdades sociais e regionais, no tocante ao acesso e à 

permanência, com sucesso na educação pública; d – Democratização da gestão do ensino 

público” (GOIÁS, 2008, p. 16). De forma geral o PEE encontra-se em conformidade com as 

políticas e diretrizes em âmbito nacional cuja finalidade é ampliar o direito a uma educação 

democrática e de qualidade. 
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3.3 O Pacto pela Educação do Estado de Goiás 

 Vimos até aqui o desdobrar da legislação acerca da valorização do profissional 

docente em Goiás e notamos a severa desvalorização no que se refere a alterações arbitrárias 

nas leis, que trazem, na maioria das vezes, graves prejuízos ao servidor. Nessa sessão 

tratamos da panaceia dos problemas gerados pelos cortes nos direitos dos servidores. No 

entanto temos que considerar que aquilo que apresentamos nessa sequência ainda não 

corresponde ao critério de valorização profissional docente que garanta dignidade em sua vida 

profissional, financeira, social, psíquica e emocional. 

O Pacto pela Educação do Estado de Goiás foi instituído em 2011 pelo governador sr. 

Marconi Perillo e o então secretário de educação sr. Thiago Peixoto
39

. O programa Pacto pela 

Educação apresenta cinco pilares que em resumo estão alinhados ao pontuado pelo 

movimento dos educadores. Mas, como já temos citado, devemos fazer as análises de maneira 

crítica a ponto de evidenciar as lacunas existentes entre o que é projetado, o que ocorre e o 

que é veiculado pelo governo em suas propagandas. No entanto, trata-se apenas de um 

aclamado programa de governo que não se materializou na forma de lei ou de alguma forma 

regulamentado, a não ser pela a instituição de um bônus
40

 de incentivo à docência e de um 

prêmio poupança aluno. Esses dois pontos trataremos de modo um pouco mais aprofundado a 

seguir. Mas, os cinco pilares do Pacto pela Educação são: a) valorizar e fortalecer o 

profissional da educação; b) adotar práticas de ensino de alto impacto no aprendizado do 

aluno; c) reduzir significativamente a desigualdade educacional; d) estruturar sistema de 

reconhecimento e remuneração por mérito; e) realizar profunda reforma na gestão e na 

infraestrutura da rede estadual de ensino (GOIÁS, 2011a). Fica evidente a semelhança entre 

esses pilares e os anseios do movimento de educadores, porém também se evidenciará as 

inversões conceituais mantidas pelo governo do estado ao empreendê-los. Nessa pesquisa 

pretendemos analisar com um pouco mais de cuidado, a primeira meta da valorização e 

fortalecimento do profissional da educação. 

                                                
39 Cf. Deus (2011) Thiago Peixoto foi deputado estadual em Goiás de 2007 a 2010 pelo PMDB e deputado 

federal pelo mesmo estado pelo segundo mandato consecutivo desde 2011, mas, atualmente, pelo Partido Social 

Democrata – PSD. Assumiu a Seduce/GO de Goiás de 2011-2012 atualmente lidera a Secretaria de Estado de 
Gestão e Planejamento – Segplan do mesmo estado. 
40 Cf. Peixoto (2010, p. 43; 78) o Bônus para a educação do estado de Goiás seria comparável a um décimo 

quarto salário e estaria vinculado à política de meritocracia. Outro ponto seria o rendimento dos alunos conferido 

pela nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O Bônus já foi uma prática adotada por 

países como México e Inglaterra e isso justifica sua implantação em Goiás. No entanto, na educação do estado 

de Goiás, o Bônus é pago aos profissionais que desempenham funções pedagógicas e está vinculado ao 

Programa Reconhecer que registra as faltas do servidor e o cumprimento de alguns serviços à contento em datas 

prévias: planejamento quinzenal das atividades; acompanhamento pedagógicos em diversos níveis; cumprimento 

do calendário estipulado pela Seduce/GO; entre outros elementos. 
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É interessante notar que os autores que auxiliaram na análise desses documentos não 

se ocupam em trazer a categoria da valorização vinculada à questão salarial. É evidente que 

esse é um ponto que demanda uma série de investigações que não pode ser vista apenas do 

ponto de vista econômico, pois está ancorada na dimensão cultural e condicionada pelo modus 

vivendi das sociedades. Mesmo porque já temos a palestra de Marx (1865) a esse respeito que 

considera como categorias distintas, mesmo que correlacionadas, salário, preço, lucro e 

dinheiro e ainda categorias acessórias como valor, trabalho, produção, força e mais-valia. O 

autor elenca que, com o salário, os operários adquirem os artigos que lhes interessam. É 

evidente que investem a maior parte de seus salários nos artigos de primeira necessidade e 

sucessivamente e proporcionalmente os de segunda, terceira etc. necessidades. O que torna a 

questão complexa de se analisar é o aumento do salário que gera um maior consumo dos 

artigos de primeira necessidade a ponto de aumentarem os preços, dadas as condições da lei 

de oferta e procura. Dessa forma, o capitalista que dispõe dos artigos de primeira necessidade 

terá mais lucro que os demais. Ainda percebemos que não há um comportamento determinado 

nas sociedades que indica e elenca o grau de necessidade dos artigos consumidos. Ancorados 

nessa ideia, procedemos com a análise, apontando a questão financeira, mas sem a devida 

atenção ao que diz ao valor monetário do salário, mesmo que dele ainda falemos.  

Dessa forma, não nos interessa aqui, sobremaneira, estipular um valor material em 

recompensa ao trabalho realizado, nem limitar uma carga horária suficiente para o bem da 

instituição e do trabalhador docente. Se, por ventura, considerássemos isso, estaríamos 

trabalhando na lógica do mercado, o que não contribui para essa discussão. Ainda que Marx, 

nos “Manuscritos econômico-filosóficos”, tenha citado acerca das garantias que o salário 

deveria prover ao trabalhador: “a taxa mais baixa e unicamente necessária para o salário é a 

subsistência do trabalhador durante o trabalho, e ainda o bastante para que possa sustentar 

uma família e para que a raça dos trabalhadores não se extinga” (MARX, 2004. p. 24). 

Entendida essa básica e naturalmente lógica necessidade material humana, temos por intento 

conduzir nossos esforços à obtenção de um entendimento da valorização do profissional 

docente de maneira qualificativa que supera os dados meramente quantitativos. Faremos isso 

para garantir o contraponto à fragmentação do sujeito ao se deparar com a dicotomia trabalho 

e não trabalho na construção de uma identidade da classe trabalhadora. 

A diferença posta por Marx, de uma leitura que ele fez de Adam Smith, de trabalho e 

não trabalho vai na linha da predicação do trabalho como produtivo ou improdutivo (MARX, 

1996. p. 38). O trabalho produtivo, por sua vez, é aquele “que transforma as condições 

materiais de trabalho em capital e o dono delas em capitalista, por conseguinte, trabalho que 
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produz o próprio produto como capital” (MARX, 1844, Sessão „b‟). Destarte, é preciso que 

haja uma relação bem distinta entre comprador e vendedor do trabalho no sistema capitalista, 

uma vez que o trabalho produtivo assegura a troca. Trata-se da reprodução da força de 

trabalho como geradora de valor para o capitalista. Já o trabalho improdutivo é todo aquele 

que valoriza a natureza humana dotada de criatividade e que se realiza fora dos limites da 

fábrica. É trabalhador improdutivo o artesão, o compositor, o autor etc. que produzem de 

maneira autônoma. Mesmo que seu produto possa tornar-se mercadoria, que tenha um valor 

de troca e seja lançado no mercado por um comerciante, editor ou outro dá uma caraterização 

de trabalhador produtivo para esses – o comerciante, editor ou outro – e não para aqueles – o 

artesão, compositor, autor etc. – (MARX, 1844. Sessões „d‟ e „e‟). 

Essas considerações são importantes para verificarmos a valorização do trabalho dos 

docentes da rede estadual de educação de Goiás. Há três regimes de carga horária semanais: 

vinte, trinta e quarenta horas/aulas. Trinta por cento dessa carga horária (seis, nove e doze 

horas aulas) é reservado para as atividades complementares, entenda-se planejamento de 

aulas, elaboração e correção de atividades e avaliações, participação nos momentos coletivos 

de informação, formação e conselho de classe, além de reuniões esporádicas diversas. Os 

setenta por cento (quatorze, vinte e uma e vinte e oito horas aulas
41

) restantes são restritos à 

sala de aula. No entanto, na maioria das unidades escolares, o cumprimento da carga horária 

contratada deve ser feito na escola. Quaisquer atividades que ocorram em outros espaços não 

podem ser contabilizadas como trabalho docente. 

Nesse momento elucidaremos os dispositivos legais da implantação do Bônus em 

Goiás. Na sessão seguinte trazemos alguns elementos da crítica que se fazem necessários para 

essa compreensão. 

                                                
41 Cf. Documentos da Seduce/GO estima-se que em cada turma das escolas estaduais goianas o mínimo de 25 

alunos matriculados dependendo das condições físicas. No EM, a maioria das turmas estão no regime de 30 aulas 

semanais e 6 aulas diárias. As disciplinas básicas são: Língua Portuguesa e Matemática com 5 horas aulas 

semanais cada; Física, Química, Biologia, Língua Estrangeira Moderna (Inglês e Espanhol), História, Geografia 

e Educação Física com 2 horas aulas semanais cada; Ensino Religioso, Filosofia, Sociologia e Artes com 1 hora 

aula semanal cada. Algumas unidades podem fracionar o currículo e a carga horária dessas disciplinas, porém 

mantém o mínimo legalmente exigido e a obrigatoriedade do oferecimento das disciplinas ou, no mínimo, do 

currículo. Um professor, em regime de contrato de 40 horas aulas semanais, desempenhará 28 horas aulas 

moduladas em turmas. Sendo esse um professor de disciplina de 5 horas aulas semanais deve ter sob sua 
responsabilidade cerca de 6 turmas (totalizando cerca de 150 alunos) e recebe as 2 horas excedentes 

contabilizadas como complementação. Já um professor das disciplinas de 1 hora aula semanal deve assumir uma 

modulação de 28 turmas o que totalizaria, em média, 700 alunos sob sua responsabilidade (GOIÁS, 2015a). As 

leis ordinárias da Casa Civil do Estado de Goiás que podem ser consultadas para um melhor esclarecimento 

dessas questões são: 10.460/1988, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás e de suas 

Autarquias; 13.664/2000, da contratação de pessoal por tempo determinado; 13.909/2001, do Estatuto e Plano de 

Cargos e Vencimentos do Pessoal do Magistério; 13.910/2001, do Plano de Cargos e Vencimentos de Agentes 

Administrativos Educacional da Secretaria da Educação; 17.257/2011, da organização administrativa do Poder 

Executivo. 
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Desde o ano de 2011 até 2014 foram sancionadas leis específicas referentes ao Bônus 

para cada um desses mencionados anos. O Bônus é denominado como 14º salário da carreira 

docente. Essa questão é muito enfatizada, por Peixoto (2010), como um reconhecimento por 

meio de vantagem pecuniária aos profissionais envolvidos em atividades pedagógicas da 

escola (p. 50; 77). No ano de 2011 esse assunto foi apresentado pela Lei nº 17.402 de 6 de 

setembro de 2011 a saber: 

 

Art. 1º Fica instituído, nos termos desta Lei, o Bônus de Estímulo à Regência, 

vantagem pecuniária a ser paga aos professores titulares de cargo efetivo do quadro 

do magistério público estadual, em função de regência de classe, na 1ª e 2ª Fases do 

Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino de Jovens e Adultos (EJA), e em 

exercício nas unidades escolares pertencentes à rede estadual de ensino. 

Parágrafo único. Não farão jus ao bônus de que trata este artigo o professor 

modulado nas funções de Apoio à Inclusão (antigo professor de apoio) e os 
professores de atividades profissionais e de ensino especial (GOIÁS, 2011a, Art. 1º). 

 

 

Sobre o aparece no caput do artigo 1º acima é perceptível a restrição do Bônus àqueles 

profissionais do estado que estejam atuando à disposição de outras instituições. Além disso, o 

parágrafo único, que informa o não pagamento do Bônus aos profissionais de apoio, 

atividades profissionais e ensino especial, esclarece a orientação desse recurso apenas aos 

professores em regência. Na forma em que está no “Art. 2º: O Bônus de Estímulo à Regência 

será concedido apenas uma vez, naquele ano, ao professor em efetivo exercício de regência de 

classe, em escola regular e EJA, no período de 1° de agosto a 23 de dezembro de 2011” 

(GOIÁS, 2011a. Art. 2º). 

O elemento que fere a percepção do Bônus é a falta registrada do professor em suas 

atividades. Há, na lei, uma variação do percentual tolerável e o prejuízo que implica no valor 

recebido no Bônus: 

 

Art. 3º O professor terá direito ao Bônus de Estímulo à Regência, conforme a sua 

frequência durante o período estipulado no art. 2º, na seguinte proporção: 
Percentual (%) do Bônus  Percentual (%) de faltas 

              100%           até 1% 

                85%           de 1,01% a 2% 

                70%           de 2,01% a 3% 

                 55%           de 3,01% a 4% 

                 40%           de 4,01% a 5% 

   Não receberá o Bônus           mais de 5% 
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§ 1° Incluem-se no cômputo das faltas aquelas abonadas por atestado médico, além 

das arroladas no art. 89, incisos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI da Lei n° 

13.909, de 25 de setembro de 200142. 
§ 2° Os casos de afastamento decorrentes de licença para tratamento de saúde, 

conforme disposto no art. 89, I, da Lei n° 13.909, de 25 de setembro de 2001, não 

serão considerados para a percepção do Bônus (GOIÁS, 2011a. Art. 3º). 

 

 

Sendo assim, é notório que somente no caso de faltas decorrentes do afastamento com 

licença para tratamento de saúde o profissional continua recebendo o Bônus. As demais faltas 

justificadas ou legalizadas não implicam em prejuízo no vencimento, porém perdem a 

possibilidade de receber o Bônus. É realizada uma rigorosa fiscalização do registro da 

frequência em uma tabela que deve ser afixada em local público na escola. Além disso, há a 

atuação de um técnico das subsecretarias que visita a escola para a averiguação do registro e 

da frequência dos professores. Em um dado momento aleatório a Seduce/GO, realiza uma 

auditoria para verificar o registro das frequências com autonomia para que, em havendo 

fraude, suspender o direito ao Bônus daquela unidade. Como notamos no seguinte artigo da 

referida lei: 

 

Art. 4º Para os fins do disposto no art. 3º, o controle da frequência dos professores, 

devidamente atestada, é de responsabilidade do diretor da unidade escolar, que nela 

afixará, em local de acesso ao público, o quadro de frequência mensal, modelo 

padronizado pela Secretaria de Estado da Educação, destinado ao controle social. 

Parágrafo único. A Secretaria de Estado da Educação realizará auditoria permanente 

para averiguação da frequência dos professores. Constatada fraude, perderão eles o 

direito à percepção do Bônus referente à sua carga horária na unidade, sem prejuízo 

da instauração do devido processo administrativo disciplinar (GOIÁS, 2011a. Art. 

4º). 

 
 

A remuneração do profissional docente está historicamente atrelada à qualidade de 

ensino. Diante de tudo o que percebemos nesse trabalho podemos afirmar que a valorização 

do profissional docente está num sistema contraditório de valores que envolve tanto as 

instituições quanto os agentes. O poder público tenta se desvencilhar dos elementos 

imprescindíveis: formação adequada, salário justo e demais incentivos. Outra alternativa de 

verificação da realidade é o fato de o poder público fazer de modo básico um dos elementos, 

no caso as oportunidades de formação, e publicizar que o faz com maestria. Ainda que caiba 

ao professor o ensino e ensino de qualidade numa perspectiva vocacional a ponto de afastar as 

discussões acerca do salário ou impor a ideia de que o que está pago é o justo.  

                                                
42 A Lei nº 13.909 de 25 de setembro de 2001 trata do Estatuto e o Plano de Cargos e Vencimentos do Pessoal do 

Magistério Público Estadual da Educação Básica e da Educação Profissional de Goiás está disponível In: 

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=2015 – acesso em 07/10/2015. 
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O valor financeiro que o Bônus, em 2011, representou é de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais) pagos ao professor com modulação de 40 horas/aulas. Esse valor varia 

proporcionalmente às demais cargas horárias contratadas. Outro ponto que se frisa é que o 

merecimento do Bônus é do professor em atividade de regência. Se esse desenvolve outras 

funções, o cálculo do Bônus é alterado em especificidade do cargo. Sobre isso temos o 

exposto no seguinte artigo: 

 

Art. 5º O Bônus de Estímulo à Regência terá como valor de referência a quantia de 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para o professor em regime de 40h 

(quarenta horas), sendo proporcional com relação às demais cargas horárias. 

Parágrafo único. Para o pagamento do Bônus serão consideradas apenas as horas em 

regência de sala, não compreendendo a carga horária referente a outras funções 

(GOIÁS, 2011a, Art. 5º). 

 
 

Os artigos subsequentes da lei dispõem sobre os aspectos de ordem burocrática que 

preservam o estado de consequências em demandas futuras. O Art. 6º informa que os valores 

pagos pelo Bônus não são incorporados aos vencimentos dos professores e não são 

contabilizados para quaisquer benefícios de salário ou descontos previdenciários e de 

assistência médica. O Art. 7º, por sua vez, estipula a data base de 1º de dezembro de 2011 

para o pagamento do Bônus referente a 1º de agosto à 23 de dezembro. No entanto, as faltas 

que, por ventura, ocorrerem entre os dias 1º e 23 de dezembro serão consolidadas na data 1º 

de janeiro de 2012 e a Seduce/GO fica autorizada a deduzir, do próximo vencimento do 

professor, os valores do Bônus pagos indevidamente. Um elemento que não fica explícito e 

que gera uma inquietação é responsabilidade orçamentária no caso da devolução dos valores 

que, por ventura, forem pagos, a título de Bônus, de maneira inadequada. O valor deduzido, 

ao que nos parece quando não há a devida menção, não retorna ao orçamento do exercício 

anterior e não é acrescido ao orçamento do próximo exercício e isso nos leva a questionar 

qual é o direcionamento desse valor financeiro. Essa lei não solicita do Estado de Goiás 

alterações no orçamento anual. De modo que as despesas em decorrência do Bônus serão 

saldadas com o próprio orçamento anual da Seduce/GO, é o que dispõe o Art. 8º da lei 

(GOIÁS, 2011a, Arts. 6º-8º). 

Em 13 de julho de 2012 foi sancionada a Lei nº 17.735 que institui o Bônus de 

Incentivo Educacional aos profissionais da educação pública estadual de Goiás. Percebe-se 

que há algumas alterações a se iniciarem pelo público que passa a participar do mérito do 

Bônus. Da forma que podemos perceber no que segue: 
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Art. 2º Farão jus ao Bônus de Incentivo Educacional os seguintes profissionais, 

lotados nas unidades escolares de ensino regular ou nos centros de atendimento 

educacional especializados: 

I – os professores titulares de cargo efetivo do quadro do magistério público 

estadual, em função de regência de classe, nas 1ª e 2ª Fases do Ensino Fundamental, 

Ensino Médio e EJA; 

II – os coordenadores pedagógicos; 

III – os tutores pedagógicos; 

IV – o grupo gestor da unidade escolar, que compreende o diretor, o vice-diretor e o 

secretário-geral. 

Parágrafo único. Não farão jus ao Bônus de que trata este artigo o professor 
modulado nas funções de Apoio à Inclusão e os Professores de Atividades 

Profissionais (GOIÁS, 2012b, Art. 3º). 

 

 

Assim, a novidade apresentada por essa lei é a inclusão dos coordenadores 

pedagógicos, tutores pedagógicos, e o grupo gestor. Porém, os profissionais de apoio à 

inclusão e os professores em funções diversas do pedagógico ficam à margem do mérito do 

Bônus. Dessa forma o antes, na Lei nº 17.402/2011, do Bônus para o estímulo da regência 

passa, nesse ano de 2012, a ser de estímulo às atividades pedagógicas abarcando outros 

profissionais da escola como é o caso do grupo gestor compreendendo o diretor, vice-diretor e 

secretário. 

Outra alteração determinada pela Lei nº 17.735 é a disposição de alguns critérios que 

vão além do percentual de faltas que é mantido. De cada função desempenhada pelos 

profissionais ligados ao pedagógico exige-se o seguinte: 

 

Art. 3º O Bônus de Incentivo Educacional será devido ao profissional que: 

I – no desempenho da função de professor regente, apresentar o planejamento de 

aulas a cada duas semanas e ministrá-las conforme quadro de horário definido 
previamente na unidade escolar; 

II – no desempenho da função de coordenador pedagógico, participar das formações 

oferecidas pela SEDUCE e estar presente na unidade escolar, de acordo com a carga 

horária definida na modulação; 

III – no desempenho da função de tutor pedagógico, participar das formações 

oferecidas pela SEDUCE e cumprir o planejamento semanal estabelecido pelo 

Núcleo Pedagógico da Subsecretaria, atendendo a 10 (dez) turnos; 

IV – no desempenho das funções de diretor, vice-diretor ou secretário-geral, que 

constituem o grupo gestor, garantir o cumprimento dos dias letivos constantes do 

calendário escolar e executar as seguintes tarefas: 

a) lançamento diário, no SIGE43, da frequência dos alunos; 

b) lançamento semanal, no SIGE, da frequência dos professores regentes e 
coordenadores pedagógicos e, a cada duas semanas, entrega dos planos de aula dos 

professores regentes; 

c) lançamento bimestral, no SIGE, da nota e frequência de alunos por disciplina; 

                                                
43

 Sige – Sistema Integrado de Gestão Escolar. É a tecnologia de informação e comunicação utilizada pela rede 

educacional goiana para cadastrar alunos, professores etc.; proceder com o lançamento das notas e frequência 

dos alunos, professores e coordenadores; e gerar todos os documentos acadêmicos e educacionais que a escola 

necessitar. Está linkado à outra tecnologia denominada Siap – Sistema de Apoio ao Professor no qual é feito os 

registros de diário de classe: planejamento de aulas, lançamento de frequência, conteúdos ministrados e notas das 

avaliações. 
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d) acesso diário ao e-mail institucional da escola. 

Parágrafo único. Ato próprio do Secretário de Estado da Educação disciplinará a 

execução dos critérios arrolados no inciso IV. 

Art. 4º O diretor, vice-diretor ou secretário-geral, integrantes do grupo gestor, farão 

jus à percepção do Bônus, desde que a unidade escolar não descumpra dois ou mais 

dias letivos, por semestre, conforme calendário aprovado no início do ano de 2012. 

Parágrafo único. O cálculo do valor do Bônus será proporcional ao cumprimento das 

tarefas previstas no inciso IV do art. 3º, sendo que cada uma delas responderá por 

25% (vinte e cinco por cento) do valor do benefício (GOIÁS, 2012b, Arts. 3º-4º). 

 

 

Dessa forma, o professor regente deve elaborar um planejamento quinzenal de suas 

aulas e entregá-lo à coordenação pedagógica conforme um calendário estabelecido. O 

coordenador deve, para ter o mérito do Bônus, participar das reuniões de formação oferecidas 

pela Seduce/GO e comprovar presença da unidade escolar. O tutor pedagógico deve cumprir 

suas atividades de planejamento junto às subsecretarias e cumprir com os dez turnos semanais 

seja nas subsecretarias ou nas unidades escolares conforme agenda previamente planejada. Já 

a equipe gestora que representa o alto cargo de fiscalização porque deve fazer todos os 

lançamentos das notas e frequências dos alunos, da entrega do plano quinzenal e da 

frequência dos professores, garantir o cumprimento do calendário e o acesso diário ao e-mail 

institucional da escola. Seja qual for o descumprimento de qualquer item acima implica no 

demérito do Bônus para os profissionais.  

Quando se trata das faltas que conduzem à perda do Bônus foram isentadas nas 

seguintes situações: 

 

§ 2º Os afastamentos motivados por licença para tratamento de saúde, conforme 

disposto no art. 89, inciso I, da Lei nº 13.909, de 25 de setembro de 2001, assim 

como os decorrentes de falecimento de parentes de 1º grau, convocação judicial, 

formação e capacitação oferecidas e certificadas pelo órgão central da Secretaria de 
Estado da Educação, não serão considerados como faltas para efeito de percepção do 

Bônus (GOIÁS, 2012b. Art. 5º, § 2º). 

 

 

No entanto, se a escola não cumprir todos os dias letivos previstos no calendário ou 

fizer alguma alteração compromete o recebimento do Bônus de toda a unidade. Isso é o que 

trata o § 3º que diz: “caso os dias letivos previstos no calendário escolar não sejam cumpridos, 

mesmo que a escola faça a reposição desses dias, eles serão considerados como falta para o 

cômputo do Bônus” (GOIÁS, 2012b. Art. 5º, § 3º). 

A última alteração relevante que a lei faz refere-se ao valor do Bônus e trata também 

da data base uma vez que essa lei se apresenta válida apenas para o ano de 2012 como as 

demais que analisamos e analisaremos. Sobre o valor do Bônus temos que: 
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Art. 7º O Bônus de Incentivo Educacional terá como valor de referência a quantia de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o profissional em regime de 40h (quarenta horas), 

sendo proporcional em relação às demais cargas horárias. 

Parágrafo único. O Bônus será pago em 2 (duas) parcelas, nos meses de julho e 

dezembro, contemplando o beneficiário que estiver modulado em escola de ensino 

regular, EJA, centro de atendimento educacional especializado ou subsecretaria, no 

período de 1º de janeiro a 30 de novembro de 2012 (GOIÁS, 2012b. Art. 7º). 

 

 

O valor que no segundo semestre de 2011 era de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais) passou a ser de R$ 1.000,00 (um mil reais) por semestre. Evidente decréscimo 

acentuado quando comparamos os valores pagos em 2011 e 2012. 

No ano de 2013 o Bônus foi mantido para Seduce/GO e se tornou uma realidade 

noutras instituições do estado de Goiás: Agência Goiana de Regulação, Controle e 

Fiscalização de Serviços Públicos – AGR
44

; Controladoria-Geral do Estado
45

; Secretaria de 

Gestão e Planejamento
46

; Goiás Previdência – GOIASPREV
47

; Agência Goiana de Defesa 

Agropecuária
48

; Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos
49

; e Universidade 

Estadual de Goiás
50

 aos servidores técnico-administrativos. O aspecto problemático que 

tecemos é uma comparação porque em todos esses órgãos o Bônus é pago mensalmente, 

conforme critérios próprios, e correspondem ao valor aproximado de 15-20% do vencimento 

do servidor. Mesmo que não detalhemos o valor dos vencimentos dos profissionais desses 

órgãos podemos estimar que esse valor supera demasiadamente ao valor do Bônus reservado 

aos professores da Seduce/GO. Outro ponto relevante é que, em todos os órgãos, as despesas 

com o Bônus devem ser custeadas com recursos próprios, não solicitando ao estado de Goiás 

complementação, porém estipulam um valor limite a ser gasto com o Bônus. 

A Lei nº 18.093, de 17 de julho de 2013 regulamenta o Bônus da Seduce/GO para o 

ano de 2013 e apenas inclui um teto permitido para ser gasto com o mesmo nesse exercício e 

orienta as ações caso seja superado o valor de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de 

reais). A alteração aparece na forma que se segue: 

                                                
44 Cf. Lei nº 18.310, de 30 de dezembro de 2013. Disponível In: 

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=11169 – acesso em 07/10/2015. 
45 Cf. Lei nº 18.309, de 30 de dezembro de 2013. Disponível In: 

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=11168 – acesso em 07/10/2015. 
46 Cf. Lei nº 18.301, de 30 de dezembro de 2013. Disponível In: 
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=11160 – acesso em 07/10/2015. 
47 Cf. Lei nº 18.235, de 28 de novembro de 2013. Disponível In: 

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=11088 – acesso em 07/10/2015. 
48

 Cf. Lei nº 18.170, de 25 de setembro de 2013. Disponível In: 

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=10975 – acesso em 07/10/2015. 
49 Cf. Lei nº 18.136, de 28 de agosto de 2013. Disponível In: 

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=10942 – acesso em 07/10/2015. 
50 Cf. Lei nº 18.069, de 12 de julho de 2013. Disponível In: 

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=10875 – acesso em 07/10/2015. 
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Art. 10. As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações 

próprias consignadas no orçamento vigente, limitadas ao valor de R$ 24.000.000,00 
(vinte e quatro milhões de reais) no ano de 2013. 

Art. 11. Se da aplicação das regras dispostas nesta Lei resultar montante superior ao 

limite de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais) no fluente ano, para 

aplicação da segunda parcela proceder-se-á da seguinte forma: 

I – calcular-se-á o fator de proporcionalidade do excedente, dividindo-se o montante 

previsto no art. 10 pela soma dos montantes apurados nas 2 (duas) parcelas após a 

consolidação dos dados; 

II – aplicar-se-á o fator de proporcionalidade previsto no inciso I deste artigo ao 

valor do Bônus de Incentivo Educacional a que o servidor faria jus, resultando assim 

em um novo valor a ser por ele percebido (GOIÁS, 2013. Art. 10-11). 

 
 

Nota-se que no Art. 11 diz que o valor do Bônus, quando excedente do montante, deve 

ser rateado entre os servidores em um valor inferior proporcional ao que cada um deve 

receber. A determinação do Bônus da Seduce/GO para 2014 se dá pela Lei nº 18.544, de 18 

de junho de 2014 que não apresenta alteração alguma além da data base para os cálculos. 

Para encerrarmos essa sessão descritiva e partirmos para a próxima com uma análise 

qualitativa como nos propusemos no início desta, apresentamos os valores referenciais do 

salário dos professores efetivos da Seduce/GO ano de 2014: 

 

Tabela 2 - Valores referenciais do salário dos professores efetivos da Seduce/GO ano de 

2014 

TABELA 02 - VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2014 

QUADRO PERMANENTE 

CARGO CH 
REFERÊNCIA

51
 / VENCIMENTO 

A B C D E F G 

P-I 

20 853,78 870,86 888,27 906,04 924,16 942,65 961,50 

30 1.280,67 1.306,28 1.332,39 1.359,04 1.386,23 1.413,96 1.442,23 

40 1.707,56 1.741,71 1.776,53 1.812,07 1.848,32 1.885,29 1.922,99 

P- II 

20 879,47 897,07 915,01 933,30 951,97 971,01 990,43 

30 1.319,21 1.345,60 1.372,51 1.399,95 1.427,96 1.456,52 1.485,65 

40 1.758,94 1.794,13 1.830,01 1.866,60 1.903,94 1.942,02 1.980,86 

P- III 

20 1.285,04 1.310,74 1.336,96 1.363,70 1.390,97 1.418,79 1.447,16 

30 1.927,56 1.966,10 2.005,43 2.045,54 2.086,45 2.128,17 2.170,73 

40 2.570,08 2.621,47 2.673,91 2.727,39 2.781,94 2.837,57 2.894,32 

P- IV 

20 1.448,89 1.477,86 1.507,41 1.537,57 1.568,31 1.599,68 1.631,68 

30 2.173,33 2.216,79 2.261,12 2.306,35 2.352,47 2.399,52 2.447,52 

40 2.897,77 2.955,72 3.014,82 3.075,13 3.136,62 3.199,35 3.263,35 

                                                
51 Cf. Goiás (2001, Art. 76) as letras referencias nesta tabela representam o nível do professor que progride a 

cada 3 anos quando sua avaliação de desempenho tiver resultado positivo e comprovar, no mínimo, 120 horas 

em cursos de capacitação que deem suporte para o exercício de sua função.  
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Fonte: (GOIÁS, 2014a. Anexo I[b]) 

 

 

Se, por ventura, os valores financeiros pagos aos professores da Seduce/GO não são 

atrativos, o programa Pacto pela Educação propõe o Bônus para corrigir essa possível 

celeuma. Mas, como visto até aqui, o professor que almeja o Bônus passa por um rigoroso 

processo seletivo ainda com o risco de o valor não ser integral se o número de pessoas com o 

direito superar o teto. No que se refere ao teto de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de 

reais), sendo mérito de servidores que o ultrapasse no caso do pagamento, não importa para o 

programa se o trabalho foi realizado a contento. O que ocorre, se o número de direitos superar 

o teto, é um rateio do valor proporcional ao direito de cada servidor considerando a carga 

horária de cada um. Isso gera uma situação de concorrência parecida com aquela citada por 

Smith (1988, p. 19) que diz: “embora um país pobre, não obstante a inferioridade no cultivo 

das terras, possa, até certo ponto, rivalizar com os países ricos quanto aos baixos preços e à 

qualidade do trigo, jamais poderá enfrentar a competição no tocante às suas manufaturas”. Já 

que as determinações vêm escalonadas o trabalhador não se vê em condições favoráveis para 

sobressair diante da questão que lhe é imposta. O esclarecimento do trabalhador o faria 

entender o que Mészáros (2011, p. 88-89) alude: “Se estendida universalmente, a competição 

produz sem a menor dúvida a „massa sem propriedade‟ – e, simultaneamente, em um índice 

bastante uniforme, em todas as nações”. Dessa forma, percebemos que as questões da 

valorização docente no que diz respeito ao financeiro ou às condições de trabalho ainda 

necessitam do empenho efetivo daqueles que determinam os valores dos vencimentos e as 

condições para o exercício do trabalho docente. 

O problema por aqui salientado é a influência que a Revolução Industrial representou 

em amplos setores da sociedade ocidental. Saviani (2007a, p. 158) leva-nos a refletir que as 

funções artesanais que demandavam criatividade e autogestão do trabalhador foram 

substituídas pela maquinaria. Dessa forma, o trabalhador passou a necessitar apenas de uma 

qualificação específica uma vez que o trabalho se tornou simples. Já que há a simplificação do 

trabalho docente retoricamente visto em uma perspectiva tecnológica não se justifica uma 

necessidade de valorização do profissional. Isso é o que implicitamente podemos ler nos 

projetos, programas e documentos governamentais. Para tanto, valem-se da tese de pagar, via 

Bônus, aqueles que desempenham o papel, quase sempre, de ordem burocrática que mantêm a 

escola funcionando dentro do critério de qualidade imposto pela ideologia neoliberal e 

expressa nas avaliações registradas pelo Ideb. 
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Uma nova estrutura do ambiente do trabalho, no caso a indústria, sobretudo séc. XX, 

exige um sistema gerencial capaz de manter elevada a produção, economia dos materiais, 

lucro para os donos dos meios de produção. Diante disso, Antunes (2002, p. 28) nos leva a 

considerar o fordismo que “adota as novas tecnologias e os emergentes processos de trabalho 

(aquilo que é muitas vezes denominado de neofordismo), reconhece, entretanto, que as 

pressões competitivas, bem como a luta pelo controle da força de trabalho”. Além disso, uma 

grande flexibilização necessária para se atender as demandas. Toda essa situação pode muito 

bem ser analisada analogamente com o processo de busca pelo merecimento do Bônus da 

Seduce/GO que os profissionais docentes se envolvem. 

Um aspecto que gera inquietação investigativa, mesmo que nos faltem dados 

consistentes que permitam uma crítica de igual monta, é a questão da valorização profissional 

docente em Goiás com a implantação da gestão compartilhada com OSs. Esse ponto é tratado 

no Art. 14B da Lei nº 15.503 da seguinte forma: 

 

Art. 14-B. É facultada ao Poder Executivo a cessão de servidor às organizações 

sociais, com ônus para a origem. - Acrescido pela Lei nº 18.331, de 30-12-2013. 

§ 1º O ato de disposição pressupõe aquiescência do servidor, computando-se o 

tempo de serviço prestado para todos os efeitos legais, inclusive promoção por 
antiguidade e aposentadoria, esta vinculada, quando for o caso, ao desconto 

previdenciário próprio dos servidores públicos do Estado. - Acrescido pela Lei nº 

18.331, de 30-12-2013. 

§ 2º Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de origem do servidor 

cedido qualquer vantagem pecuniária que vier a ser paga pela organização social. - 

Acrescido pela Lei nº 18.331, de 30-12-2013. 

§ 3º Não será permitido, com recursos provenientes do contrato de gestão, o 

pagamento, pela organização social, de vantagem pecuniária permanente a servidor 

público cedido, ressalvada a hipótese de adicional relativo ao exercício de função 

temporária de direção, chefia ou assessoramento ou associada ao desempenho de 

produtividade. - Acrescido pela Lei nº 18.331, de 30-12-2013. 
§ 4º O valor pago pelo Estado a título de remuneração e de contribuição 

previdenciária do servidor colocado à disposição da organização social será abatido 

do valor de cada repasse mensal. - Acrescido pela Lei nº 18.331, de 30-12-2013. 

§ 5º Durante o período da disposição, o servidor público observará as normas 

internas da organização social, cujas diretrizes serão consignadas no contrato de 

gestão. - Acrescido pela Lei nº 18.331, de 30-12-2013. 

§ 6º Caso o servidor público cedido à organização social não se adapte às suas 

normas internas ou não esteja exercendo as suas atividades em conformidade com 

elas, poderá ser devolvido ao seu órgão ou entidade de origem, com a devida 

motivação. - Acrescido pela Lei nº 18.331, de 30-12-2013 (GOIÁS, 2005, Art. 14B). 

 

 

Nas propagandas do governo, com a implantação da OS, será garantido um percentual 

mínimo de servidores efetivos nas unidades escolares. No entanto, mesmo que citado no 

Despacho 596 (GOIÁS, 2015c, § 6º), não está prescrito o quantitativo de percentual mínimo e 

isso pode tornar-se um problema para a classe do magistério. No artigo referenciado acima, se 

mantêm os direitos adquiridos pelos servidores públicos efetivos, o que, em verdade, não é 
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nenhuma distinção dessa lei uma vez que os servidores estão cobertos pela a Lei nº 

13.909/2001 que é o Estatuto do Magistério. Importante notarmos que haverá a concessão de 

servidores públicos efetivos para a OS, mas com o ônus para o Estado. Ainda no referenciado 

§ 4º está prescrito que o valor pago pelo Estado ao servidor público efetivo será abatido do 

repasse mensal destinado a OS. No § 5º o servidor público terá que se submeter às normas 

internas da OS, sob pena de ser devolvido ao seu órgão ou entidade de origem, como 

prescreve o § 6º. Ora uma dificuldade pode aqui ser prevista. O valor financeiro recebido por 

um profissional graduado em regime de contrato temporário por quarenta horas de trabalhos 

semanais é aproximadamente R$ 1.310,00
52

 (um mil trezentos e dez reais) como base no mês 

de setembro de 2015. Já um profissional efetivo com base na tabela deste mesmo período e 

nessa mesma condição de formação é de R$ 2.906,00 (dois mil novecentos e seis reais). Com 

base nessa simples comparação pode ser evidente a preferência da OS por profissionais que 

não fazem parte do quadro público efetivo uma vez que o desembolso financeiro para mantê-

los é substancialmente maior.  

Em um diálogo entre Mário Soares
53

 e Fernando Henrique Cardoso, este disse que em 

um dado momento as universidades brasileiras detinham de autonomia para gerir o 

orçamento. No entanto, verificou-se que havia um determinado número de cargos, que nem 

sempre eram preenchidos. As universidades recebiam do governo o orçamento integral e o 

seu excedente era aplicado, no mercado de capitais, pela própria universidade, evidentemente 

era uma situação propiciada, porém de alto risco, pelo contexto inflacionário em que se vivia 

no Brasil. Já que o dinheiro para o pagamento do pessoal sempre sobrava, o Ministério da 

Fazenda passou a controlá-lo com medidas constitucionais. Com isso, o orçamento das 

universidades ficou mais restrito (CARDOSO; SOARES, 1998, p. 197-198). O que pode 

ocorrer, com a implantação da gestão por OS, é o repetir de uma história. Em um momento o 

governo neoliberal retira da universidade, entenda-se instituição pública, a autonomia da 

gestão de seus recursos e em outro momento histórico oferece essa autonomia ampliada à 

iniciativa privada. 

Portanto, ficou evidente para nós que, em se tratando de políticas públicas, há três 

dimensões: a do plano, da legislação e da regulamentação. Tudo isso é norteado pela 

filosofia/ideologia da forma de governo ou da participação que pode existir entre o governo e 

                                                
52

 A computação deste valor foi feita por meio da observação da modulação, dado público no mural, de um 

profissional contratado temporariamente no Colégio Estadual Ariston Gomes da Silva na cidade de Iporá GO e 

conferido com valor do provento recebido pelo mesmo no sítio da internet www.transparencia.go.gov.br com 

referência no mês de setembro de 2015. 
53 Cf. Rezek (1987, p. 9-12) Mário Soares é advogado, professor e político português. Foi presidente de Portugal, 

pelo Partido Socialista, de 1986-1996. 
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o povo governado. Esses três pontos precisam ser considerados porque sabemos que qualquer 

ação efetiva do governo, num estado democrático necessita ser regulamenta com a 

participação, mesmo que indireta, do povo. Uma série de pontos que evidencia a valorização 

profissional docente em Goiás existe, mas num campo ideológico que necessita ser 

materializado, regulamentado e efetivamente realizado em benefício do profissional. Dessa 

forma podemos ter a efetiva valorização num contexto de efetivo serviço público de 

qualidade. No entanto, nossa hipótese, excepcionalmente foi confirmada de que no âmbito 

internacional da ideologia neoliberal, nos programas de governo nacional e goiano não 

podemos registrar uma efetiva valorização profissional docente porque há mais impedimentos 

e amputação de direitos que concessões de condições materiais e imateriais de trabalho para o 

professor no período analisado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo geral deste trabalho foi compreender o processo de valorização do 

profissional docente no estado de Goiás a partir da análise dos documentos oficiais 

internacionais, nacionais e regionais. Partimos do pressuposto de que a valorização 

profissional docente é algo de indiscutível necessidade. No entanto, tornou-se necessário uma 

investigação acerca da concepção do Estado quanto à valorização desse profissional. 

Percebemos, com isso, que há uma influência da ideologia neoliberal na formulação dessa 

concepção expressa nas políticas públicas, nos projetos e programas de governo sejam em 

nível internacional, nacional ou nas unidades da federação quando tratamos do Brasil, bem 

como nos municípios organizados em rede. Ainda notamos que a ideologia neoliberal é 

veiculada por instituições internacionais, como BM e ONU, setor privado com interesse nas 

questões educacionais em consórcio com os governos. 

Ao longo desse trabalho desenvolvemos a questão do neoliberalismo porque 

percebemos que essa temática está presente amplamente nas instituições da sociedade e, 

consequentemente, na educação. Ficou evidente que o neoliberalismo passou por 

reconfigurações estruturais que garantiram sua predominância ideológica ao longo do tempo, 

sobretudo a partir da década de oitenta. Essa ideologia neoliberal estabelece um critério de 

qualidade e o exige nos projetos educacionais dos países que necessitam de financiamento 

junto ao BM. Esse critério de qualidade subjaz a educação aos anseios do mercado, o que 

entendemos ser uma redução das possibilidades da educação em uma dimensão crítica e 

reflexiva de formação universal. 

Um limite de nossa pesquisa foi não mencionar o conceito de capital humano presente 

nas discussões com base na ideologia neoliberal. Há um processo de instrumentalização da 

educação buscando formar capital humano, além de um currículo instrumental com 

conhecimentos práticos. Isso demonstra a entrada da educação no universo econômico que 

garante individualismo e competitividade e leva à legitimação da exclusão social para os não 

qualificados. Nesse contexto, a escola necessita trabalhar na obrigatoriedade de resultados, 

oferecendo recompensa aos profissionais com atitudes bem sucedidas e punição aos 

malsucedidos; isso é o que ocorre também com a escola diante do Estado. 

Pudemos notar ainda no capítulo sobre o neoliberalismo e educação, a sagaz 

articulação política, econômica e financeira que lança mão do setor educacional como 

possibilidade de manutenção e difusão dessa ideologia. A IFIs, vinculadas ao BM,  

apresentam-se como parceiras dos governos e chegam a influenciar, quando não são feitos por 
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elas mesmas, os projetos pedagógicos das escolas. Outro ponto que ainda não pudemos 

alcançar é o real objetivo das IFIs em estabelecer essas parcerias pedagógicas com as escolas 

e com os governos, pois ora podem receber subvenções estatais, e ora podem financiar 

projetos em escolas públicas. No entanto, ficou evidente o intento de outras instituições 

privadas que recebem os recursos do Estado para oferecerem os serviços na educação, saúde, 

cultura, segurança etc.. Isso foi percebido ao verificarmos alguns pontos acerca das 

privatizações em Goiás. O discurso do governo para justificar esse intento é demasiadamente 

falacioso, porém acatado por privatistas, direitistas e outros alinhados às ideologias 

neoliberais. 

Notamos que essas reconfigurações neoliberais no Brasil manifestaram-se de modo 

proeminente na LDB em sua concepção de formação do indivíduo preparado para o trabalho e 

para prosseguir os estudos. No entanto, percebemos também a inserção dos exames do Saeb 

que avaliam conteúdos pontuais com critérios internacionais com acentuação em tecnologia, 

economia e relação internacional. Esses elementos estão de acordo com as propostas 

neoliberais de formação do indivíduo que deve ser preparado para o mercado de acordo com a 

política econômica. Evidenciamos um contraponto necessário que leva a uma formação sócio- 

crítica que deve estar além da técnico-científica. 

Esse avanço neoliberal no Brasil pôde, por nós, ser verificado em consonância do que 

houve na agenda do Compromisso Todos pela Educação
54

 de 2006. Não tratamos deste 

assunto com mais cuidado porque não se apresentou relevante para a temática da valorização 

do profissional docente, no entanto, em se tratando de um contexto histórico e ideológico é 

um ponto de análise pertinente. Mas fica evidente a atuação de instituições de diversos 

segmentos que intentam participar dos projetos educacionais. Na agenda do referido 

Compromisso Todos pela Educação foram apresentadas cinco metas: 1. Todas as crianças e 

jovens de 4 a 17 anos deverão estar na escola; 2. Toda criança de 8 anos deverá saber ler e 

escrever; 3. Todo aluno deverá aprender o que é apropriado para sua série; 4. Todos os alunos 

deverão concluir o ensino fundamental e o médio; 5. O investimento necessário na educação 

básica deverá estar garantido e bem gerido (SAVIANI, 2007b, p. 1244). O que nos 

                                                
54 Cf. Saviani (2007b, 1243) o Compromisso Todos pela Educação é um movimento lançado em 6 de setembro 

de 2006 no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Apresentando-se como uma iniciativa da sociedade civil e 

conclamando a participação de todos os setores sociais, esse movimento se constituiu, de fato, como um 

aglomerado de grupos empresariais com representantes e patrocínio de entidades como o Grupo Pão de Açúcar, 

Fundação Itaú-Social, Fundação Bradesco, Instituto Gerdau, Grupo Gerdau, Fundação Roberto Marinho, 

Fundação EducarDPaschoal, Instituto Itaú Cultural, Faça Parte-Instituto Brasil Voluntário, Instituto Ayrton 

Senna, Cia. Suzano, Banco ABN-Real, Banco Santander, Instituto Ethos, entre outros. 
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incomodou é que expressam os mesmos objetivos da Declaração Mundial sobre Educação 

para Todos, mas não se menciona o professor ou a sua valorização. 

Verificamos que em Goiás o que ocorre é a implantação dos modelos ancorados na 

ideologia neoliberal quando se destacam as PPPs para desempenharem os serviços que 

deveriam ser públicos. Tornou-se notório que houve também uma reconfiguração da proposta 

e dos negócios para essa viabilização e materialização. Do mesmo modo que nos relatórios da 

ONU, do Unicef e da Unesco, no discurso do atual governo está posto que as instituições de 

outros setores da atividade são mais capacitadas para oferecer o serviço educacional que a 

instituição pública. Aqui se justifica a celebração de contrato com as OSs para que 

administrem os recursos e ofereçam o serviço educacional conforme seus propósitos e 

gerência. Isso nos incomodou sobremaneira, uma vez que, nesse ponto entendemos estar 

alocada a base do processo de desvalorização do profissional docente. Vinculado a isso 

notamos a obrigação de o profissional mostrar-se submisso a essa ideologia neoliberal 

apresentada pelo mercado financeiro.  

Neste capítulo então, pudemos entender um pouco mais o contexto capitalista em sua 

faceta neoliberal que determina a concepção de valorização do profissional docente. 

Percebemos isso na medida em que esclarecemos o conceito de valorização que nosso aporte 

teórico nos concedeu que se configura no equilíbrio entre as duas linhas: 1. da formação 

crítica do sujeito; e 2. da remuneração condigna com as necessidades básicas e a realidade 

econômica do país. O limite maior dessa consideração é que ainda não dispomos de dados 

suficientes para discutir esse parâmetro e esse critério que determinariam uma remuneração 

condigna no Brasil e em Goiás.  

Outro ponto analisado nesse trabalho foi a reforma do Estado brasileiro a partir de 

1990 com o intuito de perceber a concepção de valorização do profissional docente em âmbito 

nacional. Pudemos perceber que essa concepção está alinhada, além de determinada por 

aquilo que está posto pela ideologia neoliberal ditada pelos organismos internacionais, o que 

afirmamos antes. Nessa concepção, a valorização do profissional docente ocorre na medida 

em que o estado oportunize uma formação. No entanto, estabelecemos um contraponto em 

entender que oportunizar não é dar condições dignas e facilitar um certificado não é formar o 

indivíduo crítico. Essa lacuna mantém-se e garante acirradas discussões e análises nas 

pesquisas educacionais.  

O que está posto na Declaração Mundial sobre a Educação para Todos sinaliza que o 

caminho do sucesso dos países mais pobres está na educação e o professor torna-se uma peça 

chave nesse processo. Numa leitura desavisada e inicial poderíamos entender que esse ponto 
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seria aquele em que se justificaria uma valorização profissional docente. No entanto, 

verificamos uma responsabilização desse profissional impondo-lhe a tarefa de ser um 

profissional alinhado numa atividade de treinador dos alunos para que estejam preparados 

para aquilo que é exigido pelo mercado de trabalho. Em contrapartida o Estado empenha-se 

em oferecer uma formação para esse profissional como forma de valorização. Ainda ficou 

evidente que essa formação não estaria de acordo com aquilo que garantiria os aspectos 

básicos de uma crítica e consciência de sujeito do conhecimento. 

Da mesma forma está na Declaração de Nova Delhi que apenas reafirma a 

necessidade de que não falte vaga para cada criança e que a valorização do profissional 

docente ocorre na medida em que esse tenha oportunidade de formação. No entanto, ficou 

evidente que essa formação deve ser conquistada pelo professor que mesmo trabalhando 

longas jornadas ainda precisa partir em busca dos cursos de formação, muitas vezes, 

oferecidos à distância ou formações oferecidas em serviço. Mais uma vez precisamos evocar a 

máxima em que notamos a diferença que há entre oportunidades e condições. O governo 

entende que está oportunizando a formação dos professores como caminho para sua 

valorização, no entanto não vê, ou não quer ver, que o professor não tem as devidas condições 

estruturais para garantir sua formação. Além disso, a própria questão da formação deve ser 

notada na medida em que esse profissional sente- se capacitado para desenvolver aquilo que é 

de sua responsabilidade. A materialização do que fora proposto na Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos e na Declaração de Nova Delhi ocorreu com o lançamento do PDEPT 

em 1993. Ali ficou evidente a opção do Estado por formar um técnico capacitado em oferecer 

uma educação que torne os alunos capacitados para o mercado e não um professor culto de 

formação universal. 

O Relatório Delors é o que poderíamos avaliar como o documento que concentra, de 

maneira mais contundente, o que se espera do professor no contexto da ideologia neoliberal. 

Fica, nesse documento, evidente a responsabilização do professor pelo sucesso ou pelo 

fracasso do aluno. Ainda que não dependa das condições para que o professor desempenhe 

um bom trabalho. O que notamos aqui é que aquela contradição entre oportunidade e 

condições fica ainda mais velada nesse documento. Não podemos, de modo algum, 

desconsiderar aquilo que é responsabilidade do Estado no que se refere à estrutura necessária 

para a realização da educação. 

Desenvolvemos o terceiro capítulo com o intuito de perceber a concepção de 

valorização do profissional docente no âmbito do estado de Goiás. Fizemos isso a partir da 

análise de quatro documentos: regime jurídico do magistério de 1990, o estatuto do magistério 
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de 2001, o Pacto pela Educação de 2011 e o PEE de 2008. Ficou evidente que uma série de 

elementos que indicam uma valorização do profissional docente existe, porém a 

regulamentação que leva a um efetivo exercício ainda necessita ser garantida. Ainda é 

necessário perceber as tentativas, por parte do executivo estadual, de retirada ou alteração de 

alguns direitos que garantiriam a valorização profissional docente sob o pretexto de redução 

da folha, contenção de gastos ante a crise financeira da atualidade. 

As análises sobre as políticas de valorização docente no Estado de Goiás, 

compreendidas pelas leis, compõem o cenário que hora se apresenta.  É a partir da década de 

90 que há leis estaduais versando sobre a educação. É o primeiro momento em que a carreira 

docente é tratada na Constituição do Estado e ainda é em 1990 o ano em que foi estabelecida 

por meio da Lei nº 11.336 da elaboração do Regime Jurídico do Magistério Estadual. Sendo 

assim, foi editada uma série de leis com pautas sobre a educação que tiveram consonância 

direta com o momento vivido pelo país em virtude do advento do pensamento neoliberal e das 

ações promovidas de acordo com o estabelecido nos encontros internacionais relativos à 

educação (Jomtiem, Nova Delhi) para a composição das reformas nos países em 

desenvolvimento. Depreende-se disso, que se trata de leis e ações que não se desvinculam dos 

interesses do capital. 

O regime jurídico do magistério do Estado de Goiás foi criado em 1990. Ficou 

evidente que nesse documento estão estabelecidas todas as normas nas quais devem pautar-se 

os direitos, deveres e demais parâmetros que regulam as relações entre os servidores do 

magistério e o Estado. Trata-se de um documento de relevância como conquista da categoria 

que até então não possuía um regime jurídico próprio. Assim, ao atribuir como função do 

Estado assegurar ao seu pessoal de magistério, remuneração condigna, aprimoramento da 

qualificação, perspectiva de ascensão na carreira, incentivo à livre organização da categoria, 

como forma de valorização do magistério participativo, nota-se a responsabilidade que esse 

assume a respeito da valorização do profissional da educação. Vale mencionar ainda que o 

regime jurídico prevê a legalização de temas amplamente discutidos pela categoria como o 

que trata do pessoal do quadro transitório. Ainda as formas de provimento nos cargos do 

magistério via do concurso público como único modo de ingresso na carreira. Discorre 

também sobre o vencimento e a remuneração a que tem direito o servidor do magistério além 

das gratificações por efetivo exercício e por aperfeiçoamento. O que nos incomodou aqui foi a 

tentativa de subtração de direitos tentada pelo executivo, sobretudo em 2012. 

Notamos no Pacto pela Educação uma estrutura meritocrática, imposta pelo Programa 

Reconhecer que não valoriza o profissional docente. Ficou claro que não se trata de um direito 
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de todos os trabalhadores o recebimento do bônus financeiro, regulamentado por leis 

específicas para cada ano e direcionado apenas aos professores titulares de cargos efetivos, 

aos coordenadores pedagógicos, ao grupo gestor da unidade escolar (diretor, vice-diretor e o 

secretário geral), além dos tutores pedagógicos, mas se, e somente se, cumprirem os critérios 

estabelecidos no dispositivo legal. Entendemos que se trata de uma medida gerencial que 

oferece o bônus, mas há muito mais possibilidade de perdê-lo que dele fazer jus. O critério de 

assiduidade – presença em sala de aula – e apresentação do planejamento quinzenal são as 

exigências básicas para o bônus. O que diferencia o estado de Goiás de alguns outros é que o 

bônus não está vinculado ao Ideb. O seu valor é calculado com base na carga-horária semanal 

e é inversamente proporcional ao percentual de faltas que o profissional tem. 

O problema, por nós aqui salientado, é que para o coordenador e o grupo gestor 

receber o bônus depende do gerenciamento e da vigilância sobre o profissional docente. O 

bônus daqueles está condicionado ao serviço destes. Isso gera a questão problemática dessa 

pesquisa. Outro limite de nosso trabalho foi não realizarmos a contento a pesquisa campo. No 

entanto, já estabelecemos aqui uma base capaz de fundamentar um trabalho de investigação in 

loco. No que se refere ao coordenador pedagógico o critério para receber o bônus financeiro é 

a frequência e a participação dos cursos de formação oferecidos pela Secuce/Go e pelas 

subsecretarias, que devem ser frequentados pelo coordenador no período de suas horas-

atividade. Já os tutores pedagógicos devem permanecer na escola que acompanham ou na 

sede da Subsecretaria Regional de Educação na qual são lotados e sua carga horária é dividida 

em períodos/turnos semanais, sendo oito turnos nas unidades educacionais e dois na sede da 

subsecretaria. Outro ponto de tensão sobre o bônus é que qualquer necessidade de ausência 

por problemas da saúde do profissional, de seus cônjuges, ou seus tutelados, que não seja na 

forma de licença para tratamento de saúde, incorre na perda do benefício. 

Fizemos essa análise crítica numa perspectiva marxista em que problematizamos a 

categoria trabalho e também inquirimos o valor financeiro do salário em comparação com o 

bônus. Ficou evidente que ele, contrariamente ao que fora dito pelo governo, não se equipara 

a um décimo quarto salário do profissional docente. O valor financeiro desse bônus está 

aquém do salário e as condições de trabalho também. Já mencionamos que trabalhar um 

pouco mais essa questão financeira é um limite da nossa pesquisa, mas que é, para nós, um 

problema. É notório que a ideologia neoliberal absorvida pelos ditames governamentais que 

recaem sobre o profissional docente faz dele um profissional produtivista de conhecimento 

para o mercado e treinador de alunos para as provas seletivas e os exames para os índices 

internacionais. 
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Na análise que fizemos do PEE evidenciou-se que há uma questão meramente teórica 

que indica uma valorização do profissional docente, no entanto, não diferente da legislação, 

ainda necessita da devida regulamentação. Nota-se que há uma distinção entre a concepção do 

governo de valorização e a própria sensação do profissional que não se sente valorizado. 

Mesmo que não dispomos aqui dos dados empíricos da pesquisa podemos dizer isto mediante 

a insatisfação que gerou a greve de 2012 e de 2015 com vistas nas alterações na legislação 

que retiram os direitos do profissional. A situação encontra-se instável no tempo de conclusão 

desse trabalho, devido a uma série de crises econômica, financeira, política, existencial, 

moral, social etc. A questão que problematizamos nessa pesquisa ainda necessita ser bem 

explorada, uma vez que é um assunto latente na sociedade e determina consequências épicas 

conforme forem os rumos que os governos determinarem. No limite do recorte temporal que 

determinamos há que analisar ainda o PEE 2015-2025 que foi lançado pela Lei nº 18.969, de 

22 de julho de 2015. 

Souza (2009) aponta que em nosso tempo precisamos ter por base a 

multidimensionalidade, contextualização e o caráter histórico e perceber que o conhecimento 

faz-se em meio a essa realidade. Concordamos com o que está posto porque justamente nesta 

linha foi conduzida nossa pesquisa na perspectiva do materialismo histórico e dialético. No 

entanto, uma série de conflitos advindos das contradições entre o que está na legislação e o 

que efetivamente ocorre, entre nossas formas de ler e aquilo que está expresso pelos autores 

de nosso aporte teórico, a luta de classes existente entre os defensores da ideologia neoliberal 

e nós que nos posicionamos contra, pode nos trazer alguns problemas a ponto de comprometer 

a saúde.  

Essa autora ainda continua afirmando que aqueles elementos constituem-se em um 

paradigma educacional e quem consegue superar, na construção do conhecimento, a 

fragmentação e os reducionismos dos saberes, questionar os estereótipos cognitivos, as 

verdades estabelecidas, os conformismos cognitivos e intelectuais e também resgatar o ser 

humano em uma perspectiva sistêmica e interativa, verificará o prazer, a paixão e a alegria 

dessa construção. No meio acadêmico da pós-graduação, somos conduzidos a elevar o nível 

de nossas críticas e isso pode também levar-nos a um alienante processo de fuga mundi uma 

vez que não nos sentimos qualificados para tal produção. No entanto, houve inúmeros  pontos 

que se constituíram base para o estabelecimento de teses que garantem essa pesquisa e o 

resultado na forma desse trabalho. Mesmo na instabilidade e liquidez pós-moderna 

encontramos caminhos firmes para garantir a saúde necessária para aqui apresentar essas 

considerações finais.  
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