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RESUMO 

 

MOURA, Priscila de Oliveira. O Sistema de bônus/prêmio na reforma Pacto pela Educação 

(SEDUC/GOIÁS 2011-2014). 2016. 112 p. Dissertação (Mestrado em Educação) - 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016. 

Este estudo está inserido na linha de pesquisa Fundamentos dos Processos Educativos e tem 

por objetivo investigar o sistema de incentivo meritocrático de bônus/prêmio implementado 

pela, então, Secretaria de Estado da Educação de Goiás (SEDUC/GO) na gestão 2011-2014. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental que, a partir dos documentos oficiais 

referentes à reforma educacional denominada Pacto pela Educação (GOIÁS/SEDUC) e das 

Leis e Portarias que instituem o Bônus de Incentivo educacional e o Prêmio Aluno, orientou-se 

pela investigação dos pressupostos que fundamentam as políticas de bonificação/premiação nos 

documentos normativos da SEDUC-GO na gestão 2011-2014, que estabelecem como deve ser 

conduzido o trabalho pedagógico e a formação dos sujeitos implicados nos processos 

educativos que ocorrem na escola. Definindo-se como pesquisa qualitativa, este estudo tomou 

como princípio a realidade social contraditória que emerge das forças antagônicas constitutivas 

dos processos de produção da vida humana. Considera-se o bônus/prêmio uma estratégia de 

gestão que surge com a reforma educacional processada na rede estadual de ensino, que 

incorpora princípios e concepções advindos de outras reformas que, dentre outros elementos, 

fundamentam-se em meritocracia, competitividade, responsabilização, controle por 

incentivo/punição. Todos esses princípios fazem parte de um movimento neotecnicista que 

avança na educação pública brasileira, em que bônus/prêmios aparecem combinados às 

avaliações e testagens em larga escala objetivando aferir o rendimento dos alunos. Conclui-se 

que o sistema de incentivo financeiro, apresentado como valorização profissional e discente, 

possui, em sua formulação, a promoção do individualismo e da competição entre pares. Decorre 

das ações reformistas um entendimento de gestão educacional gerencialista, eficientista, 

subjugada aos valores neoliberais difundidos em diretrizes de reformas preconizadas por 

organismos multilaterais. 

 

Palavras-chave: bônus/prêmio; sistemas de incentivo meritocráticos; Pacto pela Educação; 

reforma educacional; neotecnicismo. 

  



 

ABSTRACT 

 

MOURA, Priscila de Oliveira. The system of bonus/award in the educational reform Pacto 

pela Educação (SEDUC/GOIÁS 2011-2014). 2016. 112 p. Dissertation (Post-graduate 

Program in Education) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016. 

 

This study is inserted in the research line Fundamentals of Educational Processes and it aims to 

investigate the meritocratic incentive system of bonus/award implemented by the then 

Secretary of State for Education of Goiás (SEDUC/GO) on management 2011-2014. This is a 

bibliographic and documentary research which, from the official documents concerning the 

educational reform called Pacto pela Educação (GOIÁS/SEDUC) and Laws and other legal 

documents establish the Educational Incentive Bonus and the Student Award, it was guided by 

the research of the assumptions that underlie the policies of subsidy/award in normative 

documents of SEDUC-GO management 2011-2014, that establish the conduction of the 

pedagogical work and the formation of the individuals involved in educational processes that 

occur at school. Defining itself as qualitative research, this study took contradictory social 

reality principle that emerges from the antagonistic forces refered to the production processes 

of human life. It considers the bonus/award a management strategy that emerges with the 

educational reform processed in State Schools, which incorporates principles and conceptions 

from other reforms that, among other elements, are based on meritocracy, competitiveness, 

accountability, control by encouraging/punishment. All these principles are part of a 

neotecnicist movement that advances in Brazilian public education, in which bonus/awards 

appear combined to evaluation and large scale tests destined to measure the performance of the 

students. It concludes that the financial incentive system, presented as a professional and 

student valorization, has, in its formulation, promotion of individualism and competition among 

peers. From the reformist proposals follows an understanding of educational management based 

on managerialism and productivity, subdued to the neoliberal values spread in reforms 

advocated by guidelines of multilateral organizations. 

 

Keywords: bonus/award; meritocratic incentive systems; Pacto pela Educação; educational 

reform; neotecnicism. 
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INTRODUÇÃO 

 

A crescente adesão às estratégias de pagamento por mérito de profissionais docentes e 

da oferta de prêmios para alunos a partir da concepção de mérito ou desempenho, dentro de 

sistemas de incentivo no formato de bônus e vantagens financeiras, tem sido um dos assuntos 

cada vez mais recorrentes na educação brasileira. Há alguns anos, iniciativas de pagamento por 

mérito vêm sendo materializadas em secretarias estaduais e municipais (esta em menor 

número), tendo experimentado verdadeiro boom a partir de 2011, coincidentes com um 

movimento em favor da implementação da meritocracia na educação, que ocorreu em vários 

estados (MÁXIMO, 2011)1. Nas diretrizes e documentos oficiais mais recentes, como é o caso 

do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-20242, também podem ser encontradas referências 

a essa concepção de pagamento docente. 

A Secretaria de Estado da Educação de Goiás (SEDUC-GO)3 foi uma das secretarias 

que aderiu ao princípio da meritocracia a partir de ampla reforma educacional, denominada 

Pacto pela Educação4, que possuía como um dos seus cinco pilares, o 

reconhecimento/pagamento por mérito. Por tratar-se de uma proposta de intervenção na 

educação pública da qual resultam implicações nos processos pedagógicos, e sendo docente 

dessa Secretaria, a autora desta pesquisa tomou, como seu objeto de estudo, o aprofundamento 

dos programas meritocráticos ali implementados. Este estudo se orienta pela questão relativa 

aos pressupostos que fundamentam as políticas de bonificação/premiação presentes nos 

documentos normativos da SEDUC-GO na gestão 2011-2014, que orientam o trabalho 

pedagógico e a formação dos sujeitos implicados nos processos educativos que ocorrem na 

escola. Decorre dessa questão, o objetivo geral da pesquisa, que é apreender e discutir os 

princípios e concepções que estabelecem as formas de gestão que organizam os processos 

                                                 
1 De acordo com Máximo (2011), especialista em Economia, com foco em Políticas Públicas do semanário Valor 

Econômico, havia, em 2011, quinze secretarias de educação que tratavam como prioridade a implementação da 

meritocracia por meio de bônus salariais nas escolas. Algumas delas, que já possuíam sistema de pagamento por 

mérito, manteriam ou mesmo aprofundariam os modelos. Foram citados estados como Acre, Alagoas, Amazonas, 

Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, 

Rondônia, Santa Catarina e São Paulo.   
2 A meta sete do PNE (2014-2024) tem por objetivo criar condições para que sejam atingidas as médias nacionais 

para o Ideb. Uma das submetas que tratam da questão dos incentivos é a meta 7.36, que se volta para incentivos 

às escolas e por extensão, aos profissionais da educação. 
3 Optou-se, neste trabalho, pela utilização da sigla SEDUC-GO, que vigorava no período entre 2011-2014, quando 

a Secretaria concentrava apenas as atividades da Educação. A partir de 2015, houve a fusão de Secretarias 

(Educação, Cultura, Esporte) e a consequente mudança de sigla para SEDUCE-GO (Secretaria de Estado de 

Educação, Cultura e Esporte). 
4 O Pacto pela Educação desenvolvido em Goiás é uma reforma educacional com características próprias, porém 

está articulada com as políticas para a educação básica em nível nacional. Estados como Bahia e Pará também 

formularam um conjunto de ações e diretrizes também denominadas de “Pacto pela Educação”. 
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escolares voltados aos princípios meritocráticos e, em decorrência, a formação dos estudantes 

na reforma educacional goiana. Foram delineados como objetivos específicos deste trabalho: 

(1) compreender como é articulado, por meio dos documentos oficiais no âmbito do Pacto pela 

Educação, o sistema de bônus/prêmio, (2) discutir os pressupostos e princípios que 

fundamentam a política de incentivo financeiro vinculada ao cumprimento de metas e 

resultados e (3) analisar o sistema de bônus/prêmio considerando as concepções que sustentam 

as práticas educativas escolares na rede estadual de ensino em Goiás, das quais decorre sua 

proposta de formação humana. 

Tendo em vista que as reformas educacionais contemporâneas são complexas e 

expressam os “projetos políticos, econômicos e culturais daqueles que as propõem e do 

momento histórico no qual surgem” (SACRISTÁN, 1996, p. 50), o sistema de bônus/prêmio 

não pode ser entendido como medida isolada. Compreende-se que as transformações ocorridas 

na rede estadual goiana são características de uma reforma educacional, pois as intervenções 

propostas abarcaram modificações tanto na cultura interna de funcionamento e das práticas 

pedagógicas, quanto nas dimensões externas, pois promoveu-se a adequação da escola ao 

momento econômico-social vivenciado (Idem). 

No sentido de compreender a crescente adesão ao pagamento por mérito,  

recorreu-se, neste trabalho, aos estudos acadêmicos que analisam como se processam as 

reformas educativas atuais que seguem mecanismos meritocráticos e as bases em que estas se 

sustentam. Um autor-referência que se debruça sobre essa problemática é Luiz Carlos de Freitas 

(2012a, 2012b). Com base em seus estudos, o movimento reformista observado na Educação 

Básica hoje, segue uma lógica importada do sistema educacional norte-americano, sistema que 

passou por amplas reformas educativas promovidas por reformadores empresariais (corporate 

reformers), que têm acarretado o desmonte da educação pública naquele país. 

Os reformadores empresariais norte-americanos são um grupo formado pela “coalizão 

entre políticos, mídia, empresários, empresas educacionais, institutos e fundações privadas e 

pesquisadores” (FREITAS, 2012a, p. 380), que têm travado conflitos e enfrentamentos com os 

profissionais da educação após os anos de 1980. Observa-se que relatórios produzidos, como é 

o caso do A Nation at Risk5, de 1983, foram usados pelos reformadores para justificar as 

intervenções no sistema educacional, sendo que as soluções propostas para os problemas 

                                                 
5 O relatório A Nation at Risk (Uma Nação em Risco) é considerado por Ravitch (2011, p. 41), “o grande 

blockbuster dos relatórios sobre educação”. Seu objetivo foi chamar a atenção do público para a crise de eficiência 

da escola pública. Embora seja marcante nos textos sobre reformas educacionais, o relatório não previa estabelecer 

sanções legais, como as leis federais aprovadas posteriormente. 
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escolares viriam a partir da adoção de estratégias oriundas do âmbito empresarial. Com a 

aprovação da lei No Child Left Behind6, em 2002, a escola americana passou a ser orientada, 

em definitivo, para o resultado dos alunos, fomentando as práticas de recompensa/sanção de 

profissionais e unidades escolares (AFONSO, 2009, RAVITCH, 2011; FREITAS, 2012a). 

No entendimento dos reformadores empresariais, os problemas da escola são 

decorrentes da má gestão, justificando a intervenção de experts de outros campos, 

principalmente dos administradores e dos economistas. Intenta-se consolidar um plano de ação 

direcionado para a gestão e racionalização dos processos que, por sua vez, acontece voltado 

para a mensuração dos resultados dos alunos e que, consequentemente, avalia o desempenho 

dos professores e diretores conforme a lógica empresarial, vinculada à eficiência e à 

produtividade dos sujeitos. Dessa forma, práticas que visam à obtenção de rendimento, como 

pagamento de prêmios para estudantes e bônus para professores, têm sido disseminadas como 

estratégias ante a urgência e pressão por resultados imediatos aferidos por avaliações 

estandardizadas (FREITAS, 2012a). 

O movimento que engloba as práticas dos reformadores empresariais tem sido 

denominado neotecnicismo7 em educação, considerado uma versão renovada do velho 

tecnicismo, estruturado, agora, em um tripé formado por responsabilização8, meritocracia e 

privatização. Freitas (2012a) destaca que o entendimento do neotecnicismo pressupõe que se 

conheça a versão anterior, analisada por Demerval Saviani. Nos anos de 1980, esse pesquisador 

afirmou, em análise sobre as teorias pedagógicas, que a pedagogia tecnicista estabeleceu novos 

tipos de relações no universo escolar, em especial porque nesta tendência “dir-se-ia que é o 

processo que define o que professores e alunos devem fazer e, assim também, quando e como 

o farão” (SAVIANI, 2012, p. 13). Como princípios do tecnicismo, destacam-se a racionalidade, 

a eficiência e a produtividade, que derivam de uma noção de neutralidade científica dos técnicos 

à frente dos processos decisórios. 

                                                 
6 A lei No Child Left Behind (Nenhuma Criança Fica para Trás) foi aprovada em 2002, no governo de George W. 

Bush e introduziu, em definitivo, a medição da qualidade das escolas públicas a partir de testes padronizados sobre 

leitura e matemática. Decorrente dessa lei, verificou-se uma nova orientação para as reformas educacionais, que 

se baseava em resultado mensurável, responsabilização, competição entre escolas, pagamento por mérito, 

privatização, etc. (RAVITCH, 2011). 
7 O neotecnicismo tem sido objeto de estudo de Luiz Carlos de Freitas (2012a), especialmente no que se refere ao 

avanço das chamadas reformas empresariais em educação. Dermeval Saviani (2013a; 2015) é outro autor que 

discute o neotecnicismo como uma das tendências identificáveis nas ideias pedagógicas brasileiras a partir de 

1990, mas que possui raízes em um tecnicismo verificado na década de 1970. 
8 O termo responsabilização tem sido recorrente na literatura educacional dos anos 2000 e pode assumir diferentes 

sentidos. Almerindo Afonso é um dos autores que se dedicam ao estudo da responsabilização dentro do espectro 

da accountability. 
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O mesmo autor, anos depois, analisa que, na década de 1990, tornam-se hegemônicas 

algumas ideias pedagógicas que aparecem rotuladas com o prefixo neo. Dentre elas, surge o 

neotecnicismo, caracterizado com uma nova conotação dentro das reformas educativas. Essas 

reformas se orientam pela redefinição do Estado e da escola em tempos de reestruturação 

produtiva, redução de custos, parcerias e transferência de recursos para a iniciativa privada, etc. 

Se, antes, o processo era o foco principal do tecnicismo, no neotecnicismo a ênfase nos 

resultados assume posição central, especialmente no que diz respeito à avaliação, que também 

ocorre norteada pelos valores de eficiência e produtividade (SAVIANI, 2013a). 

Tanto Saviani quanto Freitas afirmam que as políticas em educação a partir dos anos de 

1990 assumem a dimensão da qualidade total, que se articula, predominantemente, em função 

do controle dos sujeitos na obtenção de resultados segundo objetivos definidos. Para Freitas 

(2012b), o controle da atividade docente era uma dessas dimensões pois 

 

Igualmente graves são as formas de controle social embutidas na dinâmica da 

Qualidade Total, as quais incentivam a cobrança horizontal, articulada com o poder 

vertical, e podem conduzir a formas “fascistas” de controle dos professores mais 

progressistas, e em especial se combinadas com o fim da estabilidade do servidor 

público (p. 135). 

 

A questão do controle dentro do neotecnicismo pode ser debatida a partir do binômio 

incentivo/punição. Assim como os sujeitos podem ser recompensados pela boa performance, 

estão também submetidos à responsabilização, que caso brasileiro assume, essencialmente, um 

sentido de culpabilização (AFONSO, 2014). Esse ideário está na base de um discurso 

meritocrático no marco das políticas neoliberais. As propostas de defesa da meritocracia na 

escola têm avançado no sentido de instaurar um aparato legalmente constituído, como é o caso 

da Proposta de Emenda à Constituição, PEC 82/2011 (ANEXO 1), que está em tramitação, 

propondo a inserção da meritocracia como um dos princípios norteadores do ensino público no 

Brasil (BRASIL, Câmara dos Deputados, 2011, s/p.). Como fundamentos, recorre-se às 

experiências do tipo “incentivo/sanção” desenvolvidas em outros países, em especial nos 

Estados Unidos, berço do uso de mecanismos de controle meritocráticos. 

Uma das reformas cujo sistema de bônus desenvolveu-se de maneira emblemática foi a 

reforma da cidade de Nova York. Os mecanismos de controle adotados incidiam sobre todos 

aqueles que participavam do cotidiano escolar, resultando em pressão, ameaças de demissão e 

fechamento de escolas, apenas exemplificando algumas das medidas descritas por Diane 

Ravitch (2011), pesquisadora norte-americana que se debruça sobre as reformas empresariais 

daquele país. Considerando-se o movimento reformista aqui no Brasil, é preciso ressaltar que a 
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importação de modelos educacionais pode trazer consequências semelhantes às ocorridas nas 

escolas norte-americanas. Como a reforma goiana tem na experiência nova-iorquina um 

modelo, pois, “o plano de reformulação das escolas [em Goiás] foi buscar inspiração em 

experiências de fora, como nas [reformas] de Nova York (...)” (SEDUC/GO, 2013b, s/p.) é 

preciso discutir as razões pelas quais, entre 2011-2014, um modelo problemático em vários 

aspectos e, inclusive, já extinto, tornou-se realidade na escola estadual. 

Definindo-se como pesquisa qualitativa, este estudo tomou como princípio a realidade 

social contraditória que emerge das forças antagônicas constitutivas dos processos de produção 

da vida humana. Das análises, depreende-se que o Pacto pela Educação não está isento de 

interesses de um projeto de governo, de sociedade e de educação para as classes populares e 

deve ser compreendido no interior das tensões que se estabelecem de acordo com os fins 

educacionais que determinam o tipo de educação que a escola pública que deve oferecer. A fim 

de compreender o que não está na aparência, busca-se como referencial metodológico aquele 

que concebe a educação como prática social histórica definida em meio a relações sociais 

características de certo modo de produção material da existência e como campo de disputa entre 

os diferentes interesses de grupos e classes sociais (FRIGOTTO, 2010a; 2010b). 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental viabilizada pelo estudo de livros, 

artigos, publicações das instituições envolvidas no Pacto, teses e dissertações. O estudo 

documental baseou-se na seleção dos textos oficiais9 como cartilhas e publicações da SEDUC-

GO no período 2011-2014. Foram analisados quatro documentos orientadores da reforma do 

Pacto pela Educação (GOIÁS. SEDUC, 2011a, 2011b, 2011c, 2011d), cinco cartilhas do 

Programa Reconhecer (bônus para profissionais da educação) (GOIÁS. SEDUC, 2011e, 2012a, 

2012b, 2013a, 2013b), além de um conjunto de Leis estaduais que instituem e disciplinam o 

Bônus e Prêmio Aluno (GOIÁS, 2011a, 2012a, 2012b, 2012c, 2013a, 2014a, 2014b). Ademais, 

são considerados na análise documentos como o Plano Estadual de Educação em vigência 

(2008-2017) (GOIÁS, 2008), Portarias da SEDUC-GO (GOIÁS, 2011c, 2011d), Leis estaduais 

tratando da Educação Básica no Estado de Goiás que sofreram alteração no período, como é o 

caso da referente ao Estatuto e ao Plano de Cargos e Vencimentos do Pessoal do Magistério 

(GOIÁS, 2011b). Por fim, foram analisados outros documentos da esfera estadual denominados 

de Consolidação das Ações e Programas dos Órgãos e Entidades (GOIÁS, 2011f, 2012d, 2013c, 

2014c), cujo enfoque, para os fins deste trabalho, concentrou-se apenas na seção destinada à 

Secretaria de Estado da Educação, totalizando quatro textos anuais no período 2011-2014. 

                                                 
9 O conjunto de todos os textos e documentos consultados está disponível na internet, sendo que todos foram 

impressos para estudo e encontram-se entre referências ao final deste trabalho. 
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Como fontes complementares, são consultadas notícias e entrevistas relacionadas à temática 

publicadas pela Secretaria ou em sites oficiais do governo estadual. Como documentos não 

oficiais, foram considerados os artigos de Thiago Peixoto, publicados no Jornal O Popular entre 

2005 e 2010, organizados em uma coletânea, e demais artigos de opinião divulgados no mesmo 

jornal entre 2011 e 2014, quando Thiago Peixoto era gestor à frente da SEDUC-GO. 

Tanto a pesquisa bibliográfica quanto a documental possuem fases definidas, que se 

estabelecem após a escolha do tema a ser estudado. Na pesquisa documental, a obtenção das 

fontes objetiva dar respostas ao problema de pesquisa formulado. Pautou-se pelas contribuições 

da análise de conteúdo, que envolve as seguintes fases: pré-análise, exploração do material, 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação dos dados. Foram selecionados os 

documentos que tratam do bônus/prêmio goiano, que passaram por leitura exaustiva com o 

objetivo de que fossem formuladas a inferência e interpretação conforme as condições 

históricas da produção desses textos (BARDIN, 2011). 

Por meio da análise documental, foi possível apreender nos documentos oficiais 

elementos do projeto de educação desenvolvido na escola pública, que atende crianças, 

adolescentes e jovens provenientes das classes populares. No total, alcança cerca de 600 mil 

alunos, de realidades heterogêneas, assim como as unidades escolares que frequentam, seus 

professores e todos aqueles que participam do cotidiano escolar. Quanto aos profissionais da 

educação, os documentos também anunciam, de forma explícita ou não, quais são as políticas 

de valorização da carreira docente e de que maneira ocorrem os investimentos. Por outro lado, 

os textos não oficiais evidenciam concepções pessoais daqueles que se encontram à frente das 

esferas decisórias da SEDUC-GO. 

Foi realizado também um levantamento dos trabalhos acadêmicos que analisam a 

reforma denominada Pacto pela Educação em Goiás, sendo que a busca localizou apenas três 

trabalhos que problematizam a reforma em questão: (1) a dissertação de Araújo Júnior (2013) 

analisa a implantação da reforma e o posicionamento do sindicato dos professores na ocasião; 

(2) a dissertação de Araújo (2014) discute o Pacto do ponto de vista do mapeamento das 

políticas de recompensa, que surgem simultaneamente em onze secretarias estaduais de 

educação no país e, por fim, (3) a tese de Silva (2014) aborda o processo de implantação da 

reforma em Goiás e as repercussões na gestão e no processo de ensino-aprendizagem. Esses 

trabalhos acadêmicos contribuem para desvendar, sob diferentes pontos de vista teórico-

metodológicos, como os reformadores desenvolvem seu plano de ação e de que maneira 

ocorrem as mudanças propostas. 
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Esta dissertação se estrutura em três capítulos. No primeiro deles, As atuais demandas 

produtivas e a educação, discute-se a racionalidade economicista no conjunto de ordenações 

do neoliberalismo, capitaneado pela reestruturação produtiva em curso nas últimas décadas e 

os impactos na educação pública por força das medidas orientadoras dos organismos 

internacionais e das políticas delineadas, base das reformas. Foram considerados três eixos 

temáticos: as mudanças no mundo do trabalho a partir da restruturação e da flexibilização do 

modelo produtivo; o economicismo em educação, a abordagem da teoria do capital humano e 

a submissão da escola à demanda mercadológica; e o papel dos organismos internacionais na 

concepção das políticas voltadas à educação, focalizando-se as reformas educativas em tempos 

de ajustes econômicos. 

No segundo capítulo, Pagamento por mérito: a bonificação/premiação enquanto 

elemento da reforma educacional adentra-se na discussão do pagamento por mérito, por via das 

ações que constituem o chamado pagamento variável. São apresentadas a historicidade e a 

crítica das experiências de bonificação/premiação que serviram de modelo para a reforma 

goiana. No que concerne às iniciativas desenvolvidas no Pilar meritocrático do Pacto, recorreu-

se ao movimento político que possibilitou a incorporação de determinadas estratégias de gestão, 

que se pautam pela produtividade e performance dos sujeitos. Analisa-se, do ponto de vista 

documental, como se estrutura o bônus/prêmio, evidenciando a concepção excludente e 

potencializadora da competição intra e extra escola. 

Por fim, o capítulo III, O sistema de bonificação/premiação como estratégia reformista: 

o (de)mérito no Pacto pela Educação (2011-2014), analisa as ações do bônus/prêmio em suas 

vinculações com um projeto de educação neoliberal e neotecnicista, examinando as concepções 

que concebem os documentos e orientam tanto os processos pedagógicos como os educativos 

desenvolvidos nas escolas. Para além das concepções, discute-se a proeminência da gestão nas 

diretrizes, em seus aspectos produtivista, meritocrático e com evidente uso de sanção. 

Compreende-se que a reforma se fundamenta em concepções estreitas de educação e formação, 

além de um trabalho pedagógico voltado para a consecução de objetivos orientados pela lógica 

da gestão por resultados, que não se desenvolve sem consequências, algumas delas analisadas 

no texto. 
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CAPÍTULO I - AS ATUAIS DEMANDAS PRODUTIVAS E A EDUCAÇÃO 

 
 

As intensas transformações ocorridas no mundo do trabalho e no plano  

político-econômico, especialmente na segunda metade do século XX, têm impactado os 

processos formativos que ocorrem na escola. A partir da reestruturação produtiva que se 

processa nos últimos anos, no marco do modelo neoliberal, ocorre o ajustamento da escola 

conforme aos requerimentos do capital. Por meio da racionalidade economicista, evidencia-se 

a proeminência de concepções baseadas no eficientismo e produtividade que avançam nas 

propostas educacionais. Combinadas às mudanças produtivas, verifica-se que teoria do capital 

humano se fortalece nessas propostas, direcionando para o indivíduo a responsabilidade pela 

sua integração na sociedade globalizada. 

Nesse contexto, a educação pública sofre cada vez mais os impactos do corte de 

recursos, medida preconizada por organismos internacionais que têm participação estratégica 

no delineamento das políticas voltadas para a educação, especialmente das reformas em tempos 

de ajustes. As propostas reformistas elaboradas a partir desses organismos fundamentam-se em 

princípios que permitem agregar concepções que conduzem ao alcance dos seus objetivos, 

sendo que a busca por maior produtividade e desempenho aparecem como questão central. 

Assim como no mercado, incorporam-se nas diretrizes educacionais reformistas um conjunto 

de medidas que se fundamentam em meritocracia e competição, bem como utilização das 

estratégias da gestão empresarial no âmbito escolar. 

A partir das discussões realizadas, busca-se explicitar a racionalidade do sistema de 

bônus/prêmio implementado em Goiás, destacando que existe uma intencionalidade no par 

“incentivo/punição”, cada vez mais difundido perante o cenário de avaliação, monitoramento e 

responsabilização que se verifica nas reformas educacionais em curso. 

  

1.1. Reestruturação produtiva e educação 

 

Os anos compreendidos entre 1950 e 1970 foram caracterizados por grandes 

transformações no mundo produtivo. As indústrias prosperavam, em um período de boom 

econômico potencializado por uma verdadeira revolução tecnológica que implicou o 

melhoramento e a criação de novos materiais e bens de consumo capazes de modificar as mais 

variadas esferas da vida humana. Embora o boom fosse um fenômeno verificado essencialmente 

nas economias desenvolvidas, seus impactos se expandiram para os países em 

desenvolvimento, sobretudo com a possibilidade de aquisição de mercadorias, fabricadas de 
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acordo com o modelo fordista de produção em massa. Havia na economia do pós-guerra, uma 

característica que a diferenciava, “uma espécie de casamento entre liberalismo econômico e 

democracia social” (HOBSBAWM, 1995, p. 265). Ou seja, havia, por parte do Estado, um 

investimento em proteção social, promovida pela implantação da administração keynesiana do 

Estado de Bem-Estar nos países desenvolvidos. Contudo, com a crise que se estabeleceu nos 

anos 1970, ocorreu um crash econômico nunca antes experenciado, cujos impactos 

culminariam com o fim da chamada era de ouro do capitalismo. 

Harvey (1992) destaca que a crise resultou de um cenário que já apresentava problemas 

e piorou com uma onda inflacionária que atingiu os setores imobiliários e as instituições 

financeiras. Havia, ainda, problemas decorrentes dos custos com petróleo, instabilidade do 

mercado, despesas estatais superiores aos recursos, recessão, “estagflação” (estagnação da 

produção e alta inflação de preços). Sendo assim, a saída do mercado se deu a partir da 

reestruturação, racionalização, mudanças tecnológicas, incremento das formas de controle do 

trabalho; enfim, de superação da rigidez do modo de produção fordista. 

Autores como Hobsbawm (1995) e Mészáros (2011) argumentam que a crise dos anos 

setenta é inerente à própria forma de produção e reprodução capitalista. Sendo assim,  

entende-se que a crise não tem natureza passageira, já que não é do tipo conjuntural, mas, sim, 

estrutural. O capitalismo em si enfrenta crises relacionadas a três dimensões fundamentais: 

produção, consumo e circulação/distribuição/realização. Quando o capital enfrenta barreiras em 

sua autoexpansão nessas três dimensões, surgem as crises do tipo estrutural. 

Muito antes da constatação da crise do mercado, alguns economistas já condenavam as 

políticas da Era de Ouro do capitalismo, especialmente no que diz respeito a atuação do Estado, 

que interferia no livre mercado, sendo o maior destes críticos Friedrich Hayek (1899-1992). 

Com a confirmação do crash, ganhou terreno o movimento teórico conhecido como 

neoliberalismo10 que reunia intelectuais, principalmente do campo da economia, como Milton 

Friedman (1912-2006). Um cenário de drásticas mudanças começou a ser gestado. Como para 

esses intelectuais não estava em questão a crítica às estruturas de dominação inerentes ao 

próprio sistema capitalista, o ideário neoliberal culpava o intervencionismo do Estado e os 

gastos sociais como responsáveis pela crise do capital. Não tardou para surgirem governos com 

essa inspiração, sendo os mais representativos os de Thatcher e Reagan. 

                                                 
10 O neoliberalismo é um fenômeno que “nasce” nos países de capitalismo avançado após a Segunda Guerra 

Mundial e tem como grande expoente Friedrich Hayek como marco teórico, a sua obra O Caminho da Servidão 

(1944) (ANDERSON, 2012). 
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Conforme o grupo liderado por Hayek, as raízes da crise econômica estavam nos 

sindicatos e nos movimentos operários, que pressionavam em função do aumento dos salários, 

o que afetava o processo de acumulação de capital. Como remédio para a crise, preconizava-se 

a defesa de um Estado forte que derrubasse o poder desses sindicatos e, ao mesmo tempo, 

minimizado, no que diz respeito aos gastos sociais e ao intervencionismo na economia, o que 

proporcionaria a retomada do livre mercado, em concordância com os valores do capitalismo 

(ANDERSON, 2012). Assim, o modelo de Estado chamado de Welfare State,11 ou Estado de 

Bem-estar Social, é duramente criticado pelos neoliberais e, consequentemente, desmontado 

com a implantação de governos com a nova orientação. Por conseguinte, os mecanismos de 

proteção social e as políticas públicas direcionadas ao emprego, transporte, educação e 

previdência deveriam ser reduzidos em função da reestruturação do sistema, pois, “o capital 

não pode ter outro objetivo que não sua própria autorreprodução, à qual tudo, da natureza a 

todas as necessidades e aspirações humanas, deve se subordinar absolutamente” (MÉSZÁROS, 

2011, p. 800). 

Como consequência, os impactos da reestruturação produtiva atingem diretamente a 

classe trabalhadora, na medida em que são colocadas em prática variadas formas de 

barateamento da mão de obra humana, por meio da precarização, da flexibilização e da perda 

de direitos e garantias trabalhistas, além da violência, exclusão e opressão dos trabalhadores 

(ANTUNES, 2002; 2005; GENTILI, 1996; FRIGOTTO, 2010a). Ainda, com o advento de uma 

nova revolução industrial, da informatização, dos progressos na microeletrônica, microbiologia 

e engenharia genética, possibilitou-se “acelerar o aumento na incorporação de capital morto e 

a diminuição crucial, em termos absolutos, do capital vivo no processo produtivo” 

(FRIGOTTO, 2010a, p. 82). Ou seja, com os processos de automatização, grandes massas de 

trabalhadores poderiam ser eliminadas de suas ocupações, juntamente com o trabalhador 

monofunção e de atividade repetitiva. 

Com a saturação de mercados já muito explorados e a necessidade de expansão sem 

fronteiras, a competição passou, mais do que nunca, a acontecer em termos de mercados 

globais, de concorrência intercapitalista, interempresas e interpotências, com o objetivo de 

produzir com o menor dispêndio possível, vigilante na eliminação de qualquer provável entrave 

(ANTUNES, 2002; FRIGOTTO, 2010). A reestruturação que tem sido implementada desde 

então gera drásticas mudanças no padrão de acumulação, sendo que o fordismo, caracterizado 

pela rigidez tanto na produção, quanto nos investimentos e nos contratos trabalhistas foi 

                                                 
11 Mészáros (2011) argumenta que o Welfare State foi realidade em apenas um limitado número de países e que, 

com a “pressão da direita radical”, acabou por ser “liquidado” por conta da crise do capital. 
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suplantado em favor de outro padrão, o flexível. Além disso, o pressuposto de produção em 

larga escala direcionada ao consumo de massa começou a enfrentar barreiras frente às novas 

demandas e necessidades sociais, desejos e fetiches ligados às mercadorias (HARVEY, 1992). 

A acumulação flexível pressupõe a quebra da rigidez fordista, tanto no sentido material 

da produção, quanto no sentido das relações estabelecidas, pois esses relacionamentos também 

se tonam flexibilizados. A interferência de pressões sindicais e greves é absolutamente 

minimizada, ao ponto de ocorrer a migração da produção para outras regiões, que apresentam 

mão de obra mais fácil. O modelo a ser adotado nas empresas produtivas em escala mundial 

passa a ser o toyotismo. Segundo Hobsbawm (1995), reconfigura-se a produção da fábrica, 

instaurando-se uma nova era marcada pelo incremento tecnológico e organizacional, ajustado 

às constantes mudanças, dali se iniciando a era de domínio das grandes corporações de capital 

transnacionalizado: 

 

O novo método, iniciado pelos japoneses, e tornado possível pelas tecnologias da 

década de 1970, iria ter estoques muito menores, produzir o suficiente para abastecer 

os vendedores just in time (na hora), e de qualquer modo com uma capacidade muito 

maior de variar a produção de uma hora para outra, a fim de enfrentar as exigências 

de mudança. Não seria mais a era de Henry Ford, mas da Benetton (p. 394). 

 

Por certo, o toyotismo12 impõe novos comportamentos e atitudes em relação ao trabalho 

e à qualificação para a ocupação dos postos.  São difundidos conceitos como “flexibilidade, 

participação, trabalho em equipe, competência, competitividade e qualidade total” 

(FRIGOTTO, 2010, p. 59). No que diz respeito à formação para o trabalho, devido à redução 

dos grandes contingentes de trabalhadores nas fábricas, passou-se a exigir um novo perfil, 

constituído com base em habilidades e conhecimento para operar máquinas e equipamentos de 

alta tecnologia.  Ocorre a intelectualização de uma minoria de trabalhadores, polivalentes e 

multifuncionais, responsáveis pelo controle da maquinaria, em oposição a uma massa de 

trabalhadores cujas funções foram deterioradas e desqualificadas ao longo das últimas décadas. 

Surgem também as formas de terceirização, pois, “na fábrica toyotista somente cerca de 25% é 

produzido no seu interior. Ela horizontaliza o processo produtivo e transfere a ‘terceiros’ grande 

parte do que anteriormente era produzido dentro dela” (ANTUNES, 2002, p. 42). 

                                                 
12 Para Antunes (2005), o toyotismo ou modelo japonês é forma de trabalho implantada no pós-guerra na fábrica 

da Toyota, no Japão, e que posteriormente se expande para outras empresas e para o Ocidente. Antunes enumera 

ao menos oito características do toyotismo em oposição ao taylorismo/fordismo que são: produção em função da 

demanda, trabalho em equipe, processo produtivo flexível, just in time, sistema de kanban, estrutura empresarial 

horizontalizada, uso de Círculos de Controle de Qualidade (CCQs) e “emprego vitalício” para parte dos 

trabalhadores. 
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Como esperado, essa reconversão produtiva não acontece sem consequências, sobretudo 

no que diz respeito à exclusão de grande contingente de pessoas do mercado de trabalho formal, 

por meio da crescente utilização de novas formas precarizadas de ocupação e subemprego. A 

reestruturação produtiva, além de buscar a produção flexibilizada, quando combinada ao 

programa econômico neoliberal, traz sérias consequências para a própria sobrevivência 

humana, em escala global: 

 

O neoliberalismo e a reestruturação produtiva da era da acumulação flexível, dotados 

de forte caráter destrutivo, têm acarretado, entre tantos aspectos nefastos, um 

monumental desemprego, uma enorme precarização do trabalho e uma degradação 

crescente na relação metabólica entre homem e natureza, conduzida pela lógica 

societal voltada prioritariamente para a produção de mercadorias, que destrói o meio 

ambiente em escala globalizada (Idem, p. 35, grifo nosso). 

 

Com o capital cada vez mais transnacionalizado, o cenário que se apresenta é o da 

globalização, que altera radicalmente, por exemplo, a geopolítica, as relações sociais, a noção 

de soberania nacional. Ianni (2000) afirma que a política mudou de lugar, isto é, cada vez mais 

os governos nacionais estão submetidos às injunções externas de organismos multilaterais e das 

grandes corporações transnacionais. Dessa forma, um conjunto de ações e diretrizes externas 

decide como serão as políticas em todos os âmbitos, inclusive na determinação de uma reforma 

do Estado. Sobre este aspecto, o autor argumenta que: 

 

São muitos os países nos quais o Estado está sendo reestruturado: desregulamentação 

da economia, privatização das empresas produtivas estatais, abertura de mercados, 

reforma dos sistemas de previdência social, saúde, educação e outros. Em todos esses 

casos, fica evidente a presença de injunções “externas”, isto é, das corporações 

transnacionais e das organizações multilaterais, cujas diretrizes em geral, conjugam-

se. Sem esquecer que as injunções “internas”, isto é, aquelas relativas aos setores 

subalternos, têm escassa ou nula presença no modo pelo qual se realiza a reforma do 

Estado (Idem, p. 18). 

 

Com isso, estão sendo construídas novas relações de poder, dotadas de grande influência 

e abrangência, dentro dos moldes do neoliberalismo. Consolida-se uma indústria que se presta 

a controlar a opinião pública, a persuadir, a formar mentes e corações conforme os interesses 

dos blocos de poder. Assim, a mídia, a publicidade, o marketing, o cartão de crédito orientam 

os valores do consumismo e mercantilização da vida humana (IANNI, 2000). Quanto à 

educação, essas influências estão seriamente implicando o tipo de formação oferecida, que dá 

em vários âmbitos, mas tem na escola seu local privilegiado. 

Gentili (1996) destaca que mediante estratégias privatizantes, implementadas conforme 

o ideário do neoliberalismo, observa-se a transferência do direito social à educação para a esfera 
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mercadológica, dela retirando o caráter de direito de todos. No atual momento, a educação das 

maiorias é um dos alvos da reforma ideológica que busca legitimar políticas antidemocráticas 

e dualizantes que, no sentido geral, disseminam a ideia de que a educação é mercadoria, 

propriedade, podendo ser comprada de acordo com o slogan de que o “modelo de homem 

neoliberal é o cidadão privatizado, o entrepreneur (empresário), o consumidor” (GENTILI, 

1996, p. 21). 

Dessa forma, a qualificação humana na sociedade do consumo encontra sérios 

obstáculos para sua efetivação. Segundo Frigotto (2010a): 

A qualificação humana diz respeito ao desenvolvimento de condições físicas, mentais, 

afetivas, estéticas e lúdicas do ser humano (condições omnilaterais) capazes de 

ampliar a capacidade de trabalho na produção dos valores de uso em geral como 

condição de satisfação das múltiplas necessidades do ser humano no seu devenir 

histórico. Está, pois, no plano dos direitos que não podem ser mercantilizados e, 

quando isso ocorre, agride-se elementarmente a própria condição humana (p. 34). 

 

Se os valores econômicos tendem a ser colocados acima de quaisquer outros aspectos 

da vida humana em nossa sociedade, a educação não escapa de ser pensada em favor das regras 

do mercado, instaurando uma dinâmica de funcionamento da escola similar ao da empresa 

capitalista. 

 

1.2.  Economicismo na educação e as estratégias reformistas de gestão 

 

A partir da segunda metade do século passado, uma das construções teóricas do campo 

da economia que mais exerceu influência sobre a educação foi a chamada teoria do capital 

humano, formulada por Theodore Schultz (1902-1998), ganhador do prêmio Nobel de 

Economia em 1978. A importância dessa teoria é basilar, pois ela tem servido de orientação 

para as políticas educacionais no neoliberalismo. De acordo com Bianchetti (2001), “entre as 

teorias coincidentes com a filosofia neoliberal identificamos a ‘teoria do capital humano’ como 

a que, por sua perspectiva economicista, responde melhor aos princípios sustentados por essa 

tendência” (p. 89). 

Do ponto de vista teórico, no entendimento de Schultz, o homem é uma fonte de 

investimentos como qualquer outra, sendo possível obter rendimentos futuros caso fossem 

promovidas melhoras na capacidade humana. Dessa forma, estabeleceu que cada pessoa possui 

o seu capital como atributo inseparável de si, pois: 

A característica distintiva do capital humano é a de que ele é parte do homem. É 

humano porquanto se acha configurado no homem, e é capital porque é uma fonte de 

satisfações futuras, ou de futuros rendimentos, ou ambas as coisas. Onde os homens 

sejam pessoas livres, o capital humano não é um ativo negociável, no sentido de que 

possa ser vendido. Pode sem dúvida, ser adquirido, não como um elemento de ativo, 
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que se adquire no mercado, mas por intermédio de um investimento no próprio 

indivíduo. Segue-se que nenhuma pessoa pode separar-se a si mesma do capital 

humano que possui. Tem de acompanhar, sempre o seu capital humano, quer o sirva 

na produção ou no consumo (SCHULTZ, 1973, p. 53). 

 

Por certo, a teoria do capital humano tinha como questão central a produtividade 

humana, haja vista que o maior domínio de habilidades e técnicas geraria, em tese, maior 

rendimento individual e, na medida em que coletivamente existissem investimentos, 

aconteceria o crescimento econômico. Decorre dessa perspectiva que a educação se tornou 

detentora de valor econômico, capaz de promover mobilidade social. Embora até que mesmo 

Schultz (op. cit.) afirmasse que suas formulações enfrentavam críticas entre os economistas, 

sua teoria ganhou adeptos, especialmente na América Latina, no período das ditaduras militares. 

Frigotto (2010b) criticou profundamente a teoria do capital humano em 

 A produtividade da escola improdutiva publicada em 1989, uma das mais rigorosas críticas à 

educação reduzida a fator de produção, a questão técnica. O autor relaciona a difusão dessa 

teoria na América Latina aos organismos internacionais, dentre eles o BM, e destaca que, a 

partir dos anos de 1970, emergiram as políticas baseadas nesse ideário. Foi na vigência do 

regime ditatorial que acabou por surgir a perspectiva tecnicista em educação. O tecnicismo pode 

ser identificado como orientador das reformas educacionais impostas, como é o caso da reforma 

do ensino superior (Lei nº 5.540/1968) e da reforma do primeiro e segundo graus (Lei nº 

5.692/1971). Resultou da penetração de uma racionalidade técnica de formação, moldada 

segundo os princípios de eficiência e da produtividade, conforme aos requerimentos do capital 

e sob a chancela de acordos com a Agência Norte-americana para o Desenvolvimento 

Internacional (USAID13), uma educação instrumentalizada voltada para o treinamento de 

recursos humanos, que acabaria por revelar a desqualificação do processo educativo escolar, 

que se afasta das possibilidades de um projeto formativo favorável à classe trabalhadora. 

De acordo com Arapiraca (1982), a formação nesse período teve de submeter-se à 

imposição direta dos valores do capital, da modernização e da teoria do capital humano, que 

forneceu as bases ideológicas para o desenvolvimento produtivo. De maneira geral, como 

parâmetros orientadores das reformas da ditadura, estavam concepções de educação bastante 

pertinentes à manutenção do modelo político-econômico então vigente. Portanto, a educação 

                                                 
13 José Oliveira Arapiraca analisa amplamente a influência da agência norte-americana USAID na educação 

brasileira em sua obra publicada em 1982. Segundo a síntese desse autor, “a ajuda internacional ao sistema 

educativo brasileiro visou simplesmente à transformação do estudante em um indivíduo treinável pela fábrica, e 

mais facilmente preparável para o aperfeiçoamento de sua competência profissional e técnica na força de trabalho 

do que seria se não tivesse tal educação” (ARAPIRACA, 1982, p. 179). Decorre daí que toda a formação se voltava 

para o atendimento da demanda do desenvolvimentismo predominante naquele período. 
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se voltou ao atendimento das demandas desenvolvimentistas e do capital, instaurando a 

dimensão pragmática do “saber fazer”, pois: 

 

O pressuposto da Escola Nova, que antes se identificava com uma Pedagogia do 

aprender a fazer a partir do conceito de manualização ou ainda da simples sondagem 

e das atividades do trabalho manual, foi substituído por outro mais pragmático e 

imediatista, que era o do saber fazer, com um sentido mais bem utilitarista e 

certamente endereçado a um tipo de homem mais necessário a um determinado 

modelo econômico que se implantava, visto que era necessário transferir para dentro 

do processo educativo a mística do conceito da racionalidade e da eficiência do 

sistema econômico, a fim de facilitar a implementação do novo processo produtivo 

com uma nova dimensão de parceria do capitalismo periférico (p. 171). 

 

Saviani (2013a), defende que a pedagogia oficial e o modelo organizacional naquele 

período (segunda metade dos anos de 1960) foi a pedagogia tecnicista, atrelada aos valores de 

produtividade, de racionalização, de eficiência e, também, de controle. Para explicar como 

operava a concepção pedagógica tecnicista, o autor compara a educação escolar aos 

mecanismos de uma fábrica: 

 

Com base no pressuposto de neutralidade científica e inspirada nos princípios de 

racionalidade, eficiência e produtividade, a pedagogia tecnicista advoga a reordenação 

do processo educativo de maneira que o torne objetivo e operacional. De modo 

semelhante ao que ocorreu no trabalho fabril, pretende-se a objetivação do trabalho 

pedagógico (p. 381). 

 

Além disso, esclarece que, na pedagogia tecnicista, tanto as propostas pedagógicas 

quanto o trabalho pedagógico estavam orientados conforme uma ideologia de objetividade, que 

acarretava, entre outros, mecanização dos processos (telensino, máquinas de ensinar, instrução 

programada), padronização e execução de planos já determinados, de maneira que “a pedagogia 

tecnicista buscou planejar a educação de modo que a dotasse de uma organização racional capaz 

de minimizar as interferências subjetivas que pudessem pôr em risco sua eficiência” 

(SAVIANI, 2013a, p. 382). 

Tendo em vista que as reformas do período da ditadura foram impostas, o professor, 

excluído dos processos de decisão, viu sua rotina transformada em tarefas burocráticas e 

descaracterizadas do universo pedagógico, tornando-se mero executor de planos, condição que 

deteriorou sua carreira ainda mais. Seguindo o pensamento do mesmo autor, durante a ditadura 

os professores viveram o drama da taylorização do ensino e da objetificação do trabalho 

pedagógico. Subordinados ao ritmo da pedagogia oficial, tiveram que se adaptar aos novos 

tempos, bem como aos alunos, que se tornaram treináveis, habilitados, sem qualquer garantia 

de empregabilidade. 
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Arapiraca (1982) afirma que a concepção supostamente neutra dos técnicos e 

especialistas inspirados nas ideias econômicas acarretou sérias consequências para os alunos, 

que passaram a ter de “capitalizar-se” em um cenário de predomínio da noção de capital humano 

e, consequentemente, aqueles que não fossem bem-sucedidos seriam considerados perdedores: 

 

Impunha-se, explicitamente, uma nova eficiência de ensino correspondente àquela 

observada no processo de produção industrial. Busca-se, com um concurso de novas 

metodologias, ditar medidas neutras, tomadas de empréstimo à economia, viabilizar 

um retorno, corrigido, dos investimentos aplicados em educação, visto que ela passou 

a ser um bem econômico e, como tal, um capital. O indivíduo que não consegue se 

capitalizar através da acumulação do seu capital humano é conscientizado 

ideologicamente à autopurgação da sua indolência. É tido como um perdedor e 

incapaz para a competição. (ARAPIRACA, 1982, p. 110). 

 

Dessa forma, o autor defende que a escola concebida sob a determinação do modo de 

produção capitalista teve por objetivo instrumentalizar os alunos “nos valores do capital, da 

competição, da propriedade privada, enfim, socializá-lo na racionalidade do capital” (p. 179). 

Trazendo a questão para o presente, torna-se de extrema relevância conhecer a 

amplitude da noção economicista de educação, que, por meio da teoria do capital humano, 

continua presente nas orientações e diretrizes, sobretudo no que diz respeito ao surgimento de 

um neotecnicismo em educação. É preciso considerar que essa teoria possui uma concepção 

reducionista de educação, presente na lógica produtivista, que promove intervenções no 

processo educativo escolar, pois “a ênfase na eficiência e produtividade da escola vai reclamar 

não só uma organização do processo educativo, à semelhança das empresas produtivas, como 

também vai exigir métodos e técnicas adequadas a essa organização” (FRIGOTTO, 2010b, p. 

190). 

Conforme Saviani (2013a), observa-se contemporaneamente o surgimento de novas 

tendências que se utilizam do prefixo neo. O autor afirma que a teoria do capital humano estava 

presente na concepção produtivista de educação, expressa na pedagogia tecnicista, mas perdura 

até os dias atuais nas tendências neoprodutivistas, estando refuncionalizada conforme aos 

acontecimentos históricos processados nas últimas décadas. Se, antes, a educação era mantida 

na posição de demanda coletiva como investimento capaz de promover crescimento econômico 

geral, a partir da última década do século passado, a teoria do capital humano, mais do que 

nunca, passou a ser voltada para a iniciativa do indivíduo, ou seja, cabe a ele investir em sua 

formação, em seu capital individual perante o cenário de acirrada competitividade no mercado 

de trabalho. 
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Embora exista certa dificuldade em caracterizar as ideias pedagógicas após os anos de 

1980, como aponta Saviani (idem), o neotecnicismo “assume uma nova conotação: advoga-se 

a valorização dos mecanismos de mercado, o apelo à iniciativa privada e às organizações não 

governamentais, à redução do tamanho do Estado e das iniciativas do setor público” (p. 438). 

Essas mudanças consideram a dinâmica do mercado e do padrão produtivo flexível e continuam 

seguindo os mesmos princípios de eficiência, produtividade e racionalidade que caracterizavam 

o tecnicismo dos anos setenta, contudo sob novas bases, com acirramento dos mecanismos de 

controle e de avaliação de resultados. 

Freitas (2012a) tem realizado extensa análise do neotecnicismo, considerando que o 

cenário incorporou uma cultura de busca por resultados escolares medidos a partir de standards, 

que se processa dentro de um sistema de controle que inclui bonificação e punição, conforme a 

definição do autor: 

 

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). 

 

Tendo em vista que se trata de um momento em que o Estado está sendo redefinido no 

âmbito do neoliberalismo, o empresariado, bem como os grandes conglomerados, têm ganhado 

espaço à frente de decisões educacionais, instaurando a mentalidade de gestão da empresa no 

campo pedagógico. Nesse sentido, mais do que nunca, existe a ênfase no gerencialismo, no 

controle das performances, na responsabilização, o que, em certa medida, entra em choque com 

os objetivos e fins de uma gestão educacional participativa e democrática, como será tratado 

adiante. 

 

1.2.1. O gerencialismo e os modelos de gestão eficientistas nas reformas pós 1990. 

 

A década de 1990 representa um período de mudanças no que concerne às novas 

orientações para a gestão pública, perante o cenário político-econômico advindo da 

globalização e mundialização do capital, que culminaram na reforma do Estado e na redefinição 

do seu papel. As mudanças objetivam o ajustamento às demandas do mercado, sendo que a 
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educação também é afetada pelas novas formas de gestão, caracterizadas pela tendência 

gerencial, que expressa uma redefinição da administração pública em todas as esferas. 

Fonseca e Oliveira (2005) defendem que, a partir daquela década, as escolas públicas 

brasileiras passaram a ser orientadas por uma revolução gerenciada, que incide diretamente na 

adequação da escola à demanda mercantil e que, igualmente, focaliza o controle da 

produtividade do trabalho docente. A escola, enquanto provedora de uma formação para o 

mercado trabalho e para o consumo, passou por reformas educativas que objetivavam uma 

modernização de acordo com as exigências produtivas. Passaram a ser enfatizados conceitos 

como o de descentralização, “compreendida como um meio de transferir para a escola a 

responsabilidade pela eficiência e a eficácia do ensino” (p. 59) e autonomia escolar, que, embora 

indicasse maior poder de decisão dos gestores públicos, também estava orientado pelo 

gerencialismo. 

As mudanças promovidas pela redefinição da gestão escolar tinham por objetivo “levar 

as instituições públicas a adotar modelos gerenciais, próprios do setor privado, inclusive no que 

se refere à organização do trabalho escolar e à busca de fontes alternativas de financiamentos 

para a escola” (Ibidem). Por certo, as reformas implicavam uma redefinição de concepções, 

valores e atitudes. À exemplo de outros países, no Brasil começaram a surgir sistemas de 

avaliação, que passaram a desempenhar função estratégica no sentido de gerenciamento dos 

resultados da gestão. Da mesma maneira, havia a necessidade de se estabelecerem parcerias 

com a iniciativa privada a fim de se obter recursos, de acordo com a redefinição do Estado. 

Analisando a tensão constitutiva da relação educação-trabalho, Oliveira (1996, p.68) 

destaca que o empresariado reivindicava uma “formação genérica, fundada nos rudimentos do 

cálculo, da lógica matemática, da escrita e dos procedimentos necessários às novas orientações 

das disciplinas nos locais de trabalho”. Como a escola era apresentada como débil por não 

atender às demandas apresentadas pelo mercado, os gestores da iniciativa privada passaram a 

criticar a administração pública como um todo, apresentando-se como os “redentores da 

ordem”. Pregavam um conjunto de iniciativas, supostamente neutras, mas que consistem em 

uma lógica mercantilizada, excludente. Dentre elas estão a avaliação meritocrática, competição 

entre escolas, avaliação de desempenho a partir de padrões, premiação/castigo, concorrência 

desigual entre alunos, descentralização como desobrigação estatal e estabelecimento de parceria 

com empresas privadas; enfim, todas fundadas na lógica de produtividade e de 

responsabilização. 

Na perspectiva de que a escola, perante o cenário de mudanças, teria que ser ajustada às 

demandas impostas pelo projeto neoliberal que orienta a globalização, os enfoques 
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economicistas da teoria do capital humano, sustentados na produtividade e performance, são 

elementos fundamentais na busca pela redefinição dos parâmetros da gestão. Segundo o 

pensamento neoliberal, a escola passa por uma crise de gerenciamento (management) que, em 

tempos de racionalização de custos, não implica investimentos concretos, mas, sim, gastar 

melhor. Gentili (1998) argumenta que, dessa forma, o projeto de educação neoliberal vai 

enfatizar a meritocracia como alternativa à superação dos problemas da escola, como estratégia 

a ser difundida em toda a América Latina, pois do ponto de vista deste projeto 

 

Os sistemas educacionais latino-americanos não se configuraram como verdadeiros 

mercados escolares regulados por uma lógica interinstitucional, flexível e 

meritocrática. A escola está em crise porque nela não se institucionalizaram os 

critérios competitivos que garantem uma distribuição diferencial do serviço, que se 

fundamente no mérito e no esforço individual dos “usuários” do sistema. No seu 

âmbito, não foi estabelecido o necessário sistema de prêmios e castigos, que 

recompensa ou pune as ações e decisões individuais; em suma, um sistema em que os 

“melhores” triunfam e os “piores” fracassam (GENTILI, 1998, p. 18). 

 

Essa posição, focalizada em modelos meritocráticos, expressa uma concepção de uma 

gestão própria da inciativa privada. Dourado (2007) destaca que a gestão educacional “tem 

natureza e características próprias, ou seja, tem escopo mais amplo do que a mera aplicação dos 

métodos, técnicas e princípios da administração empresarial, devido a sua especificidade e aos 

fins a serem alcançados” (p. 924). No seu entendimento, a gestão está implicada em uma 

construção coletiva de diversos atores que se efetiva pelo acesso aos processos de participação 

e decisão quanto às políticas educacionais. Contudo, como destaca Ianni (2000), cada vez mais 

as políticas e reformas são concebidas de acordo com as injunções dos organismos 

internacionais e dos interesses de poderosas instituições, o que restringe potencialmente a 

participação das classes subalternas nas decisões sobre a gestão. 

Outro aspecto presente na gestão educacional nas reformas pós década de 1990 é o 

acirramento da chamada responsabilização, que atinge um ápice nos anos 2000. Afonso (2009) 

argumenta que a responsabilização ganhou destaque internacionalmente com o estabelecimento 

do sistema de testagem norte-americano promovido com a aprovação da reforma No Child Left 

Behind. Desde então, verifica-se que essa prática está diretamente relacionada ao controle, que 

permeia toda a atividade da escola, mas não é exclusiva do sistema educacional, sendo este um 

dos cenários mencionados pelo autor. Como uma tendência que está na moda, a 

responsabilização (accountability14) aparece em ao menos seis quadros, tais como: a) na 

accountability decorrente de rankings internacionais; b) na publicização dos resultados com 

                                                 
14 Accountability é um termo polissêmico, que no entendimento de Afonso (2009), articula-se, no âmbito 

educacional, com avaliação, com prestação de contas e com responsabilização. 
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vistas à liberdade de escolha educacional; c) no controle social exercido pelo Estado; d) na 

corresponsabilização da sociedade civil na relação com o Estado; e) no direito à informação 

dos cidadãos; f) no estabelecimento de instrumentos como testes estandardizados.  

A medida da qualidade da escola por meio dos testes estandardizados que fornecem 

subsídio aos rankings aparece com ênfase nas reformas educacionais que enfatizam o 

produtivismo a partir do rendimento escolar dos alunos. Dourado (2007) problematiza o 

conceito de qualidade da educação, afirmando que hoje este assume novos sentidos, como em 

uma visão reducionista, que toma o rendimento escolar como referência, implicando a prática 

de ranqueamento entre instituições. 

Oliveira (2015) argumenta que a nova gestão pública, bem como a gestão educacional 

nos anos 2000, revelam uma lógica contraditória no contexto brasileiro. Embora tenham 

ocorrido mandatos presidencialistas democrático-populares, que representam uma oposição ao 

governo anterior de inspiração neoliberal, continuou a existir, desde os anos de 1990, um 

predomínio do modelo de gestão eficientista, embora coexistam políticas e parâmetros que se 

distanciam desse modelo. O entendimento de ampliação do direito de educação coexiste com 

formas excludentes baseadas em critérios eficientistas e individualistas. Para a autora, a 

autonomia de estados e municípios permitiu que fossem implementadas formas de gestão com 

essas racionalidades diversas, pois 

 

Pesquisas têm demonstrado que em alguns estados e municípios brasileiros 

encontramos escolas em que programas de inclusão social, muitos deles promovidos 

pelo governo federal, convivem com políticas dirigidas à competição e à busca de 

eficiência, definida pelo desempenho dos alunos nos exames em larga escala (...). 

Alguns estados e municípios têm adotado políticas de cumprimento de metas de 

eficiência mediante incentivos materiais em forma de bônus, subsídio ou premiação 

aos docentes ou às escolas, pelo satisfatório desempenho dos seus alunos 

(OLIVEIRA, 2015, pp. 627-628). 

 

O fomento às práticas de incentivos educacionais ocorre por conta da concepção de 

monitoramento dos resultados dos alunos nas avaliações em larga escala promovidas no sistema 

educacional, o que, para a autora, tem trazido “graves repercussões sobre os estudantes, os 

professores e as escolas” (Idem, p. 639). No seu entendimento, 

 

Embora o próprio governo reconheça o quadro de desigualdade que se expressa em 

termos regionais e internamente aos sistemas escolares, utiliza as mesmas regras e 

mecanismos de controle e regulação para o conjunto das escolas no sentido de 

monitorar sua eficiência, baseada no mérito acadêmico (Ibidem). 
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Como elemento central da nova gestão pública, a ênfase na avaliação é difundida em 

todas as esferas da administração e do planejamento. Na escola, pode fornecer indicadores de 

“qualidade” por meio dos resultados discentes que justificam mecanismos de escolha, como no 

caso da escolha dos pais na matrícula dos filhos. Importa mencionar que esses indicadores 

também têm o poder de distribuição de recursos, pois impactam no financiamento da escola e 

até em remuneração dos docentes, conforme seu desempenho no cumprimento de metas de 

gestão (OLIVEIRA, 2015). 

As implicações da cultura de avaliação revelam a racionalidade técnica que os governos 

têm adotado. Como os especialistas que formulam sistemas de avaliação em larga escala são 

externos ao contexto das escolas, desconhecem as desigualdades internas e a diversidade dos 

sistemas educativos, o que acarreta sérios problemas para as escolas em localidades mais 

precárias. Outro ponto a ser considerado é que os testes em larga escala se multiplicaram a 

ponto de acontecer a sobreposição de testes, que possuem custos e que constituem em um 

grande negócio para quem os concebe: 

 

Como se não bastasse, para se aferir os resultados educacionais das crianças e jovens 

no país, muitos estados e municípios desenvolveram seus próprios sistemas e testes, 

em alguns casos sobrepondo-se aos já existentes. Em certa medida isso se explica pela 

grande aderência dos gestores municipais e estaduais a essa lógica de mensuração, 

que põe a técnica no lugar da política e a eficiência no lugar da ampliação do bem-

estar como um direito. Se explica ainda, pelo fato de que a avaliação se tornou um 

grande negócio que envolve importantes cifras monetárias e que representa um campo 

de interesses direto ou indireto em que especialistas e empresas de consultorias, ONG, 

Institutos Empresariais, entre outros, envolvem-se nas políticas de Estado para 

disputar recursos públicos para seus fins privados (OLIVEIRA, 2015, p. 642). 

 

Portanto, as formas de gestão que embasam as reformas educacionais têm expressado a 

mercantilização da escola, a serviço de um projeto neoliberal de educação, sendo funcional à 

lógica eficientista. Inclusive, esse discurso tende a aparecer estrategicamente nas diretrizes 

reformistas voltadas à educação, especialmente daquelas produzidas pelos organismos 

internacionais, conforme será discutido a seguir. 

 

1.3. Organismos multilaterais e as reformas educacionais 

 

Com o início das políticas de ajuste frente à crise econômica nas últimas décadas do 

século passado, ganham destaque a atuação e a influência estratégica, em escala global, dos 

organismos internacionais, chamados por Frigotto (2010) de “novos senhores do mundo”. 

Aqueles relacionados à prática político-econômica, como é o caso do Banco Mundial (BM) e 
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suas agências, do Fundo Monetário Internacional (FMI) e da Organização para a Cooperação e 

o Desenvolvimento Econômico (OCDE) têm sido apontados como responsáveis pela 

exportação para os países pobres das chamadas “políticas numa mala”, isto é, políticas de 

ajustes que contemplam a difusão das ideias de livre mercado, que têm como alguns dos 

princípios a “descentralização, privatização, pagamento por serviços públicos, etc” 

(ROBERTSON, 2012, pp. 286-287). 

Desse grupo, o BM e o FMI parecem representar “uma frente de defesa e condução dos 

interesses sociais do capitalismo mundial” (MELO, 2005, p. 69). Atuam na elaboração de 

políticas de ajustes e pacotes econômicos, que incluem os empréstimos e a imposição de 

condições, como é o caso de reformas em variados âmbitos. Segundo Melo, esses organismos 

intentam promover um profundo “processo de ocidentalização de uma ótica conservadora, do 

ponto de vista dos interesses do capitalismo, de continuar a determinar, a dominar, a fazer o 

mundo à sua semelhança, à semelhança de seu projeto de sociabilidade” (Ibidem). 

Em relação ao BM, por se tratar de uma instituição financeira, sua posição em 

intervenções educacionais tem sido muito criticada, seja pelos princípios orientadores da ajuda, 

que aparecem explicitados em termos claros pelas condicionalidades, seja pelas enormes 

cifras15 que são movimentadas por estes empréstimos. Fonseca (2001) argumenta que no 

discurso social do BM podem ser identificados princípios consonantes a uma instituição 

daquela natureza, isto é, um banco, mas que mantém aparência humanitária, visto que está 

“respaldada por princípios de sustentabilidade, justiça e igualdade social, na qual a meta 

prioritária é o combate à situação de pobreza, mediante a busca da equidade na distribuição, na 

renda e nos benefícios sociais” (p. 90). Contudo, Robertson (2012) evidencia que a atuação de 

mais de cinquenta anos do BM tem provocado efeitos pouco expressivos na redução da pobreza 

e que, nesse tempo, esse organismo tem-se orientado pelos valores neoliberais, indicando que 

as iniciativas preconizadas para a educação possuem, como tônica, as questões econômicas. 

Klees e Edwards Jr. (2015) enfatizam que a atuação do BM é central na concretização de um 

processo de corte de gastos orçamentários que atinge diretamente a educação. O Relatório de 

1980 torna-se um marco, pois nele, explicita-se uma série de iniciativas que privilegiam a gestão 

em detrimento de investimento: 

                                                 
15 “Para se ter uma ideia, cada dólar que chega ao Banco Mundial mobiliza em torno de 1.000 dólares na economia 

americana, e cada dólar emprestado significa três dólares de retorno. Há especial interesse tanto na venda de 

projetos para os países quanto no financiamento de projetos por ele apresentados, respeitadas, é claro, suas 

‘condicionalidades’. Paulatinamente, o Banco transformou-se no maior captador mundial, não soberano, de 

recursos, movimentando em torno de 20 bilhões de dólares ao ano, tendo posto em circulação, entre 1985 e 1990, 

20 trilhões de dólares” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011, p. 61). 
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O tema do Relatório do BM de 1980 foi a “gestão”, repentinamente transformada em 

problema-chave para os serviços sociais. Por mais de um quarto de século, quase toda 

reforma neoliberal foi um mix de medidas sobre a gestão: reorganização, 

reestruturação, reengenharia, gestão do conhecimento, pagamento por mérito, leis de 

reforma do serviço civil, participação da comunidade, descentralização, aumento nas 

testagens, vouchers, privatização, ajuda com base em resultados etc. Quase nenhuma 

reforma educacional recomendou mais investimentos. Ao contrário, em muitos casos, 

o objetivo explícito da reforma era cortar gastos (KLEES; EDWARDS JR, 2015, p. 

23). 

 

Em relação às décadas mais recentes, Robertson (2012) também realizou o estudo de 

dois outros relatórios que tratam da educação: o Relatório Estratégia para o Setor Educacional 

(1999) e o Relatório Estratégia 2020 para a Educação (2011). Na análise da autora, no primeiro 

deles está encoberto por um ideário de privatização, com menção a gestão do ensino via ONGs 

e empresários, por exemplo. Como a privatização explícita poderia sofrer questionamentos, o 

documento remodela a questão para o foco das parcerias público-privadas (PPPs)16, com o 

argumento de que “o trabalho de fortalecer a educação é muito grande para que qualquer 

instituição o faça sozinha” (WORLD BANK, 1999, p.18 apud ROBERTSON, 2012, p. 290). 

No segundo relatório citado, Robertson destaca que o pós-crise de 2008 alterou as políticas 

educacionais, porém de maneira que se revigorou o papel das PPPs (que aparecem ligadas a 

uma nociva indústria especializada17) com base nos princípios da competitividade e da 

privatização, seguindo uma agenda neoliberal. Na visão da autora, essa agenda direciona a 

tomada das decisões do campo educacional para a autoridade do privado, conforme aos 

interesses dos diferentes grupos, trazendo sérias consequências para a “educação, para a 

sociedade e para a democracia” (ROBERTSON, 2012, p. 299). 

Quanto à ajuda financeira do BM para a educação brasileira, Fonseca (2001) destaca 

que está explícita uma imposição reformista, sempre no sentido de barateamento dos custos e 

de redução de gastos do Estado com o ensino. Entre as iniciativas mencionadas, destacam-se o 

gerencialismo, a racionalização, a descentralização, a flexibilidade, a desregulamentação, a 

transferência de serviços (e recursos) para o setor privado, a avaliação externa, a 

competitividade entre escolas, a capacitação dos professores em serviço, além da ênfase em 

materiais e tecnologias, ao invés de nos recursos humanos. 

                                                 
16 No artigo intitulado As Origens das Parcerias Público-Privadas na Governança Global da Educação Robertson 

e Verger (2012) explicitam a origem das PPPs na forma de PPPEs (parcerias público-privadas em educação a nível 

global).  
17 Segundo Robertson, essa indústria especializada é composta por: “[...] atores privados, [de] fundações, empresas 

especializadas em PPPs, empresas de consultoria global, bancos, consultores locais, think-tanks, websites 

direcionados, equipes de rápido retorno e escritórios de advocacia especializados, que cada vez mais atuam como 

fontes de autoridade” (ROBERTSON, 2012, p. 297). 
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Esses elementos emanados das diretrizes do BM são importantes para a compreensão 

dos princípios norteadores das reformas em curso, pois as concepções de educação expressas 

nas ações reformistas estão alinhadas com os pressupostos do economicismo no contexto 

neoliberal. Além disso, as reformas educativas também incorporam as propostas de outros 

organismos, como é o caso da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e 

Cultura (UNESCO), do Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF) e de outras agências 

de atuação regional, como a Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL). A 

partir de comissões e conferências, têm sido elaborados documentos representativos de um 

projeto educativo em consonância com a promoção de mudanças na educação, objetivando o 

atendimento às novas demandas e requerimentos do capitalismo. 

Dentre os documentos elaborados e/ou patrocinados, destacam-se, a nível global, a 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de 

aprendizagem elaborada na Conferência de Educação para Todos18, em Jomtien (Tailândia), 

em 1990. O documento tinha como foco a educação básica, entendida como “a base para a 

aprendizagem e o desenvolvimento humano permanentes” (WCEFA, 1990). Defendia a 

universalização do acesso à educação, estendido para crianças, jovens e adultos, considerando 

os grupos excluídos formados por pobres, indígenas, moradores das periferias, refugiados e, 

também, os portadores de deficiência. As distinções entre diferentes gêneros, raças, culturas e 

religiões foram consideradas, preconizando-se o exercício da tolerância e do respeito aos 

diversos valores dos indivíduos. Nessa conferência foram acordadas seis metas que deveriam 

ser executadas no período de dez anos, especialmente direcionadas para os países do E-919, isto 

é, os nove países com maior taxa de analfabetismo no período.  

Embora entendido em seu significado de marco histórico, o documento produzido foi 

alvo também de críticas, sendo uma delas a própria imprecisão do termo básico, que acabou 

sendo entendido como o mínimo possível, referindo-se às destrezas essenciais como leitura, 

escrita e cálculos matemáticos. Segundo Torres (2003) enfatizou-se o mais elementar nível de 

instrução e o atendimento a necessidades básicas de aprendizagem (NEBAS), pensadas em 

favor de sete elementos: 1) sobrevivência; 2) o desenvolvimento pleno de suas capacidades 

próprias; 3) uma vida e um trabalho dignos; 4) a participação plena no desenvolvimento; 5) a 

                                                 
18 A Conferência Mundial de Educação para Todos foi promovida pelo Banco Mundial, UNICEF, PNUD e 

UNESCO. Participaram 155 governos, agências internacionais, ONGs e outros grupos ligados à educação 

(SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011). 
19 Bangladesh, Brasil, China, Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria e Paquistão (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2011, p. 48). 
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melhoria de qualidade de vida; 6) a tomada consciente de decisões; 7) a continuidade da 

aprendizagem (p. 64). 

No entendimento da autora, a proposta das NEBAS encobre conflitos sociais ao 

mencionar, por exemplo, as necessidades básicas como necessidades pessoais e não como 

necessidades de um sistema vigente, que, no documento, não é submetido à crítica. Outra 

questão diz respeito à aprendizagem e a uma concepção de escola pensada mais como espaço 

de acolhimento social, de convivência entre os diferentes, uma escola inclusiva, havendo o 

deslocamento das funções escolares para as relações humanas, em detrimento daquilo que é 

central, o acesso ao conhecimento. Como o texto enfoca as necessidades básicas (entendidas 

como mínimas) de aprendizagem, imprescindíveis para a própria sobrevivência, diretamente 

ligadas ao cotidiano prático, às relações interpessoais, “a aprendizagem transforma-se numa 

mera necessidade natural, numa visão instrumental desprovida de seu caráter cognitivo, 

desvinculada do acesso a formas superiores de pensamento” (LIBÂNEO, 2012, p.18). No 

documento também se mencionam o aprendizado de “conhecimentos úteis, habilidades de 

raciocínio, aptidões e valores” e a implementação de “sistema de avaliações de desempenho” 

(WCEFA, 1990). Daí decorre, portanto, que algumas medidas, como o estreitamento curricular 

em favor de leitura, escrita e cálculos, a cultura de testes, rankings e a qualidade medida por 

resultados, podem estar embasadas naqueles princípios. 

Um segundo documento produzido na década de 1990 é o Educación y conocimiento: 

eje de la transformación produtiva con equidad, produzido pela Oficina Regional de Educação 

da UNESCO para América Latina e Caribe (OREALC), vinculada à CEPAL (1992). Sobre este 

documento, Miranda (1997) afirma: 

 

Seu objetivo foi esboçar linhas de ação para políticas e instituições que favorecessem 

as relações sistêmicas entre educação, conhecimento e desenvolvimento, na 

perspectiva da noção de complementaridade entre transformação produtiva e equidade 

proposta no documento anterior da CEPAL20. A estratégia proposta se articula em 

torno de objetivos (cidadania e competitividade), de critérios norteadores (equidade e 

desempenho) e de delineamento de reforma institucional (integração nacional e 

descentralização) (pp. 39-40). 

 

A análise geral do texto destaca a centralidade do conhecimento, que aparece na 

perspectiva de associação ao uso de tecnologias, do “saber fazer, saber usar, saber comunicar”, 

revelando a operacionalidade e pragmatismo desse conhecimento (Idem). Uma exemplificação 

                                                 
20 De acordo com Miranda (1997), o documento Transformación productiva con equidad (1990) da Comissão 

Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL) “sugere que os indivíduos, setores sociais e países devam se 

tornar competitivos, ou seja, devam adequar-se às exigências do mercado” (p. 39). 
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apregoada no texto é a defesa de sociedades de conhecimento em que o aprendizado se daria 

em uma interligação entre escola, vida e trabalho, sempre sob a mediação das mudanças 

tecnológicas. Havia também o destaque aos equipamentos e também à nova orientação do 

trabalho docente, que “consistirá muito mais em reorientar, dirigir, dar exemplos e animar do 

que em transmitir os conteúdos das disciplinas (CEPAL/UNESCO, 1992, p. 48). 

Do ponto de vista operacional, como o documento esboçava linhas de ação e diretrizes, 

questões como amplas reformas educativas se mostraram como imperativas para a 

materialização das metas vinculadas aos objetivos do texto. Além disso, as reformas educativas 

estavam atreladas a outros tipos de reformas, como as do Estado, que culminariam com uma 

ressignificação do seu papel, no sentido de uma “transmutação de Estado administrador e 

provedor para um Estado avaliador, incentivador e gerador de políticas” (SHIROMA; 

MORAES; EVANGELISTA, 2011, p. 53). 

 Por fim, outro documento de relevância mundial com a chancela da UNESCO para as 

ações no campo da educação na década de 1990 é o Relatório Delors21. O documento destaca 

o quadro prospectivo dos desafios a serem enfrentados no cenário de globalização às vésperas 

da virada do século, fazendo referências às principais tensões que deveriam ser ultrapassadas. 

Ao longo do texto são apresentadas pistas e recomendações para a superação dos problemas e 

tensões do século XXI, que não se restringem tão somente aos problemas escolares. Tal qual 

em outros relatórios, a atenção se volta para a educação básica das crianças e dos adolescentes, 

embora também sejam contempladas questões pertinentes ao ensino secundário e superior. 

Quanto à aprendizagem, o documento preconiza que a educação deva ocorrer ao longo de toda 

a vida (lifelong learning) e deve pautar-se pelo aprender, atualizar e utilizar conhecimentos e 

informações que são requerimentos para a vida na sociedade atual. Nesse cenário, sobressai a 

questão do adaptar para o mundo de mudança intensa, em que já não faz mais sentido a 

acumulação tão somente quantitativa de conhecimentos, mas, sim, sua utilização em função de 

dar respostas aos desafios. A aprendizagem requerida é tanto fornecida por meios estruturados 

de ensino quanto pelas circunstâncias aleatórias da vida prática, em que a família e a 

comunidade também têm papel educativo destacado. Ademais, o Relatório ficou conhecido, 

dentre outros elementos, como aquele que propõe os pilares22 do conhecimento: aprender a 

aprender, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. 

                                                 
21 O Relatório foi produzido entre 1993 e 1996. Contou com uma Comissão formada por especialistas em nível 

global e teve como presidente Jacques Delors (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011). 
22 Em síntese, o pilar chamado de aprender a aprender centra-se no conhecer, como meio e finalidade, abrangendo 

a apreciação daquilo que é aprendido, seja ciência ou cultura geral. No pilar aprender a fazer, a ligação com o 

mundo do trabalho é evidente, já que se argumenta que reestruturação demanda qualificação em termos de 
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De maneira geral, todo esse conjunto de documentos influenciou o delineamento de 

reformas educacionais que ocorreram ao longo da década de 1990. No que concerne ao Brasil, 

Neves (2005) destaca que tanto o economicismo quanto as diretrizes dos organismos 

multilaterais podem ser verificadas nas iniciativas e reformas educacionais do governo de 

Fernando Henrique Cardoso, estão expressos no conteúdo da LDB (Lei nº 9.394/96), nas 

reformas educacionais com vistas à formação técnico-profissional, na normatização do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(FUNDEF), além de nas ações que contemplam a alteração da formação do professor, 

privatização e empresariamento da educação. Melo (2004) complementa, indicando que as 

políticas educacionais naquela década caminharam no sentido da ênfase em uma formação 

individualizada, pautada em competências e habilidades, sendo o sujeito responsável por buscar 

sua própria empregabilidade23, em concordância com uma cultura meritocrática que 

 

Perpassa todas as reformas políticas nesta área: desde a montagem dos currículos, 

tanto para a educação básica quanto para a formação permanente, passando pela  

“decisão de cada um” em seguir adiante nos estudos ou tentar trabalhar antes de 

terminar sua formação básica, secundária ou superior, até os sistemas de avaliação 

propostos, que valorizam o desempenho individual nos vários níveis de ensino 

(p.146). 

 

Esses pressupostos meritocráticos são característicos do modelo neoliberal; contudo, as 

raízes dessa noção individualista já podiam ser identificadas na concepção liberal conservadora, 

que entende o indivíduo como átomo social que se diferencia de seus semelhantes a partir de 

sua vontade e capacidade individual (BIANCHETTI, 2001). 

 

1.3.1. As reformas educativas em tempos de mundialização. 

 

O raciocínio empreendido até o momento permite que sejam feitas algumas observações 

sobre as reformas educacionais, de maneira que se compreende que estas não estão isentas de 

um projeto formativo defendido por organismos multilaterais, que exercitam seu poder, 

                                                 
competências pessoais, entendidas como um conjunto de qualidades e capacidades que devem ser desenvolvidas. 

No caso do aprender a viver juntos, o Relatório destaca a cultura de paz atribuída à educação, no sentido de 

promover a não-violência em dois aspectos: descobrir o outro pelo desenvolvimento de empatia e engajamento em 

projetos comuns, cooperação e resolução de conflitos. Por fim, o aprender a ser envolve o desenvolvimento em 

todas as dimensões como “espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal, 

espiritualidade” (DELORS, 2001, p. 99), que se dá tanto por processos individualizados, quanto por construções 

sociais. Para que tudo isto seja efetivado, o Relatório prevê que ocorram mudanças nos sistemas educativos e, 

também na formação dos professores, entendidos como agentes da mudança. 
23 Melo (2004) argumenta que a empregabilidade implica na responsabilização restrita do indivíduo no sentido de 

aquisição dos conhecimentos profissionais, competências e habilidades requeridos pelo mercado de trabalho. 



40 

especialmente, sobre os países em desenvolvimento. De maneira geral, estabelecem-se, na 

educação escolar, diretrizes voltadas ao cumprimento de metas conforme os moldes do 

empresariado e o papel das reformas educacionais é estratégico nesse processo, haja vista que 

representam uma adequação da escola perante o cenário econômico, mesmo que aparentemente 

enfatize valores humanistas. Qualquer classificação dessas reformas deve considerar as 

especificidades de cada modelo, muito embora a maior parte delas se volte para o corte de 

custos. Martin Carnoy (2003) classifica em três tipos as reformas educacionais em tempos de 

mundialização24: (1) as que se fundam na competitividade, (2) aquelas fundadas nos 

imperativos financeiros e (3) as reformas que se fundam na equidade. 

Seguindo a tipificação estabelecida pelo autor, o primeiro tipo de reforma se orienta pela 

competitividade, isto é, “na evolução da demanda de qualificações nos mercados - nacional e 

internacional - do trabalho e às novas ideias sobre a maneira de organizar a produção do sucesso 

escolar e da competência profissional” (p. 55). Em síntese, as reformas desse tipo têm como 

ênfase a produtividade, medida de acordo com o sucesso do aluno. Algumas das iniciativas 

correlacionadas são: responsabilização por resultados, concorrência entre escolas, 

aprendizagem medida por testes cujos resultados são divulgados publicamente, uso de meios 

de altos rendimentos com objetivo de uma melhor gestão, busca por melhores resultados dos 

alunos com custo baixo e pagamento de bônus escolar. Alguns dos organismos que preconizam 

essa concepção de reforma incluem, segundo Carnoy, a OCDE e também a UNESCO. 

O segundo tipo de reforma educacional é fundamentado nos imperativos financeiros, 

isto é, está relacionada aos ajustes estruturais que objetivam reduzir os gastos públicos com a 

educação na atual conjuntura econômica. Importa considerar que são iniciativas o corte de 

custos de uma universidade pública, entendida como dispendiosa e ineficaz, em favor de um 

ensino básico e de baixo custo; a privatização do ensino secundário e superior, a autorização de 

criação de mais instituições privadas e pagamentos de mensalidades em instituições públicas; 

a redução do custo por aluno, em todos os níveis de ensino, com aumento de número de 

estudantes por turma (CARNOY, 2003). Como a questão é relacionada aos fundos públicos e 

as medidas de ajustes estruturais, sobretudo dos países em desenvolvimento econômico, esse 

tipo de reforma é preconizado dentro das condições fixadas pelo FMI, BM e pelos bancos 

regionais. 

                                                 
24 Para Carnoy (2003), a mundialização é descrita por meio das transformações na economia e na cultura que nos 

últimos tempos foram impactadas por uma “reviravolta” associada à globalização que atinge dos mercados ao 

modo de lidar com a informação e com o saber. 
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Por fim, as reformas fundadas na equidade intentam aumentar a igualdade das 

possibilidades econômicas, pois se entende que alunos com melhor rendimento conseguem 

melhores salários e status. Surgem iniciativas que concebem maior investimento em educação 

básica, como enfatizado na Conferência de Jomtien, com vistas ao atendimento dos alunos 

desfavorecidos, de grupos de risco e, com resultados de aprendizagem inferiores. Como 

organismos correlacionados com a idealização e fomento dessas reformas, estão, sobretudo, os 

participantes da referida Conferência. Embora seja entendida como o tipo de reforma que mais 

beneficiam as classes populares, essas são as mais obstaculizadas no panorama econômico em 

nível global, pois, segundo Carnoy (2003), “a mundialização faz pressão sobre os Governos 

para fazerem recuar as reformas fundadas na equidade a pretexto de que as somas investidas 

em um clima de maior equidade ameaçam frear o crescimento econômico” (p. 65). 

Por certo, cada um desses tipos de reformas traz consequências que incidem sobre o 

trabalho pedagógico e o corpo docente. Carnoy destaca que, especialmente nas orientações do 

BM, estão concepções que agravam ainda mais a condição docente, pois: 

 

O fato mais perturbador na busca de um melhor rendimento escolar é o seguinte: a 

ideologia associada à mundialização invoca, em geral, implicitamente -  e, quase 

sempre, explicitamente - uma redução do orçamento do Estado destinado aos 

professores: na perspectiva de uma reforma financeira, tal postura é lógica já que os 

salários representam uma parcela importante dos gastos com educação (p. 97). 

 

Com isso, 

O objetivo atual do Banco Mundial, focalizado na privatização do mercado do corpo 

docente e no aumento do número de alunos por turma, continua a enviar o mesmo 

sinal aos Governos, dizendo-lhes que ainda é possível aumentar a carga de trabalho 

dos professores e, ao mesmo tempo, reduzir seus salários, sem causar prejuízo ao 

desempenho dos alunos (Ibidem) 

 

Tendo em vista todos esses aspectos e conforme aos objetivos deste trabalho, analisa-

se, a seguir, a estruturação de um sistema de bônus/prêmio em uma reforma educativa 

promovida pela Secretaria de Estado da Educação de Goiás, iniciada no ano de 2011. As 

diretrizes dessa reforma demonstram o economicismo na tomada de decisões, bem como a 

ênfase na produtividade e na performance individual e coletiva. Verifica-se o embasamento em 

modelos implementados em outros sistemas educacionais, que carregam em si mesmo uma 

noção de reforma fundamentada em competitividade, em controle da atividade pedagógica, 

assim como é a avaliação e a responsabilização envolvidas. 
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CAPÍTULO II  

PAGAMENTO POR MÉRITO: A BONIFICAÇÃO/PREMIAÇÃO ENQUANTO 

ELEMENTO DA REFORMA EDUCACIONAL 

 

O sistema de bônus/prêmio implementado a partir de 2011 na rede estadual goiana é 

uma das ações reformistas que trazem para o cotidiano escolar ferramentas da administração 

empresarial que estão sendo incorporadas à gestão em educação. Verifica-se que o modelo 

goiano é inspirado em experiências internacionais, marcadamente as norte-americanas, dentro 

do âmbito das reformas empresariais que se efetivaram nas últimas décadas. Este capítulo 

analisa como essa experiência serviu de modelo e como se deu o processo da adesão ao 

pagamento por mérito por parte da SEDUC/GO. Evidencia-se que a reforma Pacto pela 

Educação apresenta elementos característicos de uma tendência neotecnicista que, dentre outros 

pilares, fundamenta-se na meritocracia. Buscou-se explicitar, por meio de todo o conjunto 

documental analisado, a estruturação interna do sistema de bônus/prêmio, destacando-se sua 

natureza excludente e seletiva. 

 

2.1. A bonificação/premiação de alunos e professores: da experiência americana às 

secretarias de educação no Brasil 

 

As experiências de pagamento de bônus educacional atrelado ao mérito, tal qual é 

difundido nos dias de hoje, com forte tendência à responsabilização, surgiram no sistema 

educacional norte-americano. Freitas (2012a) e Klees e Edwars Jr. (2015) destacam que as 

práticas implementadas por lá englobam uma série de iniciativas das quais o pagamento por 

mérito com uso de bônus/prêmios é um dos elementos de um projeto maior. Esses autores 

argumentam que aquelas iniciativas aparecem com as reformas educacionais que ocorrem em 

nome de uma maior qualidade25 do ensino, com obtenção de melhores resultados com vistas a 

um parâmetro eficientista em educação, pautado pelo desempenho individual e coletivo. 

Nas origens das iniciativas de pagamento por mérito, utilizadas no sistema  

norte-americano durante os anos de 1980, a avaliação do professor com base em seu 

desempenho ocorria pela observação de sua sala de aula. Tal tarefa era desempenhada pelos 

diretores, sendo que, de início, havia pouca observância de critérios estandardizados. Nas 

décadas seguintes, especialmente com as mudanças na lei, a adesão às iniciativas também 

                                                 
25 O debate sobre o termo qualidade em educação tem tido seu sentido transmutado na medida em que se estabelece 

uma relação entre qualidade com aquilo que pode ser medido como produto de rendimento escolar. 
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denominadas de pay-for-performance26 aumentou significativamente nos sistemas 

educacionais, o que acabou por resultar na revisão dos critérios da avaliação docente. A 

quantidade de recursos investidos também cresceu de maneira considerável e até um fundo de 

apoio denominado Teach Incentive Fund foi criado em 2006, direcionado para pagamentos de 

professores e diretores com base em performance (MARSH et al., 2011). 

Em governos como o de George W. Bush (2001-2009), políticas de bônus escolar mais 

complexas foram desenvolvidas em cidades, distritos e estados como Cidade de Nova York, 

Denver, Dallas, Houston, Flórida, Minnesota, Texas. No governo de Barack Obama, algumas 

dessas iniciativas avançaram e foram estimuladas por ações como o Race to the Top que, dentre 

outros, previa compensações financeiras e retenção de professores eficientes. O sistema de 

bônus implementado naquele país apresenta variações, haja vista que cada modelo difere quanto 

à responsabilização dos agentes e às recompensas que podem ser adquiridas tanto pela 

performance individual, quanto do grupo, permitindo, por exemplo, dentro de uma mesma 

instituição, serem distribuídos prêmios somente para alguns participantes (Idem). 

A experiência de bonificação da cidade de Nova York parece ser a de maior destaque 

no conjunto das iniciativas de pagamento por mérito e deve ser pensada dentro da reforma 

educacional implementada naquela cidade. Essa reforma27 possui elementos que devem ser 

levados em consideração, pois as iniciativas lá desenvolvidas, em particular, têm servido de 

“inspiração” para projetos em andamento aqui no Brasil, fato que se confirma na entrevista 

Bônus não gera motivação, de Luiz Carlos de Freitas publicada na Revista Carta Capital. Como 

exposto pelo pesquisador, as estratégias de bonificação chegaram ao Brasil, com versões 

transmutadas ou como “mera cópia improvisada”28 (FREITAS apud CARVALHO, 2011, s/d). 

                                                 
26 Segundo Marsh et al (2012), os programas e políticas denominadas de pay-for-performance têm sido longamente 

utilizados no setor comercial como uma maneira de incentivar e recompensar os funcionários pelo atendimento de 

metas e objetivos. Atualmente, esse tipo de iniciativa tem recebido atenção como uma opção para o setor público, 

incluindo os estabelecimentos de ensino. 
27 Diane Ravitch (2011) defende que a educação americana se voltou para a ampla testagem da qualidade da 

educação aferida por testes padronizados, especialmente com a aprovação, em 2002, da lei chamada de No Child 

Left Behind. No caso nova-iorquino, a responsabilização causou uma série de impactos negativos como, por 

exemplo, fechamento de um número significativo de escolas e incentivo à competição interescolar. Essa reforma 

é descrita como “o campo de testes nacional para as reformas baseadas no mercado” (p. 87). Fundamentou-se em 

tomada de decisões por meio de agentes externos à educação, como as consultorias administrativas (McKinsey & 

Company, por exemplo) e teve como idealizadores um secretário, segundo Ravitch (2011, p. 89), “com 

pouquíssima experiência em educação” que “cercou-se de pessoas de fora da educação, a maioria advogados, 

consultores administrativos e economistas. Muitos dos jovens ajudantes do secretário haviam saído há pouco 

tempo da universidade e não tinham experiência em educação, mas recebiam salários anuais na casa dos seis 

dígitos” (Idem, p. 91). 
28 O pesquisador argumenta que a implantação do sistema de bônus em São Paulo, iniciado em 2008, teve como 

referência as políticas desse tipo iniciadas em Nova York. Freitas cita que, apesar dos estudos da Rand Corporation 

e de outras prestigiadas entidades que comprovaram que o bônus se mostrou ineficaz e trazia efeitos negativos 

para as escolas, a ideia foi “copiada” pelo governo de São Paulo. 
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Uma das publicações divulgadoras da experiência nova-iorquina em nosso país é o texto 

A Reforma Educacional de Nova York: possibilidades para o Brasil, de Gall e Guedes (s/d). 

Como o próprio título sugere, são destacadas ações da reforma daquela cidade que caracterizam 

formas de gestão educacional que se desenvolvem em um complexo sistema de 

responsabilização dos agentes escolares, com consequente pagamento de bônus e incentivos. 

As políticas são pensadas em favor da performance dos professores e dos alunos, sendo 

apresentada a face da sanção e da punição, elementos integrantes não só da reforma nova-

iorquina, mas das de Chicago, Baltimore e Washington D.C. Segundo os autores: 

 

Os professores e diretores que melhoram o desempenho de seus alunos recebem bônus 

e promoções. Aqueles que persistentemente fracassam em fazê-lo são substituídos. 

Em uma ação piloto, os alunos que apresentam bom desempenho recebem incentivos 

em dinheiro. Essas medidas refletem o interesse da sociedade no sucesso dos alunos 

e também na economia de verbas públicas obtidas quando se evitam reprovações e 

repetições de ano. As escolas com pior desempenho são fechadas e seus prédios, 

ocupados por novas escolas com novos quadros de funcionários (p. 23). 

 

O programa de recompensa de Nova York, baseado em pay-for-performance, foi objeto 

de uma investigação independente sobre sua implementação e efetividade. O estudo de Marsh 

et al (2011), denominado A Big Apple for Educators: New York City’s Experiment with 

Schoolwide Performance Bonuses29, é uma das referências para se entender a bonificação em 

curso durante três anos (2007-2010) naquela cidade. A pesquisa avaliou o programa voluntário 

Schoolwide Perfomance Bonus Program (SPBP) que contemplava estudantes dos chamados 

elementary, middle, K-8 e high schools30. As análises indicaram que o desempenho desses 

alunos nos testes estandardizados não melhorou como previsto pelos idealizadores do sistema 

de bonificação, que não houve evidência de que o programa gerava motivação nos professores 

e os custos eram altos, tendo oscilado durante os anos. Em síntese, a análise promovida indicava 

que a continuidade do programa não garantiria a melhora do desempenho e, com a divulgação 

do estudo, somadas outras controvérsias, o SPBP acabou por ser suspenso em 2011 (MARSH 

et al., 2011). 

Mesmo com todas as críticas, a aprendizagem, por certo, dentro das reformas lideradas 

por Nova York, consolidou-se como desempenho, medido pelos testes estandardizados 

                                                 
29 O relatório final da pesquisa está disponível no endereço eletrônico do site da RAND Corporation, uma 

organização não governamental norte americana que busca contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas 

e tomadas de decisão por meio de pesquisas e avaliações: 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2011/RAND_MG1114.pdf 
30 Segundo a nota de tradução disponível em Ravitch (2011, p. 21) “elementar school são os anos iniciais do ano 

fundamental, enquanto middle school são os anos finais e high school é o ensino médio”. Por fim, K-8 é 

kindergarten through 8th grade ou seja, jardim de infância até a oitava série. 
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(RAVITCH, 2011; FREITAS, 2012a). O bônus, nesse caso, funciona como mais um elemento 

de controle da atividade pedagógica, de maneira que não pode ser pensado desvinculadamente 

das formas de gestão educacional, cujos objetivos e metas visam critérios estritamente 

mensuráveis. Apesar da variedade de estudos, análises e críticas ao modelo de gestão 

educacional que adota a bonificação/premiação como uma de suas iniciativas, essas políticas 

de incentivo e sanção foram amplamente difundidas. 

É preciso, ainda, mencionar que o pagamento por mérito/performance tem sido objeto 

de publicação de grandes grupos e fundações que difundem um ideário alinhado a seus 

interesses. O bônus, apresentado como uma “medida inovadora”, cumpre uma série de funções 

disseminadas como desenho de uma política pública educacional. Esses grupos não 

enfrentariam as limitações governamentais, de modo que é difundido que as “fundações, 

institutos de responsabilidade social e outras entidades do terceiro setor estão certamente 

melhor posicionados para liderarem este movimento pela avaliação rigorosa de programas a 

serem adotados como políticas” (PONTUAL, 2008, p. 20). Nesse sentido, a defesa do 

pagamento variável se faz necessária, até para se firmar como “política de estado”: 

 

Diante da possibilidade da adoção e implantação de políticas de remuneração variável 

que tenham esse impacto positivo na aprendizagem dos alunos, é recomendável que 

esta prática seja disseminada e divulgada pelo terceiro setor e sociedade civil de forma 

a ser apropriada por eles e pelos próprios servidores públicos concursados, deixe de 

ser um ‘programa de governo’ e se transforme ao longo do tempo em ‘política de 

estado’, garantindo sua perenidade (p. 35-36) 

 

Por certo, como indicam os estudos aqui mencionados, houve notável expansão das 

iniciativas de pagamento variável ou por mérito, no âmbito das secretarias aqui no Brasil. 

Pontual (2008), no ano de publicação do estudo, menciona programas nos estados do Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, São Paulo, Ceará, Sobral-CE, e um projeto em vias de 

implantação no Mato Grosso. Freitas e Máximo, em 2011, apontavam que pelo menos outras 

quinze secretarias estaduais de educação pensavam em utilizar um conjunto de programas com 

bonificação escolar. De acordo com Freitas, os argumentos para essa adesão revelavam pouco 

embasamento teórico e algum interesse eleitoreiro, pois: 

 

No Brasil há apenas “fé” nestes programas e quase nenhum estudo sistemático. Os 

reformadores convencem os governadores ou secretários de Educação a aplicar estas 

ideias, citando “estudos internacionais que provam sua eficácia”. Os governadores, 

com pressa de apresentar resultados antes das próximas eleições, embarcam nestes 

programas (FREITAS apud CARVALHO, 2011, s/p.). 
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Três anos após a entrevista de Freitas, o trabalho de Araújo (2014) revelou os programas 

em vigência no ano de 2012 nas secretarias estaduais de educação nas cinco regiões do país. 

Naquela ocasião verificou-se que onze secretarias estaduais haviam aderido às políticas de 

bonificação: Acre, Tocantins, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso do Sul, Espírito 

Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Os dados da pesquisa revelaram 

especificidades em cada um desses programas, sendo que, no âmbito dos pagamentos, tanto 

professores quanto alunos e escolas poderiam ser recompensados. Não caberia aqui explicitar 

como funciona cada um dos programas, o que já foi feito, mas, partindo da concepção de que o 

sistema de mérito opera seguindo a lógica do disciplinamento e controle, e que essas dimensões 

são problemas de ordem política, a bonificação/premiação e seu oposto punitivo devem ser 

criticamente analisados haja vista que têm aparecido nos projetos de governança, que não estão 

isentos de adotar estratégias que intentam a busca por consenso e legitimação. 

No geral, para que ocorra o pagamento por mérito pressupõe-se a utilização de critérios 

mensuráveis e objetivos, que, no caso da escola, estão materializados em testes e avaliações 

educacionais em larga escala, como é o caso das avaliações externas. O relatório final elaborado 

por Brooke, Cunha e Faleiros (2011), denominado Avaliação Externa como Instrumento da 

Gestão Educacional nos Estados, apresenta com profundidade a questão da implementação de 

sistemas estaduais e, também, municipais de avaliação externa, denominadas avaliações 

subnacionais. Destaca-se no relatório que três fatores contribuem para a expansão dessas 

avaliações: (1) a influência nas reformas educacionais da década de 1990, disseminadas em 

todo o mundo, da atuação dos organismos multilaterais, das demandas econômicas e sociais no 

novo contexto da globalização, da necessidade de avaliação externa como parâmetro para 

medição de qualidade educacional; (2) a reforma da gestão pública, normatizada em termos da 

eficiência e gestão por resultados e cumprimento de metas; (3) a liderança do MEC no 

delineamento de avaliações e indicadores nacionais. 

Nesse sentido, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb)31 surge como 

proposta de uma avaliação conduzida pelo governo federal. Com a criação do Ideb32 em 2007, 

                                                 
31 O Saeb tem por objetivo avaliar a Educação Básica por meio de três avaliações externas de larga escala: 

Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb), que avalia os alunos de escolas públicas e privadas nos anos 

finais (5º, 9º e 3º anos); Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc/ Prova Brasil), que avalia alunos das 

escolas públicas no 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), destinada 

aos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas. As duas primeiras são bianuais e a última é 

anual (INEP, 2016a) 
32 O Ideb, criado pelo Inep, constitui-se como indicador objetivo que possui valores em escala de zero a dez. 

Considera dois conceitos: aprovação e desempenho dos alunos em avaliações em língua portuguesa e matemática 

(Prova Brasil e Saeb). Até 2022, estipula-se que as escolas devam alcançar índice igual a 6,0 na primeira fase do 

ensino fundamental, o que equivale a média dos países membros da OCDE nos dias atuais (INEP, 2016c). 
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tem-se verificado o estabelecimento de critérios relativos aos procedimentos ligados à 

verificação de aprendizagem e, também, a responsabilização dos agentes do cotidiano escolar. 

Brooke, Cunha e Faleiros (2011) argumentam que 

 

Não é de surpreender que em pouco tempo o Ideb tenha se tornado uma questão 

política para os gestores da Educação em nível estadual e municipal e a avaliação 

educacional um elemento da maior relevância na definição de prioridades 

governamentais. O Ideb marca um divisor de águas na forma de fazer política 

educacional e uma mudança radical nos critérios a serem empregados na avaliação do 

trabalho da escola e dos responsáveis pelos sistemas de Educação (p. 25). 

 

Os autores já mencionavam que os grandes estudos conduzidos nos Estados Unidos 

sobre bonificação de professores estavam começando a se materializar. Já havia uma literatura 

considerável sobre o assunto, abordado em diferentes faces, desde as mais até as menos 

otimistas, da mesma maneira que problematizavam os impactos dos bônus coletivo e individual. 

Referente ao Brasil, os autores defenderam que os incentivos em execução eram destinados à 

coletividade das equipes escolares, em detrimento de premiações individuais: 

 

Com a exceção do prêmio para os professores alfabetizadores de Sobral, os incentivos 

brasileiros são coletivos, pagos, mediante fórmulas diversas, à coletividade escolar 

com justificativas que geralmente explicitam o propósito de motivar a equipe inteira 

e evitar possíveis divisões causadas pelos incentivos individuais. Os motivos também 

são práticos (Idem, p. 47). 

 

Porém, pouco tempo depois, a pesquisa de Araújo (2014) demonstrou que uma série de 

“políticas de recompensa” com foco no individual já estava sendo implementada nas secretarias 

estaduais de educação. Na análise realizada por Brooke, Cunha e Faleiros (2011) a partir de 

pesquisas norte-americanas, os autores explicitam que existe uma diferenciação de 

comportamentos de professores estabelecida entre aqueles que recebem/não recebem incentivos 

individuais, daqueles cuja escola não recebe bônus e daqueles cuja escola recebe bônus 

coletivo. Para os autores, existe a concepção de que o bônus individual seria aquele que mais 

surtiria efeitos no que diz respeito a um comportamento docente produtivo, sintetizado no 

raciocínio segundo o qual  

 

No caso dos incentivos individuais, o professor que não ganha o bônus terá condição 

de modificar seu comportamento com base no modelo oferecido por outros 

professores da mesma escola que receberam o incentivo. Nesse caso, há uma conexão 

possível entre o sistema de incentivos e a mudança pretendida na prática dos 

                                                 
Atualmente o Ideb pode ser consulado por escola, juntamente com outras informações, no site 

http://idebescola.inep.gov.br/ideb/consulta-publica. 
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professores menos produtivos. No caso do incentivo de grupo, essa conexão não 

existe. O professor que pertence a uma escola que não recebe o bônus não tem em 

quem se modelar para produzir um comportamento ou prática docente diferente. Da 

mesma forma, a escola que ganha o bônus coletivo não recebe indicação das práticas 

consideradas bem sucedidas e deve encarar o pagamento mais como um adicional ou 

um 13º salário do que propriamente um incentivo para o aprimoramento do ensino da 

escola (BROOKE; CUNHA; FALEIROS, 2011, p. 48). 

 

Ainda sobre as premiações brasileiras, Afonso (2014), argumenta que as políticas de 

responsabilização aqui desenvolvidas têm sido objeto de debate, pois dentre um dos aspectos, 

verifica-se que “muitos governos têm importado ou recriado fórmulas” (p. 493) de 

sanção/recompensa que consideram um bônus diferenciado para profissionais ou escolas. 

Considerando o objeto de estudo em sua totalidade, estudar os sistemas de incentivos 

requer que sejam consideradas as suas particularidades. Os autores advertem que seria arriscado 

estabelecer comparações muito diretas, haja vista que as iniciativas acontecem de maneiras 

diferentes. Dessa forma, o estudo do sistema de bônus/prêmio implementado na rede estadual 

de Goiás é conduzido pensando na particularidade de uma reforma educacional inserida em um 

projeto de governança específico. 

 

2.2. A reforma educacional goiana na gestão 2011-2014 na SEDUC-GO: do embate 

político à “consolidação” reformista 

 

O chamado Pacto pela Educação foi implementado pela Secretaria de Estado da 

Educação de Goiás (SEDUC-GO) no ano de 2011, na gestão do economista e deputado federal 

licenciado Thiago Peixoto (PSD), no terceiro mandato do governador Marconi Perillo (PSDB). 

O Pacto pela Educação foi apresentado como uma ampla reforma educacional, que ganhou 

destaque midiático e introduziu, segundo seus idealizadores, uma nova etapa na educação 

goiana. A partir das ações reformistas emergem programas e iniciativas que perpassam o 

pedagógico, a gestão escolar, a concepção de currículo, a avaliação dos alunos, as formas de 

responsabilização, bem como definem o estabelecimento dos mecanismos meritocráticos 

destinados aos profissionais da educação e aos alunos, objeto deste estudo. 

A reforma goiana acontece dentro de um movimento complexo, em que quinze 

secretarias estaduais de educação sinalizavam tratar como prioridade a adoção de pagamento 

por desempenho aos profissionais das escolas. Essas iniciativas teriam como referencial o que 

acontece na iniciativa privada, nos seus setores mais competitivos (MÁXIMO, 2011). A partir 

daí, a intervenção no cotidiano escolar segue um caminho sistematicamente planejado, marcado 

pela intencionalidade dos reformadores.  Os que se encontram à frente das esferas decisórias 

demonstram sintonia com as ideias do empresariado, bem como com as experiências nacionais 
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e internacionais em educação que haviam aderido ao seu projeto anos antes, fato que se 

comprova em todo o conjunto documental analisado. 

Certamente, o bônus para professores apresenta em si mesmo o intento neoliberal de 

premiar o esforço de alguns e sua implementação traz consigo todo um aparato que se presta a 

validá-lo perante uma gestão de resultados e cumprimento de metas.  

Segundo Máximo (2011): 

 

Assim como nas empresas, a adoção de bônus salariais para educadores que se 

destacam no trabalho e superam metas está associada a avanços de gestão. 

Praticamente todos os secretários e secretárias estaduais ouvidos pelo Valor33 vão 

dedicar grande esforço na geração e no monitoramento extensivo de estatísticas e 

informações e na criação de sistemas de avaliação próprios – inclusive com auxílio de 

consultorias externas (s/p). 

 

O caso goiano seguiu um modelo com bônus para alguns participantes, monitoramento, 

criação de avaliações estaduais com ajuda de consultores externos, que participaram da 

elaboração da reforma educacional como um todo. Segundo Libâneo (2011), a reforma expressa 

a externalidade da tomada de decisões, pois foi “resultado de contrato com uma empresa 

multinacional, a Bain & Company, especializada em consultoria de gestão, negócios e 

resultados financeiros” (pp.1-2)34. Para além disso, a reforma contou com o financiamento 

privado de um grupo chamado Movimento Brasil Competitivo35, conforme descreve a seguinte 

passagem: 

 

O Pacto pela Educação é financiado pelo Movimento Brasil Competitivo, entidade 

composta por empresas privadas que financiam projetos governamentais e 

particulares sobre modelos de gestão. O projeto apresenta as diretrizes e metas do 

governo para a reforma educacional (GOIÁS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 2011, 

s/p). 

 

Embasada nas ideias do empresariado, a reforma Pacto pela Educação aderiu ao 

movimento em curso naquele momento, trazendo para a rede estadual toda uma proposta de 

mudança já experimentada em outros sistemas educacionais, tendo condições portanto, de, 

                                                 
33 A Valor Econômico é uma publicação que cobre economia, negócios e finanças. 
34 De acordo com um pequeno texto disponível on-line na página da Bain & Company, a empresa atua juntamente 

com o governo goiano desde 2009 no sentido de desenhar e implementar reformas educacionais na rede estadual 

de ensino. Destaca minimamente a questão do reconhecimento profissional, reiterando que as estratégias se voltam 

para o aluno e sua aprendizagem. Texto, em língua inglesa, disponível em: 

http://www.socialimpactatbain.com/partner-for-impact/public-sector/governo-de-goias.aspx. - tradução nossa. 

Acesso em 12 de janeiro de 2016. 
35 O Movimento Brasil Competitivo foi criado em 2011 e “atua como um grande mobilizador entre os diferentes 

segmentos e setores do país na busca pela excelência em gestão e melhoria da competitividade brasileira”, 

conforme a descrição que consta em seu site http://www.mbc.org.br/. 
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inclusive, aprimorar possíveis falhas previamente detectadas. Para a efetivação do projeto, era 

preciso também criar um contexto político. Nesse sentido, a escolha de um secretário de 

educação cujas concepções são consonantes com a racionalidade de uma gestão por resultados 

foi essencial para a consolidação da reforma. De acordo com Máximo (2011), 

 

Com o objetivo de fazer uma gestão “essencialmente profissional” na educação, o 

governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), contratou os serviços do Movimento 

Brasil Competitivo (MBC), do empresário Jorge Gerdau, e nomeou um opositor para 

comandar a área: o economista e militante do setor Thiago Peixoto, eleito deputado 

federal pelo PMDB nas últimas eleições. (s/p.) 

 

No sentido de se entender como se construiu o cenário político, é preciso recorrer à 

história de ativismo do secretário de educação. Por meio de alguns artigos publicados por 

Thiago Peixoto em jornal de ampla circulação em Goiás, o Jornal O Popular, verifica-se, pelo 

menos, dois momentos distintos nesses textos. O primeiro deles transmite uma fase de 

conhecimento de iniciativas educacionais bem-sucedidas em um período anterior ao seu 

ingresso no governo tucano, enquanto o seguinte representa, já como gestor educacional, a 

consolidação de um projeto de reforma educativa que não aconteceu sem embates, críticas e 

desgastes. 

A partir da coletânea de artigos publicados por Peixoto no período 2005-2010, podem 

ser constatadas concepções de educação que se vinculam, dentre outras, ao crescimento e 

desenvolvimento econômico, ao capital humano e também ao capital social. Destaca os 

impactos da escolaridade em termos de renda e estabelece que a educação é a solução para as 

mazelas brasileiras, inclusive a violência e a criminalidade, muito embora siga em situação de 

esquecimento, ainda que figure com recorrência no discurso político. Como alternativas para a 

melhoria da situação de nossa escola - em que “tomamos bomba”, segundo um dos seus artigos 

- Peixoto sugere e propõe o engajamento de todos no sentido da promoção de uma educação de 

qualidade, e que sejam reconhecidos os fracassos da educação brasileira em comparação com 

outros países.  Expressa sua concepção de desempenho escolar, que se vincula à mensuração a 

partir de testes como o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA)36, Prova Brasil37 

e índices, como o Ideb. Partindo desse entendimento, o diagnóstico educacional com base na 

                                                 
36 O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (em Inglês Programme for International Student 

Assessment) é uma avaliação internacional promovida pela OCDE em que participam alunos dos 34 países 

membros e dos países convidados. Estabelece ranking comparativo a partir da aferição anual do desempenho de 

estudantes de aproximadamente quinze anos. O Brasil participa desde 1998, ano da primeira aplicação (INEP, 

2016b). 
37 A Prova Brasil, de Avaliação da Alfabetização Infantil, é uma avaliação diagnóstica elaborada pelo Inep aplicada 

para alunos do 2º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas e se destina a avaliar os conhecimentos em 

língua portuguesa e matemática (Idem). 
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avaliação estandardizada orienta o acompanhamento, o estabelecimento de metas com foco nos 

resultados de aprendizagem, bem como os critérios de valorização do professor (PEIXOTO, 

2010). 

Peixoto, que se autodenomina um “ativista educacional”, propõe em seus escritos, um 

caminho a seguir que vai ao encontro, por exemplo, de experiências internacionais, entre as 

quais se destaca a reforma de Nova York, que valoriza a gestão eficiente e a adoção da 

meritocracia na escola, apresentada como uma iniciativa que obteve sucesso internacionalmente 

e que começava a ser adotada no Brasil. Interessado em sistemas educacionais de sucesso, 

Peixoto esteve nos Estados Unidos (Nova York) e em países europeus (Inglaterra, Irlanda, 

Dinamarca), além de realizar visitas dentro do nosso país. Em 2006, foi eleito deputado estadual 

pelo PMDB e trabalhou como Secretário de Governo da Prefeitura de Goiânia no mandato de 

Iris Rezende. Do resultado das visitas, especialmente ao sistema educacional nova-iorquino, 

foram trazidas propostas para o então prefeito (Idem). 

Ao fim do ano de 2010, Iris Rezende lançou-se candidato nas eleições estaduais, tendo 

sido derrotado. Peixoto, que à época integrava o PMDB, oposição ao governador eleito Marconi 

Perillo, acabaria por aceitar o convite para fazer parte da nova equipe tucana no o cargo de 

Secretário de Educação. Esse fato gerou desgaste político, resultando, inclusive, no pedido de 

expulsão de Peixoto do partido, com a alegação de infidelidade partidária, além de infração a 

outros itens do Código de Ética do PMDB (JORNAL O POPULAR, 2011). Antes do aceite do 

convite tucano, segundo noticiado pelo Jornal O Popular: 

 

Thiago também havia sido convidado pelo prefeito de Goiânia, Paulo Garcia (PT), 

para ocupar a Secretaria Municipal de Educação, mas recusou a oferta. Alegou a 

aliados que a dimensão do cargo no Estado, que detém 25% da receita estadual, era 

muito maior do que na esfera municipal (LIMA, 2010, s/p). 
 

Mesmo com toda a situação do desgaste e da consequente filiação a outra sigla política, 

Peixoto foi empossado à frente da pasta da Educação. Manteve a publicação dos artigos de 

opinião que demonstravam os princípios que teriam proeminência em sua gestão. Nos textos 

publicados entre 2011-2014, está explícita a ênfase reiterada no aprendizado dos alunos como 

ponto central da reforma em andamento. Quatro eixos merecem atenção: o papel dos diretores, 

a valorização dos professores e demais profissionais da educação, a noção de avaliação dos 

estudantes em todo o estado e o estabelecimento da cultura da meritocracia dentro da escola. O 

diretor escolar aparece como agente central por desempenhar atividades que envolvem a 

administração da unidade, dos recursos financeiros, bem como os professores, que atuam 

diretamente com os alunos, além do papel pedagógico. A avaliação também se articula com a 
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meritocracia, a valorização profissional e a responsabilização, já que existem ações interligadas. 

Tratando sobre o bônus, Máximo (2011) traz em seu texto as declarações de Peixoto sobre o 

processo de reforma em andamento: 

 

"Eu terei um contrato de metas e isso vai descer até o professor. Se eu não atingir 

minhas metas o meu pescoço poderá ser cortado. Vamos estabelecer um sistema de 

bônus por desempenho com base nas avaliações que vamos criar. Não será 

comparativo por escola, vamos trabalhar com base em um índice e definir o bônus em 

cima da melhoria do rendimento de cada unidade", explica Peixoto. Apesar de admitir 

que os salários do magistério em Goiás - já descontadas as gratificações - estão abaixo 

do piso nacional da categoria, de R$ 1.024 para uma carga semanal de 40 horas, ele 

entende que "não é justo" um professor com melhor desempenho ter a mesma 

remuneração de um colega que apresenta "produtividade" inferior. "Encontraremos 

resistência, mas queremos envolver a sociedade, mostrar que é possível dar um salto 

de qualidade. Quanto ao salário, estamos fazendo um estudo de valorização. Primeiro 

queremos atingir o piso, depois vamos gerar uma projeção de aumento. Não vamos 

fazer para amanhã, o momento é de aperto de cinto do ponto de vista financeiro", 

justifica Peixoto (s/p). 

 

A partir do aqui exposto, evidencia-se que o conjunto das ações reformistas se orienta 

pelo cumprimento de metas, responsabilização, reconhecimento por mérito, produtividade 

docente, sem necessariamente aumento de remuneração. Compreender a estruturação do 

bônus/prêmio pode permitir desvendar parte do contraditório projeto meritocrático que se 

desenvolveu naquela gestão. 

 

2.2.1. Uma visão geral dos documentos do Pacto pela Educação (2011-2014). 

 

Em relação à política educacional do governo anterior, ou seja, daquela implementada 

no mandato de Alcides Rodrigues (2007-2010), do Partido Popular (PP), que teve como 

secretária de estado da educação Milca Severino Pereira, professora de Enfermagem da UFG, 

as concepções reformistas se colocam como divergentes, sobretudo no que diz respeito aos 

índices educacionais, pois se argumenta a favor de uma necessidade de mudança. A reforma do 

Pacto seguiu as metas fixadas pelo Plano Estadual de Educação (período 2008-2017), mas 

também apresentou muitos elementos novos, conforme será discutido a seguir. A importância 

do PEE é indiscutível pois este: 

 

é o documento definidor da política educacional do Estado de Goiás para os próximos 

dez anos. Ele, a partir do diagnóstico da situação educacional de Goiás, neste início 

de século, 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 (GOIÁS, 2008, p. 9). 

 

 



53 

Como objetivos, o Plano Estadual de Educação menciona dez itens, a saber: 

1. erradicar o analfabetismo; 2. aumentar o nível de escolaridade da população; 3. 

universalizar a educação básica; 4. implantar, gradativamente, a jornada de tempo 

integral, com três refeições diárias; 5. garantir o fornecimento de merenda escolar para 

o ensino médio; 6. Assegurar o fornecimento do livro didático para a educação básica; 

7. garantir padrões mínimos de infraestrutura e qualidade para todos; 8. valorizar e 

qualificar os profissionais da educação, inclusive com implantação de planos de 

carreira próprios em todos os municípios; 9. garantir efetiva gestão democrática em 

todos os níveis e modalidades educacionais; 10. manter, em parceria com a União e 

Municípios, os programas sociais de renda mínima (Idem, p. 16). 

 

O Plano possui abrangência a todos os níveis de ensino (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e Educação Superior) e nas diversas modalidades (Educação de 

Jovens e Adultos (EJA); Educação a Distância e Tecnologias Educacionais; Educação 

Tecnológica e Formação Profissional; Educação Especial; Educação Indígena; Educação do/no 

Campo e Educação Quilombola). Para cada um dos níveis e modalidades, apresenta-se uma 

explanação com fundamentos legais denominada Diagnóstico e Diretrizes, seguidos pelos 

objetivos e metas correspondentes. Como o Plano Estadual possui sintonia com as políticas 

nacionais, o PEE sofreu adequações no que diz respeito às metas, conforme o PNE 2014/2024, 

estabelecido pela Lei nº 13.005/2014. 

No sentido de verificar o cumprimento dos objetivos e metas, todas as instâncias 

envolvidas nos processos educacionais explicitadas no documento, como Secretarias, 

Conselhos, Comissões, Sindicatos e sociedade civil, dentre outras, possuem participação ativa 

no acompanhamento, implementação, execução e avaliação das políticas educacionais 

propostas no Plano. Enfatiza-se que o governador e todos aqueles ligados ao Poder executivo 

devem objetivar o cumprimento das metas, que se estendem por dez anos, o que representa mais 

de dois mandatos, tanto de deputados quanto do governador. Os poderes legislativo e judiciário 

desempenham “a tarefa de velar pelo fiel cumprimento das metas estabelecidas, 

responsabilizando, nos termos constitucionais e legais, o governante que deixar de implementá-

las” (GOIÁS, 2008, p. 15). 

Como uma das questões concernentes à valorização dos profissionais da educação, o 

PEE destaca a importância das condições de trabalho, da remuneração digna, da formação 

permanente e do estabelecimento de planos de carreira. Segundo o texto, “O caminho a ser 

percorrido ainda é longo e árduo, sobretudo no que diz respeito às condições de trabalho, à 

remuneração, à formação, à democratização das relações de trabalho e à recuperação do 

entusiasmo, da confiança e da dedicação profissionais” (Idem, p. 68) 

Diante deste horizonte de valorização profissional contido no PEE, é preciso que sejam 

confrontadas as concepções presentes no Pacto pela Educação. Por isso, compreende-se ser 
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imprescindível conhecer os pilares e suas consequentes metas apresentadas nos documentos 

reformistas. Nesse sentido, o documento Pacto pela Educação - Um Futuro Melhor Exige 

Mudanças (GOIÁS. SEDUC, 2011a) é entendido como o texto protagonista. Nele está presente 

o breve resumo que serve de justificativa para a necessidade de mudança. Por meio dos dados 

estatísticos obtidos pela rede estadual no Ideb entre 2005 e 2009, o documento enfatiza a queda 

de posições no ranking em comparação a outros estados brasileiros no que diz respeito às notas 

obtidas pelos alunos nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio (ver 

anexo II). Foram, ainda, mencionadas outras taxas estatísticas, sobre o abandono escolar e sobre 

a proficiência em Língua Portuguesa e Matemática dos alunos que concluem o Ensino Médio 

no Brasil. O apelo aos dados estatísticos não aconteceu por acaso, pois, por meio daquilo que é 

medido e quantificado objetivamente, justifica-se um plano de mudança e a própria reforma: 

 

Esses dados indicam que as mudanças, são, além de necessárias, urgentes. A hora de 

mudar é agora. A Secretaria da Educação está convicta de que com essa ampla reforma 

será possível dotar o sistema educacional na rede pública estadual de mecanismos 

seguros para ampliar as chances de aprendizado e de sucesso dos alunos (GOIÁS. 

SEDUC, 2011a). 

 

Além disso, o Pacto pela Educação objetivou transformar o sistema educacional da rede 

estadual em modelo de referência para o país, por meio de um projeto inovador de reforma 

educacional, que se desenvolveu “dentro de um criterioso processo de avaliação e 

acompanhamento, estímulo e reconhecimento ao mérito em todas as instâncias” (Idem, s/p). 

Providas as informações iniciais, o documento apresenta os cinco pilares estratégicos da 

reforma educacional, que foram os seguintes: 

 

A – valorizar e fortalecer o profissional da educação; B – adotar práticas de ensino de 

alto impacto na aprendizagem 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 (Idem, s/p). 

 

Para cada um dos pilares foram traçadas metas, também chamadas de ações. Algumas 

delas revelam a complexidade de sua concretização, bem como demandam constante 

manutenção e investimento, tanto pessoal quanto financeiro. Cabe lembrar que ora os pilares e 

metas aparecem enumerados e ora listados em ordem alfabética. Desse modo, assim estão 

estruturados os pilares e as metas: 
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Figura 1:Pilares e metas do Pacto pela Educação em Goiás 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir do documento GOIÁS/SEDUC (2011a) 

 

O grande destaque dessas metas se refere aos elementos novos em relação à política 

educacional do governo precedente. Resguardada a crítica, metas como academia de 

lideranças, residência educacional, e todo o Pilar 4 consiste de iniciativas que, dentre outras, 
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causam impacto e evocam movimento no contexto de uma retórica reformista (GENTILI, 1996; 

1998; SACRISTÁN, 1996; MIRANDA, 2006). Ainda mais quando se verifica que 

determinadas ações, como é o caso da academia de lideranças, sequer foi criada e 

implementada no período dos quatro anos (GOIÁS, 2013c; 2014c). 

O texto norteador da reforma possui uma versão de apresentação em slides, que reduz o 

conteúdo da descrição das metas, mas acrescenta que o Pacto pela Educação promove a abertura 

para as parcerias privadas. No documento Pacto pela Educação – um futuro melhor exige 

mudanças (GOIÁS. SEDUC, 2011b), aparecem informações sobre parcerias estabelecidas 

entre a SEDUC e instituições e/ou grupos privados como a Fundação Itaú Social, Instituto 

Unibanco e a Fundação Jaime Câmara, muito embora a natureza da atividade a ser desenvolvida 

seja apenas mencionada, mas não aprofundada no documento. As parcerias privadas aparecem 

relacionadas aos Pilares 1 e 2. Outra parceria, ainda, é estabelecida dentro do poder estadual, 

com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás (SECTEC), no Pilar 2. O 

estabelecimento de parcerias38 com empresas privadas não chega a ser novidade e está 

mencionado em alguns pontos dos objetivos e metas propostas no PEE. 

Outra abertura estabelecida pelo Pacto é a inserção de ferramentas próprias do âmbito 

empresarial que são incorporadas ao cotidiano escolar, como o próprio bônus/prêmio. Para além 

disso, insere-se a tutoria pedagógica, também descrita como “coaching pedagógico”, que não 

aparece por acaso nos documentos da reforma goiana. Existe um movimento de difusão, 

promovido pela Fundação Itaú Social, de ideias e concepções de educação desenvolvidas na 

reforma educativa da cidade de Nova York. Conforme explicitado no Guia de Tutoria 

Pedagógica, a rede estadual de Goiás figura entre as redes interessadas nessa forma de tutoria: 

 

O trabalho da Fundação Itaú Social em tutoria começa em 2009, a partir de pesquisa 

de campo sobre a reforma do ensino na cidade de Nova York. Ao conhecer e 

disseminar as melhores práticas experimentadas que pudessem ser aproveitadas e 

aplicadas à realidade das escolas públicas brasileiras, a Fundação Itaú Social 

desenvolveu, em parceria com a Secretaria de Educação de São Paulo, um piloto em 

dez escolas na zona Leste da capital. Nele, foi introduzida a tutoria para professores 

de língua portuguesa e matemática, assim como para gestores pedagógicos. A partir 

dessa experiência, iniciou-se a transferência da metodologia de tutoria para as equipes 

de diretorias regionais de ensino, responsáveis pela formação de gestores. Em 

paralelo, outras redes públicas se interessaram em incorporar a tutoria em suas 

estratégias de acompanhamento e formação em serviço.  A rede estadual de Goiás a 

implementou para todas as suas escolas, formando trezentos tutores em seus quarenta 

órgãos regionais. Em seguida, redes municipais no Estado, como Catalão, Goianésia 

e Trindade, criaram também a função de tutor. A rede estadual do Ceará a introduziu 

para o repertório de seus professores de área, responsáveis pela formação de seus pares 

                                                 
38 As parcerias mencionadas no PEE podem ser estabelecidas com a sociedade civil (inclusive organizações da 

sociedade civil), com instituições públicas ou privadas, entre os sistemas federal, estadual e municipal, 

principalmente na parceria entre Estado e municípios. 
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dentro da escola onde também lecionam. Em cada um desses diferentes contextos, a 

tutoria tem complementado de forma estratégica outros eixos de formação continuada, 

por entrar no dia a dia do profissional da escola e com ele trabalhar no desdobramento 

de ações das políticas educacionais (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, s/d, p.04, grifo 

nosso). 

 

Por fim, a questão da valorização do professor e demais profissionais da educação 

emerge como uma das mais emblemáticas. Como um dos pilares da reforma, a valorização da 

carreira dos profissionais continha ações que afetavam desde o pagamento do piso estabelecido 

em lei, até as formas de crescimento e promoção, pautados pelo fundamento meritocrático. 

Como destaque, o pagamento do piso, que não estava sendo cumprido, ocorreu 

simultaneamente com a alteração nos planos de carreira. 

Dessa forma, o Pacto pela Educação não passou incólume a um movimento de 

resistência às mudanças. Aproximadamente seis meses após o lançamento da reforma, 

deflagrou-se a greve dos servidores. Embora exista uma multifacetada sucessão de 

acontecimentos, uma das razões para a insatisfação dos profissionais se deu devido às mudanças 

nos vencimentos após a incorporação da titularidade ao salário, além de redução no percentual 

de gratificações dos professores com mestrado e doutorado, conforme menciona o documento 

Educação - É assim que transformamos hoje o futuro de milhares de crianças e jovens. Piso 

Salarial e avaliação de desempenho dos professores (GOIÁS. SEDUC, 2011c).  

Com a mudança no plano de carreira do magistério, a gratificação de titularidade, 

prevista na Lei nº 13.909, de 25 de setembro de 2001 foi revogada com a sanção da Lei nº 

17.508, de 22 de dezembro de 2011 (GOIÁS, 2011b). Um dos recuos dos reformistas ocorreu 

no que diz respeito ao percentual de gratificações stricto sensu que havia sido reduzido, 

voltando a permanecer 40% e 50%, em um universo em que parcela pequena dos professores 

consegue atingir o topo de sua formação intelectual e profissional. Não caberia aqui explicitar 

todos os processos ocorridos, porém é possível realizar uma reflexão de que a verticalidade da 

implantação da reforma foi um dos pontos controversos que não foram considerados pelos 

reformadores. 

Embora possa parecer curioso, a valorização dos profissionais da educação naquela 

gestão estava, sobretudo, relacionada a outro Pilar, o do reconhecimento por mérito. A partir 

dele se materializaram rapidamente os programas em comparação com outras formas de 

incentivo por política de desempenho descritos no documento anteriormente citado, que 

prometia gratificações de até 60%, o que de fato não se efetivou. Sendo assim, o pilar 

meritocrático desempenhou funções de valorização docente que imediatamente não fazem parte 

da valorização da carreira, pois as vantagens financeiras não se destinam ao coletivo, tampouco 
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se incorporam aos salários, configurando reconhecimentos superficiais, conforme é analisado a 

seguir. 

 

2.2.2 O pilar da meritocracia e o sistema de bonificação/premiação (2011-2014). 

 

Guiados por aquela urgente necessidade de mudança, a reforma estimula as mudanças 

comportamentais dos agentes escolares, por meio do oferecimento de bônus/prêmios aos que 

se destacam e aos que cumprem a agenda de critérios previamente estabelecida, conforme o 

reconhecimento por mérito. Sendo assim, um grupo de sujeitos bonificáveis e premiáveis são 

estimulados, ou seduzidos, pela possibilidade de recebimento de benefícios financeiros, cientes 

do atendimento dos critérios. 

O fundamento meritocrático da reforma educacional é estruturado e justificado no Pilar 

de número 4, ou Pilar D, estruturar sistema de reconhecimento e remuneração por mérito 

(GOIÁS. SEDUC, 2011a). Na breve descrição apresentada, menciona-se que a meritocracia é 

uma política da gestão estadual que permeia vários âmbitos da administração. Conforme o 

texto, 

O Governo de Goiás tem iniciado uma grande frente de meritocracia nas suas diversas 

instâncias. A Secretaria de Educação também acredita na importância do 

reconhecimento dos bons profissionais, que se esforçam e conseguem obter resultados 

que melhoram a aprendizagem dos alunos. A meritocracia deve ocorrer em forma de 

reconhecimento financeiro, por meio das bonificações, e de reconhecimento social, 

evidenciando os servidores que mais merecem. Este fenômeno irá gerar uma 

disseminação dos bons exemplos e das boas práticas, construindo um ambiente de 

busca pela excelência e cultivo de bons valores para a educação (GOIÁS. SEDUC, 

2011a, p.4). 

 

Desse ponto de vista meritocrático, as iniciativas contemplam o uso de bônus/prêmios 

para os profissionais da educação. Contudo, o oferecimento de vantagens financeiras é 

estendido para os alunos e também para as escolas que se “destacam”. Por conseguinte, de 

acordo com o documento Pacto pela Educação - um futuro melhor exige mudanças (Idem) 

foram propostas cinco metas que constituem o chamado Pilar 4:  

“16. Índice de Desenvolvimento da Educação Goiana (IDEGO) -; 17. Bônus para Servidores; 

18. Prêmio Escola; 19. Poupança Aluno; 20. Educadores do ano”. (Idem) 

Observa-se que existiu uma interligação entre todas as metas, sendo que a meta 16 foi 

aquela que estabeleceu relação direta com a meta 19, no sentido de uma interdependência da 

última em relação à primeira. Isso porque a meta que cria o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Goiana (IDEGO) estabeleceu medidas objetivando o acompanhamento do 

desempenho dos alunos da rede estadual, efetivado, dentre outras ações, com a criação de uma 
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prova padronizada (focada em língua portuguesa e matemática), cuja aplicação anual ocorre em 

toda a rede dentro do que estabelece o Sistema de Avaliação do Estado de Goiás (SAEGO). O 

IDEGO seria aferido a partir dos resultados dessa avaliação e de outros indicadores. Por fim, 

os resultados individuais da prova seriam imprescindíveis para a execução da meta 19, pois a 

partir dos bons resultados dos alunos na prova seriam concedidos os prêmios financeiros. 

A meta 17 é, de todas, aquela em que se observa o maior nível de complexificação ao 

longo dos quatro anos e tem amplo respaldo em lei, juntamente com a meta 19. No documento 

orientador estão presentes concepções de que o bônus criaria “um ciclo virtuoso de busca pelo 

bom desempenho” (GOIÁS.SEDUC, 2011a, s/p) e de que haveria a expectativa de criação de 

um bônus progressivo para os professores, que significava, conforme o texto, incremento no 

valor considerando o desempenho do aluno e outros quesitos não explicitados. Além disso, 

previa-se que o bônus seria expandido para os demais servidores da escola, o que se 

materializou na prática, embora não de maneira igualitária. 

Em seguida, a meta 18, Prêmio Escola, foi direcionada às unidades educacionais “que 

se superam a cada dia e conseguem garantir aos seus alunos ensino de qualidade” (GOIÁS. 

SEDUC, 2011b, p. 32). Os prêmios concedidos com base nessa meta seriam para a aplicação e 

investimento na própria escola, de modo que não poderiam ser utilizados em remuneração de 

pessoal, conforme a Portaria nº 4.698/GAB-SEDUC, de agosto de 2011. Para tanto, seriam 

considerados como definidores dos prêmios, a nota obtida pela escola na divulgação nacional 

do Ideb, além do cumprimento de metas instituídas pela Secretaria. Um dos desdobramentos 

relacionados ao prêmio foi a instalação de placas39 com a nota do Ideb nas escolas, uma medida 

controversa que se relaciona diretamente aos processos de responsabilização, ranqueamento e 

competição entre as unidades, embora a posição do secretário não considerasse essas 

dimensões. O Prêmio Escola possui uma cartilha específica, denominada Prêmio Escola: 

Programa de Reconhecimento do Desempenho das Escolas Públicas Estaduais 

(GOIÁS.SEDUC, 2011d). 

                                                 
39 A instalação das placas é mencionada na cartilha do Prêmio Escola e na Portaria que o institui. Em uma entrevista 

publicada em 19 de agosto de 2012, no Jornal Diário da Manhã, e disponibilizada no site da SEDUC-GO, o então 

secretário de educação respondeu à seguinte questão: “Na prática a população sabe o que é o Ideb? E qual a 

importância desta conscientização?”. A resposta foi a seguinte: “No primeiro ano de gestão, tive acesso a algumas 

pesquisas que mostravam que os brasileiros não sabiam totalmente da importância de índices educacionais como 

o Ideb. Ele não era plenamente conhecido nem mesmo entre a comunidade escolar. Por isso a importância de 

termos instalado placas nas unidades educacionais com suas respectivas notas. Para gerar mobilização social, 

acima de tudo. E porque para sabermos onde queremos chegar, temos antes que saber onde estamos, temos que 

definir rotas, saber a distância que será percorrida. E quando todos se envolvem, se dedicam e se comprometem a 

melhorar a nossa educação, os resultados positivos aparecem mais rápido”. Link para entrevista completa: 

http://www.educacao.go.gov.br/imprensa/?Noticia=3603. Acesso em 07/01/2016. 
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A meta 19, Poupança Aluno, é “um programa de incentivo aos melhores alunos de cada 

escola e região” (GOIÁS. SEDUC, 2011b, p. 33). Eles seriam identificados pelos resultados 

obtidos na avaliação estadual. Entretanto, apenas alunos do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental 

e do 3º ano do Ensino Médio poderiam ser premiados40. Essa meta também sofreu alterações 

ao longo dos anos, assim como o bônus para servidores; suas especificidades serão 

pormenorizadas a seguir. 

Finalmente, a meta 20, Educadores do Ano, ou “Oscar da Educação”, como a nomeia 

Libâneo (2011), é uma das ações reformistas mais midiáticas dentre todas. Previa um 

reconhecimento social dos vencedores, na figura de alunos, professores e gestores. Além de 

homenagem objetivando a exposição das referências, os contemplados poderiam obter “viagens 

de intercâmbio, reconhecimento na mídia e bônus financeiros” (GOIÁS/SEDUC, 2011a, s/p). 

Contudo, o PL 3.449/13, que Institui o “Prêmio Educador o Ano” (GOIÁS, 2013b) em 

homenagem aos professores da rede pública do Estado de Goiás, de autoria do deputado Elias 

Júnior (PMN) ainda não foi efetivado visto estar o processo em andamento41. 

No segundo semestre de 2014, houve a transmissão da pasta da Secretaria de Estado da 

Educação do deputado Thiago Peixoto para a professora Vanda Dasdores, em decorrência da 

candidatura do então secretário nas eleições para deputado federal; foram mantidos, porém, os 

programas e iniciativas, ocorrendo os pagamentos que já estavam materializados. 

Em conformidade com os objetivos deste trabalho, a análise detalhada do programa de 

bônus/prêmio de servidores e alunos é a questão central. Conhecer a estruturação das políticas 

e programas relacionados é imprescindível para que se possam debater os elementos da gestão 

imbricados nessas práticas, que se constituem em mais um mecanismo de controle, exercido 

tanto pela autoridade, quanto pelos próprios pares. As ações aqui analisadas não são neutras e 

constituem uma contraditória face daquilo que se confunde como sendo “valorização 

profissional” ou mesmo, incentivo para que o discente permaneça na regência de sala de aula. 

 

2.2.3 Bônus de Estímulo à Regência, Bônus de Incentivo Educacional e Programa Reconhecer. 

 

De todos os “prêmios” concedidos no âmbito do Pacto pelo Educação, o bônus para 

professores, que depois se expandiu para outros profissionais, é aquele em que se observa maior 

detalhamento documental e o maior nível de complexificação ao longo da gestão 2011-2014. 

                                                 
40 A prova padronizada da rede estadual de ensino, elaborada pelo SAEGO/CAED-UFJF, também é aplicada no 

2º ano do Ensino Fundamental, somente contemplando Língua Portuguesa, conforme disponível em: 

http://www.saego.caedufjf.net/. 
41 De acordo com as informações disponíveis no site da ALEGO, o processo 2013003449 possui a observação de 

“veto integral não apreciado”. A consulta foi realizada em 07/01/2016.  
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Também é o prêmio individual que mais impacta em termos de recursos42 do orçamento. De 

início, foi chamado de bônus de estímulo à regência, uma vez que se destinava apenas a 

professores regentes; posteriormente, passa a ser denominado bônus de incentivo educacional, 

expandido para os demais servidores da educação e inserido em um programa, o Reconhecer, 

cujas ações envolvem premiação dos professores, demais servidores, escolas e alunos. 

Na Portaria nº 4.016/GAB-SEDUC, de 22 de junho de 2011, são estabelecidas as 

primeiras normativas para o então chamado Bônus de Estímulo à Regência. O texto, publicado 

no Diário Oficial de Goiás em 14 de setembro, contemplava os oito artigos com as disposições 

gerais do Bônus, que era apresentado como vantagem pecuniária, não incorporada ao 

vencimento. Destinava-se apenas a um grupo específico de professores, efetivos, que, naquele 

ano, estivessem na função de regência de classe e atendessem ao cumprimento assíduo do 

calendário escolar de cem dias letivos no segundo semestre de 2011. Em caso do não 

cumprimento desse calendário, mesmo que a escola fizesse a reposição das aulas, haveria a 

contabilização das faltas para o bônus, conforme a redação do parágrafo único do Art. 2º. 

Quatro tipos de afastamento não gerariam atribuição de falta, conforme o Art. 4º: “I – problemas 

de saúde, desde que justificados por atestado médico emitido ou homologado por junta oficial 

de saúde; II – falecimento de parentes de 1º grau; III – convocação judicial; IV – formação e 

capacitação oferecida e certificada pelo órgão central da SEDUC (GOIÁS, 2011c)”. 

O critério principal aplicado aos bonificáveis seria, então, cumprir com o menor número 

de faltas, a regência das aulas. O professor que excedesse 5% de faltas no período perderia a 

vantagem financeira, que seria acompanhada por um sistema de frequência com divulgação 

pública dentro das escolas e com acompanhamento sob responsabilidade do diretor e auditoria 

permanente da SEDUC/GO. Na Portaria é explicitado o cálculo dos percentuais das faltas, 

como disponível no Art. 3º: “I – até 1% de falta: 100% do bônus II [...] entre 1,01% e 2% de 

falta: 85% do bônus [...] III – entre 2,02% e 3% de falta: 70% do bônus [...] IV – entre 3,01% e 

4% de falta: 55% do bônus [...] V – entre 4,01% e 5% de falta: 40% do bônus VI – acima de 

5% de faltas: não receberá o bônus (GOIÁS, 2011c)”. 

Os valores do Bônus, conforme definido na Portaria, seriam proporcionais às cargas 

horárias e ao número de faltas, com valor-referência fixado em R$ 1.500,00 (um mil e 

                                                 
42 De acordo com o “balanço” foram investidos cinquenta milhões de reais conforme notícia publicada em um 

site do governo em 30 de dezembro de 2012. Disponível em: 

http://www.portaldoservidor.go.gov.br/post/ver/189198/programas-da-seduc-valorizam-aluno-eprofessor. 

Acesso em 14 de fevereiro de 2014. 
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quinhentos reais) para a carga horária de 40 horas semanais. Na mencionada Portaria, não existe 

a denominação prêmio/premiação ou recompensa, mas, sim, estímulo. 

Com a sanção da Lei nº 17.402, de 06 de setembro de 2011, instituiu-se o Bônus de 

Estímulo à Regência, com o acréscimo de alguns elementos novos, tais como alguns artigos 

mais detalhados acerca do tema, definição de uma tabela de proporção de percentuais entre 

bônus e faltas, redação detalhada das faltas e afastamentos conforme a legislação estadual e 

forneceram-se informações sobre as despesas orçamentárias, etc. Como destaque, o Art. 1º trata 

de maneira clara quem são os professores bonificáveis, detalhando para além do Art. 1º da 

referida Portaria. Evidencia-se a diferenciação entre os professores efetivos e não efetivos, 

regentes e não regentes. Fica instituído nos termos do Artigo 1º dessa 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 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 - grifo nosso). 

 

O controle da frequência dos professores bonificáveis ficaria a cargo do diretor da 

unidade educacional e, tanto na Portaria que o disciplina, quanto na Lei que institui o Bônus, 

são explicitadas possíveis sanções a eventuais fraudes que pudessem vir a ocorrer nas unidades 

educacionais:  

 

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 (Idem]. 

 

Os custos do programa de bonificação constam no art. 8º que estabelece que “as 

despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações próprias consignadas 

no orçamento vigente” (Idem). Ainda no ano de 2011, foi lançada a primeira cartilha do 

Programa Reconhecer – educação o mérito é seu (GOIÁS.SEDUC, 2011e). O texto não 

apresenta novidades em relação ao conteúdo da bonificação, mas um dos destaques é a menção 

de que o governo estava empenhado em “valorizar e fortalecer professores em regência”, sendo 

que são apresentados dados de que o número de professores fora da sala de aula foi reduzido 

para dez mil (GOIÁS. SEDUC, 2011e). 
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Como previsto no documento norteador da reforma educacional, no ano seguinte 

institui-se a ampliação do sistema de bonificação, sendo que a vantagem se estendeu para além 

dos professores regentes, transformando-se em Bônus de Incentivo Educacional. Quando o 

projeto que instituía o bônus foi lido em Plenária, um dos objetivos dos pagamentos era o de 

“valorizar a docência e desestimular a evasão de professores efetivos das escolas estaduais” 

(GOIÁS/ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 2012, s/p.). 

Foram divulgadas cartilhas do Programa Reconhecer (GOIÁS.SEDUC, 2012a; 2012b), 

que destacam que mais de 11 mil professores regentes foram premiados com o bônus no ano 

anterior. Exaltam que a bonificação resultou no aumento da frequência dos professores e seria 

ampliado para os coordenadores pedagógicos, tutores pedagógicos43 e grupo gestor (diretor, 

vice-diretor e secretário-geral).  Informam que o programa de anual passou a ser semestral, com 

pagamento dividido em duas parcelas (julho e dezembro) e incremento no valor de referência 

da bonificação (dois mil reais para os profissionais com carga horária de 40h semanais e valores 

proporcionais conforme as outras cargas horárias). 

Na cartilha do Programa Reconhecer-educação, o mérito é seu. (Ampliado para 

valorizar o trabalho pedagógico nas escolas) (GOIÁS. SEDUC, 2012a), os esclarecimentos 

são dispostos em forma de perguntas e respostas objetivando descrever o funcionamento do 

programa de reconhecimento dos profissionais da educação da rede estadual de maneira 

simplificada. Para cada um dos quatro grupos de profissionais aptos ao recebimento da 

bonificação são apresentados os critérios específicos, sendo que, para os professores, além da 

assiduidade, foi exigido um planejamento quinzenal das aulas, que, segundo a cartilha, deveria 

ser feito em conjunto com a equipe pedagógica da escola. 

A outra cartilha de 2012, intitulada Programa Reconhecer-educação o mérito é seu 

(Critérios e Procedimentos) (GOIÁS. SEDUC, 2012b), descreve em pormenores como se 

estrutura o bônus. É nítida a complexificação dos critérios e o maior rigor na apuração das 

frequências e responsabilidades dos envolvidos no acompanhamento e controle das atividades 

dos profissionais aptos à bonificação. O texto detalha, no caso dos professores regentes, como 

devem ser atendidos os critérios de assiduidade e do planejamento. Exigiu-se a entrega dos 

planos das aulas a cada duas semanas antes da ocorrência das mesmas, devendo este plano ser 

elaborado em um modelo padrão, fornecido pelo Núcleo de Orientação Pedagógica da SEDUC-

                                                 
43 Segundo notícia publicada no site da SEDUC-GO em 15 de julho de 2013, o tutor pedagógico é um professor 

da rede que “passa por capacitação e torna-se responsável por apoiar diretamente, quatro escolas nas questões 

relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem” (GOIÁS, 2013a). Disponível em: 

http://www.educacao.go.gov.br/imprensa/?Noticia=4227. Acesso em 23 de fevereiro de 2015. 
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GO. A frequência continuaria sendo feita e divulgada por via de um mural com os quadros 

diários de lançamentos de dados, expostos para toda a comunidade escolar, cabendo ao 

professor fazer o acompanhamento da sua frequência e identificar possíveis discrepâncias. 

A Lei nº 17.735, de 13 de julho de 2012, apresenta algumas mudanças em comparação 

ao bônus instituído em 2011. Como mencionado, o grupo bonificável se ampliou, porém 

permaneceu restrito aos servidores efetivos, divididos em quadros do magistério público e de 

agente administrativo educacional estadual, conforme trata o Art. 1º. Fariam jus ao Bônus, 

portanto, os professores regentes, os coordenadores pedagógicos, os tutores pedagógicos e o 

grupo gestor da unidade escolar. Ficaram excluídos o professor modulado em outras funções, 

como Apoio à Inclusão e Professores de Atividades Profissionais (GOIÁS, 2012a). No texto 

estão presentes os critérios para cada um dos bonificáveis, conforme o 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 SEDUC 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 SEDUC e cumprir o 

planejamento semanal oferecido 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 SIGE, da frequência dos alunos; b)lançamento semanal, no SIGE, da 

frequência dos professores regentes, 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; 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. (Idem) 

 

Como estabelecido na Lei, o grupo gestor passou a ter um papel de grande 

responsabilidade no processo de bonificação.  De acordo com o Art. 4º, esse grupo perderia o 

bônus caso houvesse o descumprimento de dois ou mais dias letivos por semestre, da mesma 

maneira que receberia proporcionalmente caso não fossem cumpridas as tarefas previstas no 

inciso IV do Art. 3º, sendo que cada tarefa representa 25% do total do valor do bônus. Importa 

mencionar que a responsabilidade do grupo gestor assumiu, em definitivo, o caráter de gestão 

de pessoas, de maneira que todas as formas de comportamento passam pela esfera da supervisão 

daqueles colocados ao posto de liderança. 

Ainda, de acordo com o Art. 5º, § 3º, temos que “caso os dias letivos previstos no 

calendário escolar não fossem cumpridos, mesmo que a escola fizesse a reposição desses dias, 

eles seriam considerados como falta para o cômputo do Bônus” (Idem) Como resultado, não 
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fizeram jus à bonificação todos aqueles profissionais da educação que aderiram ao movimento 

da greve da rede estadual do início do ano letivo de 2012, já que excederam o percentual de 

faltas estabelecidos na Lei, conforme a tabela 1 abaixo: 

 

Tabela 1 – Proporção entre bônus e faltas dos profissionais da educação  

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% 

Fonte: GOIÁS, 2012a. 

 

A questão da fraude é novamente reiterada, conforme a redação do Art. 6º, que trata da 

publicização dos instrumentos de controle social nas escolas como critério para o pagamento 

das bonificações: 

 

Art. 6º Para os fins do disposto no art. 4º, a Secretaria de Estado da Educação definirá 

instrumentos de controle social da frequência do pessoal ali previsto, que deverão ser 

afixados em locais de acesso ao público, sendo que a ausência de tais instrumentos 

implicará o não pagamento do Bônus. 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, 2012a). 

 

Para além do grupo gestor, na figura de liderança encabeçada pelo diretor escolar, nas 

duas cartilhas de 2012, menciona-se, ainda, a participação de técnicos escolares da SEDUC-

GO que também desempenhavam a conferência dos planos de aula dos professores. Essas 

cartilhas também se prestam aos esclarecimentos de eventuais erros no pagamento dos valores, 

de maneira que se houvesse discrepâncias existiria a possibilidade de uma revisão do 

pagamento do bônus, desde que fosse realizada em conformidade com os critérios estabelecidos 

pela Secretaria respeitada uma data limite de solicitação. 

No terceiro ano de pagamento do bônus também foi divulgada a cartilha correspondente. 

Por ela, torna-se público que mais de doze mil professores foram premiados em 2012. A cartilha 

Programa Reconhecer-educação, o mérito é seu (GOIÁS. SEDUC, 2013a) apresentou, da 

mesma maneira, os critérios para recebimento da bonificação para cada um dos grupos aptos 

ao prêmio e os procedimentos e responsabilidades de cada um dos agentes no acompanhamento 
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das frequências e da validação dos dados naquele ano. O bônus continuou destinado aos 

mesmos grupos contemplados em 2012. Foram mantidos os aspectos burocráticos e o controle 

de frequências e validação de dados, e acrescentou-se ao texto alguns casos excepcionais44 que 

descrevem situações que ocorrem na escola e deveriam ser lançadas para que não houvesse 

comprometimento na bonificação dos servidores. 

A Lei nº 18.093, de 17 de julho de 2013, institui para aquele ano o Bônus de Incentivo 

Educacional. Em comparação com o ano anterior, alguns artigos sofreram modificações. No 

caso do Art. 1º, acrescenta-se, ao grupo de profissionais não bonificáveis, o professor modulado 

em projetos ou oficinas (GOIÁS, 2013a, s/p).  Para o grupo gestor também foram fixadas novas 

regras, de acordo com o § 2º do Art. 4º: 

 

§ 2º O grupo gestor perderá o direito à percepção do Bônus, caso não seja lançada, 

semanalmente, no SIGE, a frequência dos professores regentes e coordenadores 

pedagógicos e, a cada duas semanas, a entrega dos planos de aula dos professores 

(GOIÁS, 2013a, s/p.). 

 

Portanto, o grupo gestor ficou responsável, também, pelo acompanhamento da 

frequência dos coordenadores pedagógicos, demonstrando que a gestão da escola cada vez mais 

se voltou para o gerenciamento de pessoal, excluindo-se a responsabilidade pela frequência dos 

tutores pedagógicos, que segundo a cartilha de 2013, é do Diretor do Núcleo Pedagógico da 

Subsecretaria. 

Ademais, no Art. 5º, houve modificação no percentual máximo de faltas para percepção 

do bônus, fixado a partir de 5,01%. Os mecanismos de controle social foram estabelecidos 

conforme as regras do ano anterior (art.6º), porém as despesas ocasionadas a partir da aplicação 

da Lei aparecem como dotações próprias, limitadas a R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões 

de reais), de acordo com o Art.10º da Lei nº 18.093/2013. 

Por fim, em 2014, a bonificação ocorreu com os mesmos critérios já estipulados no ano 

anterior. A Lei nº 18.544, de 18 de junho de 2014, institui o Bônus para aquele ano e dá outras 

providências. O grupo de servidores bonificáveis se manteve o mesmo, dele excluindo-se os 

profissionais já mencionados no ano de 2013, conforme o Art. 2º. Os critérios de cada um dos 

profissionais aptos ao recebimento da bonificação não sofreram mudanças. A Lei nº 

18.544/2014 recebeu mais um artigo, o Art. 12, referente às despesas resultantes da aplicação 

da lei do bônus. A redação sobre o controle social e a auditoria permanente da SEDUC-GO 

continuou a mesma dos anos de 2012 e 2013. Quanto às despesas, prossegue o limite de R$ 

                                                 
44 São considerados casos excepcionais “luto, falta de energia elétrica, falta de água, etc.” (GOIÁS. SEDUC, 

2013a, p.19). 
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24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), sendo que do artigo 10 ao 12 da Lei são 

estabelecidas outras determinações financeiras concernentes ao bônus (GOIÁS, 2014a). 

No ano de 2015, mesmo com a mudança do gestor e a fusão da Secretaria de Estado da 

Educação com a Secretaria da Cultura e com a Agência Goiana de Esporte e Lazer, o 

bônus/prêmio na educação apresentou sobrevida, sendo instituído pela Lei nº 18.953, de 16 de 

julho de 2015. 

  

2.2.4. Prêmio Poupança-Aluno. 

 

 

Como outro prêmio que tem respaldo legal, o Prêmio Poupança-Aluno foi mais um 

projeto de lei da Governadoria materializado, que entrou em vigor na gestão  

2011-2014. Criado com o intuito de premiar anualmente os alunos da rede estadual pelo critério 

de desempenho acadêmico, acabou por sofrer algumas modificações durante o período 

analisado, em especial em relação aos valores de cada edição e ao número de contemplados. A 

criação desse prêmio aparece vinculada ao Prêmio Escola, sendo que ambos aparecem como 

motivadores em um projeto comum, que é a obtenção de bons resultados em avaliações internas 

e externas (GOIÁS, 2011f). 

Os critérios para esse prêmio, diferente da bonificação dos profissionais da educação, 

não consideram explicitamente a assiduidade, mas sim o desempenho, baseado em “critérios e 

indicadores educacionais e de avaliação a serem estabelecidos pela Secretaria de Estado da 

Educação” (GOIÁS, 2012b). O prêmio (inicialmente chamado de Poupança Aluno) é 

apresentado no documento, conforme a meta nº 19, da seguinte maneira: - “Incentivo ao bom 

desempenho: mapear, por meio da avaliação estadual, os alunos de bom desempenho e 

evidenciá-los. - Prêmios em poupança: premiar financeiramente os bons alunos por meio de 

poupanças, em uma iniciativa pioneira no estado de Goiás” (GOIÁS/ SEDUC, 2011a, s/p). 

Aparece descrito, também, como o “programa de incentivo aos melhores alunos de cada 

escola e região” (GOIÁS, SEDUC, 2011b, p. 33). Ou seja, a premiação é concedida aos 

melhores alunos que atingirem o bom desempenho, em especial na avaliação aplicada em todo 

o estado. Em notícia publicada45 pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, na ocasião 

da aprovação definitiva do projeto nº 2.249/12, a premiação é descrita como: 

 

                                                 
45 Notícia disponível em: http://al-go.jusbrasil.com.br/noticias/3170198/premio-poupanca-aluno. Acesso em 30 de 

julho de 2015. 
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O primeiro processo aprovado em definitivo foi o projeto nº 2.249/12. Seu texto visa 

instituir o Prêmio Poupança Aluno, que irá contemplar anualmente os alunos da rede 

pública estadual com o melhor desempenho acadêmico. A premiação será dada pelo 

Estado de Goiás, no valor de R$ 1 mil por aluno, e será depositada em conta poupança 

de titularidade do premiado. A matéria foi aprovada na tarde desta terça-feira, 26. O 

projeto determina que a Secretaria de Estado da Educação confira anualmente até 

4.100 prêmios individuais, mantendo uma relação de proporcionalidade entre 

quantidade de alunos premiados por escola e o número de alunos matriculados na 

unidade escolar. O secretário estadual da Educação Thiago Peixoto (PSD) afirma que 

o projeto representa uma importante iniciativa do pilar Reconhecimento e 

Remuneração por Mérito do Pacto pela Educação. A Governadoria lembra que o 

Estado de São Paulo adotou comportamento semelhante em 2011 e que, desde 2010, 

sistema semelhante de premiação já vem sendo executado em Mato Grosso do Sul. 

Essa proposta procura valorizar os alunos que apresentam os melhores índices de 

desempenho escolar e, consequentemente, incentiva o aperfeiçoamento acadêmico 

dos demais estudantes da rede estadual de ensino. Essa premiação vai diretamente ao 

encontro da proposta de estruturação do sistema de reconhecimento e remuneração 

por mérito, que integra o Pacto pela Educação, defende o Poder Executivo (GOIÁS, 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 2015). 

 

A legislação do Prêmio Poupança-Aluno foi sancionada em julho de 2012, sendo que 

teria efeitos retroativos ao ano letivo de 2011. A Lei nº 17.745/2012 instituía, conforme 

estabelece o art. 1º, o prêmio no valor de mil reais por aluno. Os valores seriam creditados em 

contas-poupança de titularidade desses alunos, aberta com a finalidade de recebimento da 

premiação. Apenas 10% do valor poderia ser retirado de maneira imediata, sendo que o restante 

estaria disponível somente após a conclusão do Ensino Médio. No art. 2º, são fixados o limite 

dos prêmios oferecidos naquele ano até 4.100 premiações, em conformidade com aquele 

descrito no projeto de Lei, e o estabelecimento de determinados critérios a serem obedecidos: 

 

Art. 2º Poderão ser oferecidos anualmente até 4.100 (quatro mil e cem) prêmios no 

valor individual de que trata o § 1º do art. 1º, cabendo à Secretaria de Estado da 

Educação definir o quantitativo de alunos a serem premiados, para o que deverá levar 

em conta: I - número de alunos matriculados por nível de ensino, por etapa e por 

modalidade na unidade escolar e que tenham se submetido aos critérios de avaliação 

determinados pelo Estado; II - o ano escolar existente nas unidades da Rede Estadual 

de Ensino. (GOIÁS, 2012b). 

 

No final de 2012, alguns dispositivos da legislação foram alterados conforme 

estabeleceu a Lei nº 17.894/12 (GOIÁS, 2012c). As mudanças afetaram o valor do prêmio 

individual, o percentual de retirada imediata e a quantidade de prêmios oferecidos pela SEDUC-

GO. O valor do prêmio foi fixado em mil e cem reais, sendo que desse total poderiam ser 

retirados trezentos reais de maneira imediata e o restante estaria condicionado à conclusão do 

Ensino Médio. O total de prêmios oferecidos mais do que dobrou, com o limite de até 10.000 

premiações. Essa Lei entrou em vigor a partir de janeiro de 2013. 

Em 2014 ocorreu outra alteração no valor dos prêmios quando da sanção da Lei nº 

18.571/2014 (GOIÁS, 2014b). Nesse sentido, houve uma atualização no valor da premiação 
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individual e foi fixado um novo percentual de retirada imediata do prêmio. O valor da poupança 

subiu para mil e duzentos reais, sendo que 30%, trezentos e sessenta reais poderiam ser retirados 

imediatamente e o restante continuou condicionado à conclusão dos estudos. 

Embora o prêmio em Goiás pareça inspirar-se naquele implementado na rede estadual 

do Mato Grosso do Sul, mostrado como o pioneiro, em 2010, os dados apresentados por Araújo 

(2014) revelam uma estruturação muito diferente na concepção de cada um deles. O chamado 

Programa Escola para o Sucesso apresenta critérios muito específicos, não parecendo haver 

relação direta com um sistema de avaliação padronizado da rede como ocorre em Goiás, pois é 

a partir das melhores notas nas disciplinas que os alunos poderão ser premiados. Além disso, 

apenas um aluno, aquele com o melhor desempenho da escola, receberia o prêmio, que não é 

necessariamente em dinheiro, pois se verificou que equipamentos como notebooks foram 

distribuídos. O prêmio goiano também se diferencia daquele descrito por Máximo (2011), 

mencionando que na rede estadual do Ceará a meritocracia se expande para os alunos, 

semelhantemente à experiência sul mato-grossense, de maneira que são distribuídos laptops. 

Dessa forma, é possível afirmar que a extensão financeira do Prêmio  

Poupança-Aluno demanda um investimento alto, podendo ser superior às experiências dos dois 

estados mencionados. De acordo com informação46 divulgada, o prêmio demanda milhões em 

recursos e tornou-se mais oneroso a cada ano. Segundo a notícia, o Prêmio Aluno 

 

Contempla, desde 2012, os estudantes que obtêm as melhores notas na Prova Goiás, 

que é anual e compõe o Índice de Desenvolvimento da Educação Goiana. No primeiro 

ano, o governo investiu R$ 4 milhões para o pagamento do prêmio a 4 mil estudantes 

com poupança no valor de R$ 1 mil. Em 2013, o programa contemplou 10 mil 

estudantes que receberam poupança de R$ 1,1 mil, totalizando R$ 11 milhões. 

Conforme compromisso do governador, outros 20 mil estudantes deverão ser 

contemplados este ano com poupanças no valor de R$ 1.2 mil (GOIÁS. PORTAL DO 

SERVIDOR, 2014). 

 

Em entrevista publicada no site da SEDUC-GO, David Pitombeira47, Superintendente 

de Programas Educacionais Especiais é questionado sobre o papel do Prêmio Aluno, o número 

                                                 
46Texto disponível em: <http://www.portaldoservidor.go.gov.br/post/ver/189198/programas-da-seduc-valorizam-

aluno-e-professor> Acesso em 14 de fevereiro de 2014. 
47 Segundo notícia publicada no site da SEDUC-GO em 15/07/2013, David Pitombeira é apontado como chefe de 

Reforma Educacional da SEDUC-GO. O nome de David é citado no texto com o subtítulo “verbas federais”, como 

se lê na íntegra: “Outra ação que a rede pública estadual tem obtido destaque é a captação de verbas. No início da 

reforma educacional, os valores captados com o MEC eram de R$ 30 milhões/ano. Agora, nesta gestão, a soma 

total já chega a R$ 260 milhões.  ‘Tem que saber pedir. O MEC tem uma ‘prateleira de opções’. Aprendemos a 

montar bons projetos que demandam verbas do governo federal”, diz o secretário. “Um dos estados que mais 

consegue captar recursos federais para a Educação é o Ceará. Trouxemos então para nossa equipe um dos técnicos 

que trabalhavam lá”, conta Thiago Peixoto, referindo-se a David Pitombeira, chefe do Núcleo de Reforma 

Educacional da Seduc” (SEDUC-GO, 2013b). Disponível em: 

http://www.educacao.go.gov.br/imprensa/?Noticia=4227. Acesso em 23 de fevereiro de 2015. 
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de alunos premiados, o processo de avaliação, a parceria com a Universidade Federal de Juiz 

de Fora e os objetivos e a importância da premiação. O entrevistado revela que os alunos 

premiáveis são estudantes do 5º e do 9º anos do Ensino Fundamental, e do 3º ano do Ensino 

Médio que apresentam melhor desempenho na avaliação externa, promovida em parceria com 

a Universidade Federal de Juiz de Fora, por meio do Sistema de Avaliação da Educação do 

Estado de Goiás (SAEGO). Segundo o superintendente, “o objetivo de premiar o aluno em 

dinheiro é gerar um sistema de incentivo para que ele estude mais. Mas não só isso: queremos 

manter o aluno na escola” (SEDUC. GOIÁS, 2013c). 

Sobre a prova padronizada que se aplica na rede estadual, em outra entrevista publicada 

no site da SEDUC-GO, o Subsecretário Metropolitano de Educação, Marcelo Ferreira de 

Oliveira explicita: 

A prova é realizada pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação 

(CaEd), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), que é um dos grandes 

centros de avaliações do País. É uma prova de correção complexa porque suas 

perguntas possibilitam entender a realidade daquele aprendizado. Ela é diferenciada 

por isso, por avaliar as competências e habilidades que os alunos vão adquirindo ao 

longo do processo de aprendizado. Então tem uma expertise muito maior. A prova é 

de Português e Matemática, mas abrange todos os outros currículos. Este ano 

aplicamos em novembro (final do semestre letivo), mas pela complexidade da 

interpretação avaliativa, os resultados saem só em abril. O aluno não é obrigado a 

fazer a prova, por isso fizemos o Prêmio Aluno, um incentivo para se comprometerem 

a melhorar a própria educação (GOIÁS, SEDUC, 2014, s/p) 

 

O Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás (SAEGO) possui um site48 

próprio em que são disponibilizados os resultados por aluno e por escola.  Segundo a descrição 

das atividades do Sistema, o objetivo é “fomentar mudanças na educação oferecida pelo estado, 

vislumbrando a oferta de um ensino de qualidade” (SAEGO, 2015, s/p.). Anualmente, mais de 

cem mil alunos são avaliados em Língua Portuguesa e Matemática. O SAEGO, embora tenha 

papel estratégico nos anos mais recentes, foi iniciado em 2001, ano em que alunos (4º e 8º séries 

do fundamental e 3º ano do Ensino Médio) foram testados nas disciplinas mencionadas. Outras 

aplicações de testes ocorreram em 2002 e 2004, segundo a pesquisa de Brooke, Cunha e 

Faleiros (2011). A partir de 2011, o SAEGO passa a integrar uma rede de diagnósticos, 

juntamente com a aplicação de outras avaliações, como é o caso da Avaliação Diagnóstica49, 

uma avaliação bimestral interna promovida pela SEDUC-GO (GOIÁS, 2011f). 

Os sistemas de premiação para estudantes aparentam ser novidade na escola brasileira 

e sua existência indica que a meritocracia avança no cotidiano de estudantes muito jovens, 

                                                 
48 http://www.saego.caedufjf.net/ 
49 A Avaliação Diagnóstica é descrita como uma “sondagem de conhecimento que tem por objetivo identificar 

competências e habilidades em Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza para estudantes da rede 

pública estadual e para os municípios que aderiram ao processo” (GOIÁS, 2013c, p. 149). 
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conforme é o caso dos concluintes do 5º ano na rede estadual goiana. Como a nota depende de 

um sistema de avaliação, é de se pensar que as crianças sofrem a pressão por resultados na fase 

inicial de sua trajetória estudantil. A adesão aos prêmios escolares, assim constituídos, pode ser 

muito facilitada pelo fato de que reformas, como é o caso do Pacto pela Educação, constituem-

se em modelos para outras secretarias tanto estaduais quanto municipais. 

Sobre a premiação dos professores, convém refletir sobre o entendimento de valorização 

profissional. Embora existam programas de capacitação, formação e aprimoramento durante a 

gestão analisada, o reconhecimento por meio de bônus/prêmio está em situação sobreposta a 

qualquer outra forma de reconhecimento explicitada pela Secretaria. Essa estratégia, 

problemática em muitos aspectos, configura-se como valorização seletiva, superficial e não 

substitui salários dignos e compatíveis com a importância social desempenhada. 

Ao mesmo tempo, o bônus não desestimula a evasão do professor como acreditam seus 

idealizadores, pois os desafios da atuação docente não serão resolvidos com incrementos 

financeiros esporádicos que de maneira alguma substituem o pagamento, no mínimo, do piso 

salarial determinado em lei.  Tanto é que, quando se analisa o período dos quatro anos 

contemplados nesta pesquisa (2011-2014), um fato que se constata é de que a rede estadual 

apresentou um decréscimo do número de docentes, ou seja, uma perda de 2624 profissionais 

em sala de aula em quatro anos. As outras redes, em comparação, tiveram ligeiro aumento no 

número de profissionais, conforme o quadro 1, a seguir: 

Quadro 1 - Número de docentes em exercício: 2010 – 14 

Especificação 
Docentes em Exercício¹ 

2011 2012 2013 2014 

Total 59.357 58.365 59.631 60.842 

Federal 772 886 929 1.056 

Estadual 21.931 19.491 19.318 19.307 

Municipal 28.015 28.856 28.939 29.351 

Particular 14.744 15.095 15.324 15.785 

Fonte: Instituto Mauro Borges. Disponível em:  

http://www.imb.go.gov.br/pub/serieEB/Port/2quadrimestre2015/12-

tab01.htm>.  Acesso em: 16 fev. 2016. 

¹ O mesmo docente pode atuar em mais de um nível / modalidade de ensino, 

em mais de um estabelecimento e em mais de um município. 

 

Embora exista uma realidade multifacetada, a falta de atratividade da carreira docente, 

hoje, pode ser apontada como um dos grandes desafios da rede. Baixa remuneração, precárias 

condições de trabalho e desvalorização docente são questões não imediatamente resolvidas com 
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medidas superficiais como é o caso de propostas como academia de lideranças, residência 

educacional ou, principalmente, pelo bônus/prêmio, ainda mais se forem medidas que 

segmentam a categoria, classificam e rotulam os seres humanos. 

Entende-se que a resolução dos grandes problemas da escola, dentre eles a questão 

salarial, necessita de investimento concreto e não de medidas paliativas fundamentadas em 

premissas neoliberais, que apontam os problemas da escola como questões gerenciais e de falta 

de esforço (GENTILI, 1996; 1998). Este trabalho defende, portanto, que valorização docente 

se efetiva com medidas que garantam as condições “mínimas” de trabalho, tanto materiais 

quanto psicológicas, em um ambiente favorável à colaboração, respeito aos planos de carreira 

e salário condizente para todos, não somente para alguns. 

Como elemento isolado, o bônus/prêmio goiano carrega um sentido de justiça aos que 

“fizeram a diferença”. Uma análise mais atenciosa, porém, revela que está obscurecida qualquer 

eventual consideração de igualdade entre os sujeitos, pois não se intenciona defendê-la, tanto 

que os documentos oficiais substituem o termo igualdade por equidade, forma conveniente ao 

projeto de sociedade fundada na desigualdade. 

Sobre o Prêmio Aluno, por mais que o número de contemplados aumente de quatro mil, 

para dez mil, para vinte mil, o universo dos “premiados” é restrito, seletivo, desconsidera a 

história pessoal dos envolvidos, suas dificuldades e limitações em nome de uma pretensa 

igualdade de condições que não se efetiva. Afora o fato de que a maioria dos estudantes não 

tem condições de se beneficiar do Prêmio, a cultura dos testes padronizados deve ser objeto de 

debate, uma vez que o atendimento único aos fins pragmáticos impostos, desconsidera o direito 

das crianças e jovens a uma educação não reduzida unicamente ao domínio de competências 

em áreas restritas do conhecimento. 

Por fim, analisa-se que a concepção do bônus/prêmio na reforma goiana representa uma 

ofensiva de um movimento do empresariado sobre a educação pública, que pode ser detectado 

tanto fora quanto dentro do país. Como a reforma foi financiada por um movimento empresarial, 

o caso goiano se enquadra nas caracterizações descritas por Freitas (2012a) sobre os 

reformadores empresariais. Constituindo, implícita ou explicitamente as diretrizes reformistas, 

aparecem a responsabilização, a meritocracia e a privatização, sendo esta última um projeto em 

curso na gestão que sucede o período aqui estudado. Todos esses elementos são constituintes 

do chamado neotecnicismo em educação e implicam um trabalho pedagógico realizado à 

maneira do projeto neoliberal, expressando a face gerencialista da ênfase em controle e 

monitoramento, bem como de uma concepção de educação e aprendizagem reducionista e 

pragmática. Estes aspectos serão aprofundados no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO III - O SISTEMA DE BONIFICAÇÃO/PREMIAÇÃO COMO 

ESTRATÉGIA REFORMISTA: O (DE)MÉRITO NO PACTO PELA EDUCAÇÃO 

 

As mudanças ocorridas na rede estadual de ensino em Goiás não devem ser entendidas 

como eventos únicos e isolados, desprendidos de uma totalidade permeada por contradições, 

lutas e embates entre diferentes interesses. Este capítulo busca apreender as implicações desse 

movimento no âmbito da educação, que expressa princípios e concepções vinculados à prática 

educativa que afetam a formação dos sujeitos implicados no trabalho pedagógico. 

Diante dos documentos analisados, constata-se que, apesar da insistência no foco 

pedagógico, o conjunto de diretrizes reformistas aponta que as formas de gestão se sobrepõem, 

instaurando a verdadeira cultura do resultado, impulsionada pela meritocracia, pelo sistema 

avaliativo em larga escala e pela responsabilização dos agentes escolares. Esses elementos são 

constitutivos de reformas educacionais contemporâneas baseadas na imposição de padrões 

empresariais às escolas, inseridas no interior do que se define como neotecnicismo (FREITAS, 

2012a). 

Compreendendo o sistema de bônus/prêmio na perspectiva da totalidade, qualquer 

análise que se queira realizar exige que se considerem as mediações constitutivas sem 

fragmentá-las, embora se observe que a formulação conceitual que subsidia essa política é 

apresentada de forma fracionada e sem as devidas filiações teóricas. Está manifesto que o 

bônus/prêmio goiano não é uma forma independente de incentivo, ou seja, está imbricado 

dentro de todo um aparato que lhe fornece sustentação e se apresenta como mais um recurso 

importado da gestão própria do empresariado, como se fosse natural ao ambiente escolar, cuja 

especificidade é, por vezes, desconsiderada. 

 

3.1. Um componente que não se sustenta sozinho: o bônus/prêmio 

 

O bônus/prêmio, enquanto modelador de comportamentos, agente de controle da 

atividade docente e discente, potencializador da concorrência entre pares, incentivo seletivo, só 

cumpre suas funções caso seja concebido em uma visão reducionista de educação, que permita 

espaço para formas cujo conteúdo é oposto a uma educação verdadeira, que promova a defesa 

da dignidade humana, não a subjugação aos valores do mercado, conforme impõem as políticas 

educativas neoliberais (SAVIANI, 2015). 

No que diz respeito aos elementos que sustentam o bônus/prêmio goiano,  

optou-se por uma exposição sistematizada em temas, no sentido de se discutir como se articula 
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a lógica reformista. Nesse sentido, importa reconhecer as concepções ligadas ao entendimento 

da prática educativa que se desenvolve dentro da reforma educacional analisada, vinculadas aos 

princípios neoliberais e neotecnicistas de educação. 

  

Concepção de aprendizagem e de educação. 

 

Entendendo a complexidade do momento histórico e do projeto educativo neoliberal, é 

preciso identificar a maneira como os reformadores lidam com as questões relativas à 

aprendizagem, que, nas reformas atuais adquire novas significações dentro da ampla testagem 

desenvolvida com as avaliações padronizadas. Dessa forma, as relações estabelecidas com o 

saber sistematizado podem aparecer desvinculadas do “processo de sua produção, bem como 

as tendências de sua transformação” (SAVIANI, 2013b, p. 9). Tendo em vista a 

intencionalidade da atividade pedagógica, a forma pela qual se concebe a aprendizagem é um 

dos pontos chave para se analisarem os objetivos educacionais pretendidos ao longo da gestão, 

especialmente quando estes se remetem ao “foco no aprendizado dos alunos” (GOIÁS. SEDUC, 

2011a, s/p). 

Com base na análise realizada de toda a documentação, a aprendizagem aparece, de fato, 

como tema central dos textos oficiais. A afirmação de que o grande problema se manifesta nas 

“carências no que se refere ao aprendizado dos alunos” (GOIÁS. SEDUC, 2011a, s/p) expressa 

a opção de resolução dos problemas educacionais centrando a atenção sobre a aprendizagem. 

Nos documentos reformistas, os conceitos não estão claros, terminologias são utilizadas sem o 

devido rigor ou mesmo sem indicar as afiliações teóricas, como é o entendimento de 

aprendizagem no tempo certo, aprendizagens significativas, ensino de alto impacto na 

aprendizagem e programas de aceleração da aprendizagem50. A reforma não cita qualquer 

concepção psicológica que trata dos processos de aprendizagem/desenvolvimento, o que não 

significa não existirem elementos provenientes das teorias psicológicas orientando as ações 

reformistas (MIRANDA, 2006). De modo geral, a aprendizagem é concebida com base no que 

pode ser observável, pois, é a partir de testes objetivos que são feitos os diagnósticos. 

Compreende-se que o aprendizado pode ser passível de melhoramento com uso de insumos 

externos, como o bônus/prêmio. 

                                                 
50 Nos documentos da SEDUC-GO são mencionados dois programas do tipo aceleração da aprendizagem que se 

relacionam com defasagem escolar, o Se Liga e o Acelera, desenvolvidos em parceria com o Instituto Ayrton 

Senna. 
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Embora as iniciativas relacionadas ao tema apareçam em todos os pilares da reforma, o 

Pilar B - adotar práticas de ensino de alto impacto no aprendizado do aluno - e o Pilar C - 

reduzir significativamente a desigualdade educacional - concentram o maior número de ações 

voltadas para a aprendizagem, onze no total. Portanto, podem ser combinados para fins de 

análise. Na descrição do Pilar B, explicitam-se algumas concepções: 

 

No início de 2011, foram identificadas distorções no campo pedagógico que 

dificultavam o processo de ensino-aprendizagem na sala de aula. Havia carência nas 

áreas básicas do conhecimento. Foram encontrados mais de mil componentes 

curriculares diferentes, dos mais variados tipos e escopos, enquanto a proficiência dos 

estudantes em Língua Portuguesa e Matemática, disciplinas que são base para as 

demais áreas do conhecimento, era insatisfatória. Para que seja resgatado o espaço 

escolar como o lugar onde ocorrem aprendizagens significativas, faz-se necessário 

rever o perfil burocrático presente em muitos cargos e atividades realizadas, pois as 

mesmas dificultam uma atuação pedagógica plena (GOIÁS. SEDUC, 2011a, s/p). 

 

O redimensionamento do foco do currículo escolar em favor dos conteúdos em Língua 

Portuguesa e Matemática, conforme citado acima, não ocorre sem intencionalidade, pois são 

estes, justamente, os conhecimentos testados na prova externa, assim como acontece em outras 

reformas similares (FREITAS, 2012a). Subentende-se que essa atuação pedagógica plena 

incidiria justamente na preparação para as avaliações, o que se confirma pelos objetivos da 

gestão (GOIÁS, 2011f). 

As ações do Pilar B, expostas nas metas, evidenciam um entendimento de aprendizagem 

reducionista, bem como o é a própria concepção de educação. A análise promovida por Libâneo 

(2011, s/p) destaca que este Pilar é o “que tem mais fragilidades”, haja vista que as medidas 

pensadas por técnicos e economistas culminam em uma visão estreita de educação, em que se 

pensa que os resultados dos alunos virão a melhorar seguindo-se um receituário de insumos 

externos (testes padronizados, cumprimento de metas, bônus, etc.) que, de maneira isolada, não 

garantem o desenvolvimento dos alunos. Como o conhecimento que se exige é aplicado para a 

resolução dos testes, isso resulta no processo de simplificação da função da escola, incorrendo-

se em treinamento e uso de apostilados e “kits” para a prática docente. Com isso, Libâneo 

defende que na reforma goiana, bem como em outras em curso, o ensino é tecnicista. 

Como o tecnicismo é focado na consecução dos objetivos educacionais e a reforma é 

claramente voltada para a melhora de índices de desempenho escolar, na relação com o 

conhecimento, o aluno é entendido muito mais como depositário do que como sujeito da ação. 

Como o professor nessa tendência é um executor de determinadas condutas, pois os processos 

decisórios ficam a cargo dos especialistas, cabe cumprir os procedimentos previamente 

estabelecidos, ficando ele limitado em sua função de educar e restrito ao cumprimento de planos 

dos quais pode vir a sentir-se alheio, distanciado, uma vez que, conforme essa lógica, sua 
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substituição por outro profissional ou mesmo por uma máquina de ensinar não traria prejuízos 

(SAVIANI, 2012; 2013a). 

Em seguida, no Pilar C, verificam-se ações voltadas para os conhecimentos mais 

elementares da alfabetização e de programas de aceleração da aprendizagem, por exemplo. No 

que diz respeito ao combate à repetência e à evasão, destaca-se o monitoramento em tempo real 

da trajetória escolar dos alunos, principalmente dos infrequentes. A partir do breve texto 

expositivo desse Pilar, verificam-se concepções de educação que também são funcionais ao 

economicismo, pois reprovações representam custos, para as quais, portanto, mesmo soluções 

superficiais são aceitas como válidas. Segundo o texto: 

 

A Secretaria de Educação terá como prioridade a redução do desnível do ensino dentro 

da rede. Mais importante do que aumentar a média de aprendizado é melhorar o 

desempenho dos alunos com baixo rendimento escolar. A redução da desigualdade 

educacional hoje significará a redução da desigualdade social amanhã. Há diversas 

razões que explicam este grande desnível. Uma delas é o efeito perverso das 

reprovações e, consequentemente, da distorção idade-série de parte dos estudantes. 

Estudar em turmas com diferença significativa de idade gera desmotivação e, muitas 

vezes, baixo desempenho e abandono. O pilar de redução da desigualdade propõe 

iniciativas inovadoras para garantir o crescimento e desenvolvimento da rede de 

ensino com equidade e chance real de aprendizado a todos os jovens goianos 

(GOIÁS.SEDUC, 2011a, s/p, grifo nosso). 

 

Ao tratar da desigualdade educacional, as iniciativas inovadoras contemplam a abertura 

para práticas mundializadas, sendo que os problemas das escolas em situação de 

vulnerabilidade (subentende-se pedagógico/social) parecem ser passíveis de serem 

imediatamente resolvidos a partir de guias de aula a aula, remuneração diferenciada, residência 

educacional, apenas explicitando algumas das medidas contempladas pela reforma (GOIÁS. 

SEDUC, 2011a). A aprendizagem é concebida, de fato, objetivamente como rendimento, 

desempenho, com acentuada supervalorização do produto, pois “os temas relacionados ao 

aprendizado, com culminância em resultados positivos nas avaliações externas empreendidas 

por nossos estudantes, sempre foram tratados como prioridade” (GOIÁS, 2011f, p. 192). 

Analisando as ações desse Pilar, verifica-se o tecnicismo presente nas ações, desde a 

concepção dos materiais, a ênfase em monitoramento do produto ao controle de distorções que 

afetam o cumprimento dos objetivos. Subentende-se que alunos cujo rendimento é indesejável 

prejudicam a saúde do sistema, considerando-se que reprovações e abandonos são 

fundamentalmente aferidos em índices como o Ideb, além de representarem situações 

dispendiosas em termos financeiros. Essa orientação, por certo, não ocorre de forma exclusiva 

na rede estadual goiana, estando expressa nos documentos do âmbito federal voltados à 

Educação Básica. 
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Além disso, a aprendizagem aparece interligada com a gestão, infraestrutura e 

tecnologias, sendo que a formação em certos conhecimentos, entendidos como úteis, se presta 

a promover a inserção social e no mercado de trabalho, pois a Secretaria atua no sentido de: 

 

Promover ações de instrumentalização do ensino/aprendizagem e da gestão, na 

perspectiva da universalização do ensino (acesso, permanência e qualidade), com a 

modernização e ampliação da infraestrutura física e equipamentos, o que possibilitará 

ambientes adequados à execução das atividades pedagógicas, administrativas e 

inclusão digital, em consonância com as necessidades da sociedade contemporânea 

(GOIÁS, 2011f, p. 189). 

 

Outro ponto a ser considerado é a adoção de um currículo mínimo51 comum em toda 

rede. Enquanto o documento reformista sugere a existência do “aprofundamento do currículo” 

(GOIÁS, SEDUC, 2011a, s/p) na rede estadual, autores como Freitas (2012a) apontam uma 

direção oposta, a do estreitamento curricular, de uma aprendizagem restrita, conforme 

verificado nas reformas matrizes, isto é, as norte-americanas. Isso ocorre porque, na avaliação 

padronizada, apenas algumas disciplinas são testadas, ocasionando que até ocorra uma exclusão 

racionalizada daquelas fora da área de interesse no escopo dos testes, enfatizando-se o básico. 

Para o autor, 

A proposta dos reformadores empresariais é a ratificação do currículo básico, mínimo, 

como referência. Assume-se que o que é valorizado pelo teste é bom para todos, já 

que é o básico. Mas o que não está sendo dito é que a “focalização no básico” restringe 

o currículo de formação da juventude e deixa muita coisa relevante de fora, 

exatamente o que se poderia chamar de “boa educação” (FREITAS, 2012a, p. 389). 

 

  Dessa maneira, a aprendizagem é voltada para o conhecimento básico, tanto nos 

conceitos quanto nos conteúdos, que aparentemente remetem a um mínimo necessário, de 

maneira similar às necessidades básicas de aprendizagem defendidas no começo da década de 

1990 (TORRES, 2003). Ademais, ocorrem ações de nivelamento, como objetiva a meta 

quatorze: 

Prevenir as reprovações através de ações de nivelamento de conteúdo, representadas 

por intensivos de revisão no início de cada ano, revendo os principais tópicos do 

currículo, e no início do ensino médio, reforçando por alguns meses conceitos básicos 

das principais disciplinas (GOIÁS. SEDUC, 2011a, s/p.) 

 

Por conseguinte, esse nivelamento é concebido por baixo, implicando atitudes e valores 

que culminam na seleção e na compartimentação do conhecimento de maneira hierárquica, haja 

                                                 
51 Segundo a meta de número cinco da reforma, o currículo mínimo seria construído “a partir da reorientação 

curricular já realizada em anos anteriores, com a participação de especialistas e de professores da rede estadual” 

(GOIÁS. SEDUC, 2011a, s/p.). O Currículo Referência da Rede foi efetivamente implementado em 2013 (GOIÁS, 

2013c, p.133). 
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vista que existe uma lógica interna ao currículo escolar que privilegia as principais disciplinas, 

ou seja, Língua Portuguesa e Matemática.  

Portanto, a aprendizagem evidencia aspectos de estreitamento, de repetição, em que 

pode estar obstaculizada a apropriação de conhecimentos complexos, que, fora do ensino 

formal, poderão nunca ser acessados, sobretudo pelas camadas populares. Por fim, a relação 

com aquilo que se aprende tende a atender a fins imediatos, revelando uma face empobrecida 

da noção do conhecimento, que parece muito mais ligada ao sentido de informação (TORRES, 

2003; MIRANDA, 1997). 

Em síntese, as concepções de educação presentes na reforma goiana estão vinculadas às 

diretrizes dos organismos internacionais, bem como alinhadas às políticas em âmbito nacional 

que culminam na imposição da política de resultados. Todos os elementos apresentados nos 

textos oficiais fomentam a ideia de que existe uma centralidade na aprendizagem; contudo, a 

aprendizagem que se considera é a que pode ser medida, aferida, observada, instrumentalizada 

na avaliação objetiva, possibilitando todo o sistema de recompensas/punições (RAVITCH, 

2011; LIBÂNEO, 2011; FREITAS, 2012a; KLEES E EDWARS JR., 2015). 

O processo de produção dos saberes escolares dentro da reforma se distancia tanto dos 

professores quanto dos alunos, pois os primeiros correm o risco da submissão aos apostilados, 

aos guias de aula a aula, enquanto os segundos não participam, bem como os seus professores, 

“como coletivo organizado e influente nas decisões importantes em relação aos objetivos, ao 

conteúdo e à avaliação escolar” (FREITAS, 2012b, p. 113). 

Cabe considerar, que a reforma goiana em muitos elementos apenas replica, preservando 

e dando contornos diferentes, o conteúdo de experiências educacionais de outros lugares. 

Implica que a concepção de educação parece também ter assimilado, segundo a lógica de 

mercado, as técnicas de gestão, da intensa cultura da testagem, da ênfase nos processos de 

responsabilização impostos nas reformas empresariais (RAVITCH, 2011; FREITAS 2012a). 

Se educação é entendida como apenas aquilo que pode ser medido e quantificado pelo teste 

padronizado, todo o sentido de uma emancipação proporcionada pela educação escolar parece 

ser descontruído por retóricas que intencionam legitimar os saberes mínimos de uma formação 

para o trabalho, não voltada para formação humana em um sentido amplo. 

É preciso ter em mente que a “qualidade” da educação, medida em parte pela aferição 

da aprendizagem nos testes, assume outro sentido. Autores como Frigotto (2010a) analisam que 

uma educação voltada para a uma qualidade conforme ao ideário dos homens de negócio não 

passa de adestramento, de qualificação não direcionada ao atendimento das necessidades 

humanas, mas, sim, submetida aos desígnios do capital, traduzido nas formas que a 
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reestruturação produtiva assume nos últimos anos, dentro do entendimento de Estado Mínimo 

defendido pelos neoliberais. 

 

Métodos de ensino e formas de controle. 

 

Tendo em vista o pensamento de Saviani (2012, p. 13), compreende-se que “a educação 

não se reduz ao ensino”; este é, porém, um dos elementos próprios do fenômeno educativo 

escolar e deve ser considerado na análise da reforma, principalmente por estar associado à 

consecução dos objetivos educacionais pretendidos. Portanto, considera-se que os métodos de 

ensino e a transmissão dos saberes não são neutros; revelam especificidades históricas, 

principalmente em se tratando da particularidade da tendência que se manifesta como 

neotecnicismo hoje. 

Na formação prática dos professores, segundo os documentos analisados, haveria o 

contato com “métodos inovadores” descritos como “metodologias inovadoras e práticas, como 

[...] coaching e residência” (GOIÁS. SEDUC, 2011a, s/p) que representam a inserção de 

ferramentas de gestão de outros campos, no sentido de intencionar uma melhoria geral da 

performance dos profissionais em educação. Dentre essas ações, a ideia de um coaching 

pedagógico não aparece por acaso dentro do espectro da inovação. Por meio do documento 

Reforma Educacional de Nova York: possibilidades para o Brasil, verifica-se que se trata de 

mais um eixo da reforma empresarial implantada naquela cidade. Segundo o texto, 

 

O termo inglês coach tem origem no mundo dos esportes e designa o papel de 

treinador, preparador, “o técnico”. Cada vez mais a ideia ganha força nas empresas e 

áreas do setor público, imprimindo sentido de formação de competências de um 

indivíduo ou uma equipe. Nos Estados Unidos, esta concepção tem sido amplamente 

utilizada nas escolas públicas como estratégia de melhoria da prática de diretores e de 

professores (GALL; GUEDES, s/d, p. 48) 

 

Na rede estadual, o coach é chamado de tutor e desempenha funções com contato direto 

com professores, coordenadores e grupo gestor. Trata-se de um professor da própria rede, que 

passou por uma formação específica e possui direito à bonificação caso cumpra os critérios. 

Segundo o Guia de Tutoria Pedagógica (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, s/d, p. 4), trezentos 

tutores foram formados na rede estadual goiana. 

Já a residência educacional seria uma ação voltada para os novos professores e previa 

criação de escolas para fins de residência, sendo que o aprendizado dos iniciantes seria feito 

pelo acompanhamento de professores-referência, cujas características não são especificadas. 

Esta residência seria obrigatória para os professores em estágio probatório, porém, quanto aos 
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professores com vínculos temporários não existe nenhuma informação. Há, nos documentos 

poucas menções a respeito da residência educacional, mas subentende-se que se trata de uma 

ação não realizada, pois está dentro do que se denomina “Academia de Lideranças” (GOIÁS, 

2014c, p.144). 

Existe também o direcionamento para as soluções tecnológicas no ensino, que aparece 

em ações como na meta Investimento em Soluções de TI para o Aprendizado, que se propunha 

a adquirir e oferecer laptops para alunos e professores conforme o Projeto Um computador por 

Aluno (UCA), uma iniciativa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

também presente na utilização de tecnologia educacional, tais como lousas digitais e programas 

de ensino para professores. 

Libâneo (2011) destaca que, na visão geral da reforma, os métodos de ensino são 

transmissivos, com uso de tecnologia objetivando a retenção e reprodução dos conteúdos, 

podendo favorecer a possibilidade de treinamento dos discentes. Na prática, o mesmo poderia 

ocorrer com os professores, que poderiam também ser treinados dentro da residência e de um 

ensino direcionado à avaliação, cujos conteúdos estão pré-concebidos a partir de bancos de 

aula, guias de aula a aula, materiais de ensino estruturado. Portanto, podem ser instauradas 

relações diferentes em sala de aula, implicando, inclusive, perda do sentido do processo 

educativo e o não comprometimento do professor com a formação dos alunos, pois os 

procedimentos e estratégias de ensino foram formulados exteriormente. 

Sendo assim, o neotecnicismo que se verifica nas reformas educacionais é carregado da 

racionalidade instrumental, pragmática e imediatista. Os métodos de ensino são racionalizados 

para a obtenção dos resultados educacionais pretendidos dentro do que planejaram os experts, 

sendo que a observância do método também se configura como mais uma forma de controle da 

atividade docente, que se verifica tanto dentro quanto fora da sala de aula. Em reformas 

similares ao Pacto pela Educação existe a ênfase no diagnóstico, no monitoramento, na 

verificação e na auditoria. O controle é expresso tanto de maneira vertical quanto horizontal, 

tanto interna como externamente. Além da autoridade exercida pela Secretaria de Estado, todo 

o conjunto de servidores e a comunidade têm papel na apuração e na conferência de dados e 

quadros de frequência social, por exemplo. 

Da relação estabelecida com a autoridade, dos profissionais são exigidas determinadas 

condutas e espera-se uma performance satisfatória, caso desejem ser reconhecidos por seus 

méritos. Existe a advertência sobre fraudes e o aviso de que pode ocorrer perda das vantagens 

e instauração de processo administrativo disciplinar, como ocorre com o bônus. O não 

cumprimento das condições e critérios previstos também resulta na perda de prêmios; nesse 
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sentido, o mecanismo que promove o sistema de reconhecimento é gerido pela agência 

governamental, que não abre mão de suas exigências quanto ao desempenho esperado. A 

preocupação com fraudes, como na bonificação, é medida que evidencia o conhecimento dos 

reformadores de outras experiências em que ocorreram situações do tipo. 

Também a modelagem do professor se apresenta como questão de controle. O 

incentivado para seguir “bons exemplos”, “modelos”, “professores-referências” (GOIÁS, 

SEDUC, 2011, s/d), chega ao ponto de disponibilizar de um coach/treinador que acompanha a 

sua rotina profissional. Enquanto sujeito que possui possibilidades amplas, encontra-se, na 

concepção da reforma, limitado a um padrão desejável de conduta, incentivado externamente, 

em especial pela bonificação. Pressupõe-se uma postura ativa de engajamento nos 

procedimentos, examinada pelo desempenho, uma vez que o fundamento é meritocrático. 

Quanto ao controle das unidades educacionais, verifica-se que o grupo gestor, 

principalmente o diretor, é o que maior número de atribuições acumulou, bem como é aquele 

que esteve ameaçado caso não ocorresse melhoria de índices dos alunos, situação parecida com 

a descrita no caso nova-iorquino, embora existam diferenças consideráveis em outros pontos, 

como a autonomia do gestor em relação à contratação/demissão de profissionais, o que não 

ocorre na escola goiana (GALL; GUEDES, s/d; RAVITCH, 2011). 

Como o foco é desempenho, resultado concreto, incorporou-se à reforma goiana mais 

um conceito importado da experiência americana, a academia de lideranças, ou leadership 

academy. Trata-se de um curso de preparação/treinamento de diretores que envolve tutoria, 

residência e intervenções de consultores (GALL; GUEDES, s/d), embora não exista na reforma 

goiana referência alguma ao pagamento, pelo diretor, de cursos, coaching e tutorias. Apesar de 

constar como uma das metas, a academia de lideranças aparece como uma ação não realizada 

nos documentos da Controladoria-Geral do Estado (GOIÁS, 2014c); sua simples menção, 

porém, demonstra o movimento em direção às soluções externas, de outro contexto histórico-

cultural. 

Grosso modo, o controle exerce, dentro do neotecnicismo, papel de extrema relevância, 

pois todo o monitoramento se presta à verificação de que a mão de obra está atendendo ao 

cumprimento dos objetivos formulados pelas instâncias superiores (SAVIANI, 2012; 2013a). 

No caso goiano, existe, ou passou a existir, todo um aparato tecnológico que subsidia as formas 

de controle, especialmente no que diz respeito ao monitoramento. Este se expande em várias 

frentes, sendo a mais relevante justamente aquela em que se insere a distribuição dos prêmios 

(Bônus servidor, Prêmio Aluno, Prêmio Escola), de modo que esta é uma parte publicizada dos 
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resultados educacionais, e em relação à qual se promove a consequente responsabilização dos 

agentes. 

 

Ênfase no individualismo (competitividade/ fragmentação/ coisificação) 

 

A ênfase no individualismo é uma construção histórica em total consonância com o 

projeto neoliberal de sociedade. Gentili (1996) destaca que, cada vez mais, a sociedade se torna 

desigual e excludente, em parte pela imposição de uma cultura do darwinismo social, que 

colabora para a fragmentação, em favor do individualismo exacerbado. Formas como a 

competição selvagem surgem para quebrar qualquer noção de coletivismo, além do que, dentro 

da escola, verifica-se o reforço dessa racionalidade. Quanto ao Pacto pela Educação, no âmbito 

das relações estabelecidas na escola a partir da reforma, o grande destaque é a adesão ao 

princípio do mérito, que se fundamenta no individualismo. Tendo em vista que a inserção da 

meritocracia na escola é um dos fenômenos ligados à reestruturação capitalista, que se expande 

para além das empresas e busca promover intervenções que intencionam melhorar a qualidade 

dos serviços oferecidos, o debate crítico se justifica. Como as reformas matrizes cada vez mais 

se voltam para a accountability, responsabilização dos envolvidos, é esperado que o clima de 

competição seja favorecido pelas formas de reconhecimento que se sobrepõem a toda e 

qualquer ideia de colaboração. Como agravante, lança-se mão de formas de punições, sanções, 

demissões, implícita ou explicitamente difundidas pela autoridade e justificadas em nome de 

uma pretensa busca pela qualidade e excelência, embora seja preciso insistir que essas palavras 

assumiram outro sentido, próprio do projeto de educação em curso (OLIVEIRA, 1996; 

GENTILI, 1998, FREITAS, 2012a; RAVITCH, 2011). 

No caso de Goiás, a competição entre os pares pode ocorrer em três dimensões no 

âmbito da reforma goiana: profissionais contra profissionais, alunos contra alunos, por fim, 

escolas contra escolas. No que diz respeito aos profissionais da educação, há de se considerar 

as relações desiguais estabelecidas entre os servidores efetivos e os servidores com contratos 

temporários, que possuem remuneração menor do que os concursados, condição que se torna 

mais perversa a partir da bonificação, do qual estão excluídos na agenda oficial de 

reconhecimento. Dessa forma, um projeto da categoria pode ser obstaculizado e o ambiente 

pedagógico é impactado negativamente. 

Quanto aos alunos, a tendência é a classificação, potencializada por medidas como o 

Prêmio Aluno. A pressão na cultura dos testes já foi investigada no contexto das reformas 

americanas. Ao invés de gerar motivação, pode vir a desencadear problemas de saúde e de 
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autoestima, além de que alunos com dificuldades poderão ser segregados e impossibilitados de 

realizar testes com os demais colegas, devido à tendência de redução das notas (KLEES; 

EDWARDS, JR., 2015). Ravitch (2011) afirma que, no caso americano, a seleção dos 

estudantes excluídos também é feita com base em “grupo racial e étnico, bem como estudantes 

de baixa renda” (p. 178). A avaliação objetiva desencadeia, nesse caso, uma série de efeitos 

nocivos, não diferente do que acontece em nosso país, pois a avaliação tem desconsiderado a 

realidade dos alunos, prestando-se a diminuí-los, conforme a brilhante análise de Oliveira 

(1996): 

Os processos avaliativos construídos fora da realidade particular de cada escola, cada 

comunidade, fixam padrões de excelência e fracasso que classificam e localizam os 

sujeitos dentro de esferas próprias, muitas vezes irremovíveis. Estes processos de 

seleção prévia, de privilégio de certos saberes, de adoção de um olhar único, de 

verdades impostas têm condenado a maioria da nossa população a se aceitar como 

menos, incapaz, medíocre... impotente (p 83). 

 

O professor, também se vê em situação de impotência devido às constantes pressões às 

quais está submetido nessa lógica escolar-empresarial, que desconsidera toda a complexidade 

do fenômeno educativo. Como argumenta Freitas (2012a), “as variáveis que afetam a 

aprendizagem do aluno não estão todas sob controle do professor” (p 392). Da pressão extrema 

surgem fraudes e formas de burlar o sistema, sendo a expulsão dos alunos ruins e o treinamento 

do restante nos conteúdos cobrados nos testes são algumas das formas mais comuns 

(RAVITCH, 2011). 

Outra questão é a exposição da escola em placas de Ideb (ver apêndice I), rankings 

públicos, pois os efeitos são ainda mais abrangentes, deslocando-se, em parte, a 

responsabilização para a comunidade e as famílias. O ranqueamento oriundo da cultura de 

avaliações estandardizadas, com implícitos fins punitivos, tende a criar um processo de 

desvalorização das escolas que não conseguem cumprir as metas externamente estabelecidas, 

considerando os seres humanos despregados de uma realidade 

histórico-social. Nesse caso, evidenciam-se os efeitos danosos das avaliações padronizadas, que 

concebem escolas e seres humanos como seres homogêneos e a-históricos. É importante 

mencionar que o Conselho Estadual de Educação, por meio da Resolução CEE/CP Nº 5, de 10 

de junho de 2011, posiciona-se da seguinte maneira sobre a avaliação da aprendizagem escolar 

na rede estadual goiana: 

Art. 90. A avaliação da aprendizagem escolar, nos termos desta Resolução e da LDB, 

é processo diagnosticador, formativo e emancipador, devendo realizar-se contínua e 

cumulativamente, e com absoluta prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos e dos formativos sobre os informativos, visando à busca de subsídios 

para o aprimoramento do processo educacional e para a avaliação institucional 

(GOIÁS, 2011e, s/p.). 
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Como o documento é anterior ao lançamento da reforma Pacto pela Educação, são de 

se questionar os fundamentos da avaliação na rede estadual de ensino e os rumos que o processo 

avaliativo tem tomado, especialmente no que diz respeito aos critérios seletivos e 

classificatórios. 

Por fim, no confronto com aquilo que é apresentado na visão institucional da Secretaria, 

há uma incoerência que se expressa em pelo menos dois momentos: em um dos itens que 

constam nos eixos norteadores ou valores, solidariedade, descrita como “fortalecimento do 

espírito coletivo”, bem como em um dos objetivos específicos apresentados que é o de: 

“fortalecer a escola para garantir as ações de acesso, aprendizagem, inclusão e 

profissionalização do aluno, e o desenvolvimento do espírito cooperativo, da responsabilidade 

social, da elevação da autoestima e da consciência cidadã (GOIÁS, 2011f, p.187) 

Ora, por tudo o que foi exposto e está amplamente documentado, em especial sobre as 

formas de reconhecimento, os processos que ocorrem na rede estadual com a reforma 

culminam, evidentemente, em demérito, fragmentação, coisificação, ainda que apareçam de 

forma naturalizada, inocente, neutra. Despertam o sentimento oposto ao espírito coletivo, pois 

estão sobretudo sustentadas sobre o princípio do individualismo exacerbado e competição, que 

não permitem prêmios para todos, apenas para alguns na lógica do capital. 

 

Equidade e qualidade: a intencionalidade dos termos. 

 

Dois conceitos que aparecem nos documentos do Pacto pela Educação, principalmente 

aqueles da Controladoria-Geral do Estado, são equidade e qualidade. Sabendo-se que a 

significação desses termos tem assumido novos sentidos, especialmente nas últimas duas 

décadas, convém considerar a intencionalidade de sua menção nos documentos da reforma. 

Problematizá-los permite que sejam debatidos elementos da retórica reformista neoliberal que, 

também, por meio das construções discursivas, buscam legitimar a adesão ao mérito e ao 

desempenho individual. 

Miranda e Resende (2009) consideram que as mudanças nos significados das palavras 

são construções históricas e a substituição do termo igualdade por equidade não acontece sem 

consequências, haja vista que equidade indica o enfraquecimento da defesa da igualdade, que, 

mesmo com todos os impedimentos e contradições em sua efetivação, situava-se como um dos 

princípios da ordem burguesa. No neoliberalismo, a troca de igualdade por equidade remete ao 

sentido de preceito universal, contudo, “mais atual e adequado aos desafios socioeconômicos 

do capitalismo mundial na atualidade” (MIRANDA; RESENDE, 2009, p. 202). 
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Miranda (2012) argumenta que a substituição de igualdade por equidade se torna mais 

recorrente a partir dos anos de 1990, especialmente a partir de seu emprego na Conferência de 

Jomtien e em um relatório do BM que chega a definir equidade fundamentando seu conceito, 

não por acaso, em esforço pessoal para além de condições determinadas pelo nascimento. Ou 

seja, pressupõe-se o entendimento que o sucesso (econômico, acadêmico, por exemplo) seja 

uma questão de iniciativa, de esforço. Da mesma forma, Saviani (2015) argumenta que o uso 

do termo equidade é conveniente para o momento histórico atual, pois: 

 

Se equidade é o equilíbrio entre o mérito e a recompensa, parece ficar claro, então, 

por que se dá preferência a esse conceito nesta época em que se exacerbam, pela via 

do endeusamento do mercado, os mecanismos de concorrência e competividade (p. 

14). 

 

Evidencia-se que, na sociedade mercantil, portanto desigual, equidade aparece 

cumprindo uma função, voltada para a responsabilização dos indivíduos, que devem engajar-se 

em busca de seu próprio desenvolvimento, já que, como projeto coletivo universal, distanciam-

se as possibilidades. 

A utilização do conceito de equidade se interliga a outro conceito que é o de qualidade, 

cujo sentido assumido pelos neoliberais é diferente do que se espera realmente como sendo 

qualidade no sentido de uma “educação propriamente dita”, “uma educação verdadeira” 

(SAVIANI, 2015, p. 15 - grifo do autor). Saviani defende que 

 

Se a equidade tem como suporte o neopragmatismo, sua contraface, a qualidade, traz 

à tona o neotecnicismo. Assim, enquanto no tecnicismo das décadas de 1960 e 1970 

se enfatizava a quantidade em detrimento da qualidade, ficando esta, quando 

considerada como atributo individual, uma prerrogativa dos educadores liberais e, na 

condição de exigência social, uma bandeira dos socialistas, o neotecnicismo se 

apropria do conceito de qualidade revestindo-o, porém, do caráter de eficiente 

instrumento de racionalização dos investimentos e otimização dos resultados 

(Ibidem). 

 

Tendo em vista as concepções expostas, verifica-se que os documentos da reforma 

educacional goiana mantêm a relação direta entre equidade e qualidade, sobretudo nos 

relatórios da Controladoria-Geral do Estado. São termos que aparecem nos eixos norteadores, 

no objetivo geral/institucional, na descrição das estratégias do Pacto pela Educação, e também 

aparecem relacionados com a eficiência do ensino (GOIÁS, 2011f; 2012d). 

Dentro das ações de redução da desigualdade educacional, uma das observações 

textualmente apresentadas é a de que “a Secretaria de Estado da Educação tem como princípios 

básicos, divulgar e promover a inclusão social na equidade, no bem-estar físico, social e mental 

da criança e do adolescente” (GOIÁS, 2013c, p. 169). É interessante mencionar que o termo 
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inclusão também adquire novos sentidos na retórica neoliberal (MIRANDA; RESENDE, 

2009).  

Outra passagem que é correntemente reproduzida sintetiza que a gestão abraça os termos 

qualidade e equidade conforme o revestimento de que fala Saviani, sendo que o Pacto pela 

Educação vem para instaurar um sistema apoiado nessas bases: 

 

As estratégias utilizadas para a formulação de políticas educacionais que norteiam os 

avanços da SEDUC são embasadas nas políticas de governo, nos resultados das 

avaliações internas e externas, nos dados do Censo Escolar, nas necessidades de cada 

regional, nas condições físicas e pedagógicas para o ensino-aprendizagem e, 

principalmente, no Pacto pela Educação, que sintetizou o diagnóstico da educação 

goiana e seus próximos passos rumo a um sistema de qualidade e equidade (GOIÁS, 

2011f; 2012d; 2013c; 2014c). 

 

Outros elementos corroboram a afirmação de que “equidade e qualidade” têm conotação 

neoliberal: o foco na aprendizagem, ou melhor, na aferição da aprendizagem pela prova objetiva 

padronizada, a instauração do mérito-recompensa, a valorização do esforço individual, a cultura 

de admiração de vencedores, etc. 

Em consideração a todos os aspectos discutidos, a formulação da crítica do 

bônus/prêmio é pertinente, mas suscita que não seja fragmentada em relação a outros elementos 

que lhe estão diretamente interligados. O bônus/prêmio é um dos componentes dentro de uma 

construção que obscurece a historicidade da vida concreta, bem como as trajetórias 

diferenciadas de escolarização das classes populares. Expressa a racionalidade orientada pelos 

princípios de um economicismo manifesto, daquilo que é preconizado pelos organismos à frente 

da difusão de diretrizes educacionais, de uma racionalidade pragmática difundida nas diferentes 

instâncias da sociedade capitalista. Entendendo que a educação se constitui como mediação que 

exprime o antagonismo das classes e dos interesses econômicos, justifica-se discutir se é esta a 

qualidade que se deseja na escola pública, ou se deve ela ser objeto de reflexão e resistência. 

Torna-se premente discutir a lógica da gestão que se estabelece com a reforma 

educativa, haja vista que, como ação política, a gestão tem determinado a maneira como deve 

ser efetivada toda a atividade pedagógica e tem servido como mais um instrumento de controle 

dos sujeitos do cotidiano escolar. 

 

3.2. A Gestão educacional na reforma goiana Pacto pela Educação 

 

A gestão educacional expressa na reforma em estudo pode ser caracterizada como 

materialização de um projeto específico de educação neoliberal/neotecnicista, pois instituiu a 

linha gerencialista, com imposição de ferramentas próprias da economia privada, sustentada 
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por formas de avaliação de desempenho meritocráticas. A aferição dos resultados escolares 

ocorre segundo aspectos quantitativos mensuráveis, dando sustentação para a oferta de prêmios 

e sanções que remetem à responsabilização dos sujeitos do cotidiano escolar (GENTILI, 1996; 

1998; OLIVEIRA, 1996; AFONSO, 2009; FREITAS, 2012a). A gestão na reforma goiana 

buscou ser profissional (MÁXIMO, 2011), submetendo toda a ação pedagógica ao 

cumprimento de metas, melhora de índices em provas avaliativas e redução do que se chamou 

de desigualdades educacionais. O fenômeno goiano não é isolado e a gestão instituída, orientada 

conforme o projeto neoliberal, tem seus fins e objetivos coerentes com a mercantilização da 

escola.  

Considerando a análise de Gentili (1996; 1998), é possível reconhecer as dimensões 

discursivas dos reformistas neoliberais por meio de quatro questões-chave, que são as seguintes: 

Como entendem os neoliberais a crise educacional? Quem são, de acordo com essa perspectiva, 

seus culpados? Que estratégias definem para sair dela? Quem deve ser consultado para 

encontrar uma saída para a crise? (GENTILI, 1996, p. 16-17). 

A reforma goiana, por meio de seus documentos orientadores ou daqueles que 

descrevem o funcionamento de seus programas, responde às questões acima. Sobre a crise da 

escola goiana, a justificativa para a ampla reforma é apresentada com base no baixo 

desempenho materializado, principalmente, no ranqueamento do Ideb de Goiás em relação aos 

outros estados. Ou seja, constatou-se que a qualidade dos serviços educacionais reflete 

problemas na ordem da eficiência, eficácia e produtividade. Desse modo, a reforma atua na 

resolução dos problemas da administração dos estabelecimentos, implicando, de maneira direta, 

as propostas, que enfatizam a importância dos gestores escolares, especialmente do diretor. 

Os textos analisados não apresentam explicitamente culpados pela crise da educação, 

mas subentende-se que existem responsáveis diretos: a comunidade escolar em si mesma. A 

situação da queda dos índices parece remeter a um problema de esforço, tanto individual quanto 

coletivo, que, acredita-se, pode ser instantaneamente solucionado com a adoção da 

meritocracia, de distribuição de incentivos e prêmios que otimizem as performances. 

Quanto às estratégias, a concepção reformista esboça nos seus pilares os procedimentos 

e planos de ação para melhorar os resultados educacionais, uma vez que seriam adotadas as 

ferramentas próprias da gestão do empresariado, claramente explicitada por meio do coaching, 

uso de bônus/prêmio e gestão focada em resultados. O padrão produtivista é validado pela 

divulgação de notas em placas públicas, que tende a incorrer em ranqueamento das unidades 

escolares e incentivo à competitividade, o que é essencialmente preconizado no neoliberalismo. 
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O uso dessas placas, inclusive, é critério para a participação no Prêmio Escola  

(GOIÁS. SEDUC, 2011d). 

Outra questão das mais emblemáticas do Pacto pela Educação é o fato de que se 

recorreu, na elaboração e na implementação da reforma educacional, a um grupo de experts 

privados de uma consultoria multinacional, a Bain & Company. Segundo a posição dessa 

empresa, trabalhou-se “lado a lado com líderes educacionais e funcionários do governo” (BAIN 

& COMPANY, 2016, s/p, tradução nossa), mas, de modo geral, verifica-se a verticalidade e a 

centralização das decisões, fato bastante semelhante ao que Ravitch (2011) descreveu sobre a 

reforma de Nova York, em que o ponto de partida foi a contratação de uma consultoria 

administrativa para elaborar a reforma educacional. Sendo, ainda, uma reforma financiada por 

empresários, escapa dos educadores a participação efetiva na esfera decisória, tornando-os 

espectadores ou, quando muito, permite-se uma margem limitada de diálogo, mais com o 

objetivo de informar52. Desse modo, consultores privados delinearam planos de ações para a 

gestão de um serviço público, do qual dependem, sobretudo, as camadas populares. 

O projeto neoliberal também objetiva conduzir a assimilação de valores que estão em 

coerência com o seu projeto de sociedade, ou seja, aquela em que o livre mercado estabelece as 

regras, favorecendo de todo modo a acumulação capitalista. Implica assim, destruir os 

componentes culturais voltados ao coletivismo e a valores humanistas, tornando-se necessário 

inculcar nos sujeitos uma nova mentalidade, isto é, “a ética individualista que reconhece o valor 

do esforço, da tarefa árdua e constante, do amor ao dinheiro e ao progresso material, a 

admiração aos vencedores, a satisfação espiritual e material de ser um vencedor na vida, etc” 

(GENTILI, 1998, p. 21). Sendo assim, as medidas descritas, principalmente no Pilar D da 

reforma goiana - estruturação de reconhecimento e remuneração por mérito - que tratam dos 

prêmios daquela gestão embasam-se nos valores mercantilizados, do culto aos vencedores e, na 

sua contraface, a desvalorização, também publicizada, dos perdedores. 

                                                 
52 Contrariamente às críticas de Libâneo quanto à não efetiva participação da comunidade escolar na elaboração 

da reforma, a SEDUC/GO afirma que ocorreu diálogo com os professores e os profissionais da educação por meio 

da chamada Caravana dos 100 Dias. Segundo uma notícia oficial divulgada: “A proposta de reforma educacional 

contém iniciativas que já estão sendo desenvolvidas e outras inovadoras, mas, todas serão submetidas à discussão 

nas subsecretarias regionais de todo o estado, iniciativa que ganhou o nome de ‘Caravana dos 100 dias’. O objetivo 

é debater as diretrizes da reforma educacional com professores, gestores, alunos e comunidade. Além da caravana, 

a Secretaria realizará seminários com especialistas e representantes da rede para aprofundar temas como o do 

Ensino Médio, Ensino Profissionalizante e o Plano de Carreira do Magistério, entre outros” (SEDUC-GO, 2011, 

s/p). Notícia completa disponível em: http://www.seduc.go.gov.br/imprensa/?Noticia=2955. Acesso em 10 de 

janeiro de 2014. 
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No intuito de se conhecerem as concepções e a organização do trabalho pedagógico da 

reforma goiana, é preciso conhecer as estratégias de gestão que possibilitam a viabilidade das 

ferramentas interligadas com a avaliação da qualidade da escola. Essas estratégias aparecem 

nos documentos, principalmente no Pilar E -  realizar profunda reforma na gestão e na 

infraestrutura da rede estadual de ensino (GOIÁS/SEDUC, 2011a) - sendo mencionadas duas 

tipificações da gestão, a organizacional e a financeira. No que concerne diretamente ao 

pedagógico, porém, aparecem de forma mais destacada a importância da gestão da informação 

presente no monitoramento e a gestão de pessoas, que adquire dentro da meritocracia um 

sentido inegável de controle da mão da obra docente. 

Pensando a gestão da informação, foram tomadas medidas no que diz respeito à 

eficiência dos processos, utilização de recursos e monitoramento (SEDUC. GOIÁS, 2011a). 

Investiu-se em tecnologias, fundamentadas principalmente em informatização, como é o caso 

do Sistema de Gestão Escolar (SIGE), que, dentre outras funcionalidades, provê o 

gerenciamento de ações, como matrículas, preparação de banco de dados, fornecimento de 

diagnósticos sobre oferta e demanda de vagas e aplicação dos recursos (GOIÁS, 2011f).  No 

decorrer dos quatro anos, outras ações e programas voltados à gestão são apresentados nos 

relatórios da Controladoria-Geral do Estado, dos quais muitos deles se voltam para questões 

operacionais e de estabelecimento de sistemas tecnológicos, enfim, de uma gestão da 

informação que possibilita o gerenciamento em todas as instâncias. Como argumenta Freitas 

(2012a), investimentos em gestão combinados com tecnologia são próprios da esfera da 

produção, mas nas reformas em curso, a mesma lógica é incorporada ao âmbito educacional. 

Os impactos das formas de gestão implicam a maneira de gerenciamento da força de 

trabalho, que, no caso específico goiano, tal como nas reformas empresariais  

norte-americanas, foi articulado com base em recompensas e sanções (Idem). Dessa forma, a 

avaliação educacional, enquanto possibilitadora de diagnósticos e intervenções pedagógicas, é 

parte integrante dos mecanismos de controle da gestão, principalmente no que se refere ao 

controle de qualidade do desempenho dos alunos, mas, também dos profissionais que atuam 

diretamente com eles (GOIÁS/SEDUC, 2011a, 2011b, GOIÁS, 2012d, 2013c, 2014c). 

A avaliação educacional por meio da prova padronizada é, na reforma, um dos 

elementos centrais, pois é a partir dela que se estruturam as ações meritocráticas do 

bônus/prêmio, bem como são fomentadas as práticas de responsabilização incorporadas ao 

padrão de gestão adotado. Segundo Freitas (2012b), “a categoria avaliação é muito mais ampla 

do que a utilização de ‘provas’ ou instrumentos de medição. Envolve, além dessa dimensão, a 

avaliação como controle disciplinar e como instrumento de aferição de atitudes e valores dos 
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alunos” (p. 64). Entendendo que a avaliação possui diversas finalidades e que algumas delas 

favorecem o estabelecimento de juízos de valor, esta pode vir a selecionar alunos bons e ruins 

a partir de standards, que no caso do goiano, são estabelecidos por agentes que não participam 

do cotidiano escolar das unidades avaliadas, pois se trata de uma avaliação externa. 

Decorre que a avaliação educacional pode incorporar um sentido distorcido daquele que 

se compreende como emancipatório e formativo. Ademais, com a criação do índice local de 

desempenho (IDEGO), viabilizou-se a medida da “qualidade” do sistema diretamente expressa 

por aspectos quantitativos sobre aquisição de conhecimentos em áreas específicas. Por fim, 

como avaliar, neste caso, é premiar e punir, mesmo sob o rótulo de incentivo/motivação, 

verifica-se o forte embasamento em premissas da responsabilização. Sobre estes aspectos, 

Afonso (2009) argumenta: 

A avaliação pode ser utilizada, entre muitos outros objectivos e funções, como 

condição sine qua non para o desenvolvimento de processos de prestação de contas e 

de responsabilização (accountability). Ou seja, a prestação de contas, como acto de 

justificação e explicação do que é feito, como é feito e porquê é feito, implica, em 

muitos casos, que se desenvolva alguma forma ou processo de avaliação ou 

autoavaliação (mesmo que implícita). Neste sentido, quando a prestação de contas 

exigir a avaliação, esta deverá desenvolver-se de forma fundamentada e o mais 

possível objectiva, de modo a procurar garantir a transparência e o direito à 

informação em relação à prossecução de políticas, orientações, processos e práticas. 

E se, por alguma razão, não for esperada nem ajustada a assunção voluntária de 

eventuais responsabilidades pessoais, políticas ou institucionais, ou se, em 

decorrência da prestação de contas, houver lugar a prémios ou sanções, ou outras 

formas de responsabilização de instituições, organizações ou pessoas, isso deve ser 

também consequência (pelo menos em determinadas situações) de uma avaliação 

rigorosa e prudente sob o ponto de vista técnico-metodológico (tendo por referência, 

entre outros, critérios, objectivos e padrões previamente definidos), e tendo em conta 

igualmente o enquadramento cultural, ético e jurídico que preveja procedimentos 

democráticos e salvaguarde direitos fundamentais (p. 14) 

 

Evidencia-se, na análise do autor, que os sujeitos avaliados devem ter conhecimento de 

que haverá formas de responsabilização implicadas nas avaliações, isto é, não deveria haver a 

unilateralidade do acesso aos dados e sua consequente divulgação pública se não fossem 

providas, antes do ato de avaliar, todas as informações concernentes aos objetivos, funções e 

consequências. Os processos avaliativos, tal qual verificado nos dias atuais, devem ser 

submetidos a uma profunda análise de seus pressupostos, pois “a prestação de contas está na 

moda” (AFONSO, 2009, p. 16). 

Como consequência da cultura de resultados, a responsabilização aparece na reforma 

goiana em situações como distribuição de bônus/prêmio para alguns participantes e unidades, 

divulgação de notas e instalação de placas de Ideb na porta da escola, possibilidade de 

afastamento do cargo, sendo esta última voltada para os diretores escolares. Isso, porque o 
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gestor da unidade educacional, cuja atuação é destacada dentro do que se chama de Gestão 

Democrática Escolar, assume responsabilidades pelo: 

 

Desenvolvimento pedagógico, pela orientação e monitoramento do trabalho dos 

professores, pela frequência dos alunos, pela auto-avaliação e pelos resultados 

obtidos pelos estudantes nas avaliações internas e externas (GOIÁS, 2011f, p. 223, 

grifo nosso)  

 

Nesse sentido, o diretor escolar assume a atribuição de prestador de contas pelo 

desempenho daqueles sob sua supervisão em todos os níveis, pois é responsável pelo Ideb, 

podendo ser afastado do cargo caso não alcance os resultados esperados. 

 

Um dos principais compromissos assumidos pelos novos diretores é o cumprimento 

das metas estabelecidas pelo IDEB. Para isso, eles terão que conduzir o trabalho nas 

escolas visando os melhores resultados nas avaliações de aprendizagem dos alunos. 

Alcançar as metas do IDEB é condição para os gestores permanecerem nos 

cargos (GOIÁS, 2011f, p. 224 - grifo nosso). 

 

Sobre a gestão democrática da escola, os documentos oficiais constantemente reiteram 

que os diretores foram aprovados em eleições diretas e passaram por várias etapas de seleção. 

Como um dos princípios estabelecidos tanto na Constituição de 1988 como na Lei nº 9.394/96 

(LDB), a gestão democrática enfrenta embates constantes com as novas formas de gestão, que 

avançam com os novos reformadores. Como alerta Dourado (2002), por si, a escolha direta dos 

representantes não garante democratização, pois “tal procedimento não é suficiente para a 

democratização da escola se, articulados a ele, não forem implementados outros instrumentos 

de participação e decisão” (p. 158). Tendo em vista esse argumento, considera-se que a gestão 

na reforma goiana é partidária de posturas que “defendem uma participação restrita e funcional 

às novas formas de controle social, como, por exemplo, a defesa do paradigma de gestão com 

ênfase na qualidade total” (Idem, p. 155). 

Por tudo aqui exposto, conclui-se que a gestão concebida no Pacto pela Educação, 

assume a face gerencialista, viabiliza as relações meritocráticas, com ênfase em controle dos 

processos e foco nos resultados. Todo o aparato tecnológico de sistema de informação serve ao 

propósito de verificar, monitorar, acompanhar o cumprimento de metas previamente 

estabelecidas, deixar que os dados digam a realidade dos fatos. Em contraposição, Libâneo 

(2011) argumenta que essas metas: 

 

São quantificadas muito mais em função da diminuição dos custos do ensino do que 

de uma sólida preparação escolar dos alunos. Força-se a melhoria dos índices 

educacionais sem ampliação das verbas para o que é realmente prioritário. As escolas 
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devem mostrar produtividade com base em resultados que podem ser falsificados ou 

maquiados (LIBÂNEO, 2011, s/p). 

 

 Como analisa esse autor, prevalece uma visão de educação economicista, não prevendo 

investimento financeiro real no sentido de conquistar uma qualidade para além da retórica. A 

meritocracia desempenha papel fundamental, pois, teoricamente, cria uma expectativa de 

viabilizar a consecução dos objetivos com menor dispêndio de recursos e maior controle sobre 

os envolvidos. De modo geral, a aderência ao bônus/prêmio é uma das estratégias de gestão 

que, excludente em sua natureza, orienta um conjunto de ações sustentadas por elementos 

discursivos disseminados pelo modelo neoliberal e por teorias que se prestam a justificar o valor 

do esforço individual, sobre uma pretensa igualdade de condições, que não se efetivam na 

realidade. Portanto, verifica-se que a teoria do capital humano, tanto na sua versão clássica 

como na rejuvenescida, justifica que “no mundo da produção todos os homens são ‘livres’ para 

ascenderem socialmente, e esta ascensão depende única e exclusivamente do esforço, da 

capacidade, da iniciativa, da administração racional dos seus recursos” (FRIGOTTO, 2010b, p. 

80). Nessa lógica, as contradições, conflitos, processos de exclusão da classe trabalhadora que 

se manifestam na escola são desconsiderados, servindo, assim, como instrumento de 

manutenção dos interesses do capital. 

Uma gestão que se funda sobre esses princípios tem uma razão de ser assim. Intenta 

transformar a educação em mercadoria e sua oferta é, cada vez mais, retirada da esfera do 

direito, pois o projeto neoliberal não prima pela oferta de educação pública.  A escola é 

entendida como um serviço do mercado; professores são considerados prestadores de serviço e 

alunos e pais como clientes. Como sua operação segue a demanda do mercado de trabalho, 

sustenta-se a ideia de uma empregabilidade que obscurece a função social da escola, pois 

segundo Gentili (1996), empregabilidade é: 

A capacidade flexível de adaptação individual às demandas do mercado de trabalho. 

A função “social” da educação esgota-se neste ponto. Ela encontra o seu preciso limite 

no exato momento em que o indivíduo se lança ao mercado para lutar por um emprego. 

A educação deve apenas oferecer essa ferramenta necessária para competir nesse 

mercado (pp. 25-26). 

 

Por fim, torna-se necessário esse exercício de reflexão sobre a função da escola, que, na 

sociedade capitalista desigual e excludente, está operando em conformação aos valores do 

capital, reproduzindo em seu interior a competitividade. Como há interesses em disputa e o 

empresariado percebe que o mercado educacional é lucrativo, torna-se premente desvelar os 

processos pelos quais a escola sofre uma desqualificação que serve de justificativa para as 

iniciativas privatistas que também caracterizam o neotecnicismo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho teve por objetivo apreender e discutir os princípios e concepções que 

informam as práticas educativas e formas de gestão orientadoras dos processos escolares 

subordinados a princípios meritocráticos e, em decorrência, à formação dos estudantes na 

reforma educacional goiana.  A partir da questão norteadora do estudo - os pressupostos que 

fundamentam as políticas de bonificação/premiação nos documentos orientadores da SEDUC-

GO na gestão 2011-2014 que orientam o trabalho pedagógico e a formação dos sujeitos 

implicados nos processos educativos que ocorrem na escola - procurou-se analisar o sistema de 

bônus/prêmio a partir dos documentos oficiais tendo em vista a historicidade do contexto de 

sua formulação, o pressuposto de que expressam tendências, movimentos e injunções externas, 

bem como os nexos constitutivos da realidade estudada (IANNI, 2000). 

No sentido de compreender criticamente à adesão da rede estadual goiana aos sistemas 

meritocráticos, buscou-se inicialmente situar a educação no cenário atual, caracterizado pela 

reestruturação produtiva no marco das políticas neoliberais, sobretudo no que concerne à 

educação. O economicismo e a influência dos organismos multilaterais na formulação das 

políticas educacionais emergiram como questões imprescindíveis para a análise, principalmente 

no contexto das reformas educativas.  Constatou-se que o bônus/prêmio goiano não é um 

fenômeno isolado, tampouco inédito, já que, conforme a análise promovida, está embasado 

principalmente no sistema educacional norte-americano. Configura a expressão do 

empresariamento da educação, que coloca a responsabilização, a meritocracia e a privatização 

como princípios orientadores da gestão educacional. As análises mostraram que a implantação 

do bônus/prêmio implica certa compreensão de trabalho pedagógico e de como ele deve ser 

conduzido, entendendo que, a partir disso, a gestão passa a promover, em larga medida, uma 

cultura individualista, meritocrática em coerência com o que se define como o neotecnicismo 

na educação. 

Evidenciou-se que a aderência ao bônus/prêmio é resultante de imposições neoliberais 

que disseminam a cultura de competição e individualismo, cujo sucesso ou fracasso é uma 

questão de esforço pessoal. Dessa forma, os bem-sucedidos são recompensados e elevados à 

posição de modelo para os demais. Na contraface, os tidos como fracassados são excluídos da 

aquisição de vantagens, mesmo simbólicas. Assim como ocorre na restruturação da economia 

em tempos de globalização, sistemas de mérito adquirem uma função estratégica dentro da 

escola, pois inculcam nos sujeitos a racionalidade mercantilizada do projeto modernizador com 

base no programa neoliberal. 
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Disseminado nas diretrizes dos organismos multilaterais, especialmente do BM, o 

pagamento por mérito expressa a posição gerencialista de racionalização dos custos em favor 

do programa de ajustes que norteia o pacote político-econômico, sobretudo nos países em 

desenvolvimento. Como a reforma do Estado acontece seguindo as injunções desses 

organismos, a educação é tratada dentro da esfera das leis do mercado, que por sua vez, orienta-

se pela competitividade e pela maximização produtiva. Partindo da lógica importada do 

mercado, a escola passa a ter que cumprir metas de produtividade evidenciadas, por certo, nos 

índices educacionais, favorecendo que emerjam políticas de responsabilização. Portanto, 

considera-se que o bônus se configura como estratégia de gestão que promove uma cultura de 

controle por meio de avaliação e do monitoramento, que afere constantemente os resultados 

educacionais, bem como as performances individuais e coletivas. 

Entendido como um dos elementos de expressão do neotecnicismo, o bônus/prêmio 

apareceu nas reformas educacionais que objetivam melhorar a qualidade dos resultados 

estatísticos mensuráveis (FREITAS, 2012a). Como insumo externo, apareceu em destaque nas 

reformas educacionais norte-americanas, sobretudo naquelas promovidas por reformadores 

empresariais, como é o caso da reforma educacional da cidade de Nova York, que se tornou 

modelo para outros sistemas educacionais (GALL; GUEDES, s/d). 

Este estudo pretende demonstrar que a proposta do bônus/prêmio na rede estadual 

goiana foi conduzida a partir de um movimento coordenado e intencional que seguiu um fluxo 

definido e mobilizado por interesses políticos coerentes com a introdução das ferramentas 

empresariais de gestão na escola. Os reformadores indicaram o conhecimento das iniciativas 

implantadas em outros sistemas de ensino, em especial os internacionais, porém 

desconsideraram as controvérsias e críticas formuladas em relação às políticas de 

bonificação/premiação por conta do entendimento eficientista expresso na gestão por 

resultados. No ano de implantação da meritocracia na escola goiana, 2011, já havia um acúmulo 

de estudos e pesquisas que apresentavam análises contraditórias dessa prática, que se 

fundamenta em princípios comportamentais, com base na ideia de que os sujeitos podem ser 

estimulados externamente a melhorar suas performances. 

Inserido dentro do Pilar D do Pacto pela Educação de Goiás, o bônus/prêmio foi 

materializado e promovido com grande ênfase pelos gestores educacionais, tornando-se assunto 

de entrevistas, reportagens e artigos de opinião. A cada edição, complexificou-se, ganhando 

novos elementos ou critérios, mas sempre conservando sua natureza excludente. Está claro que 

a proposta de vantagem financeira do bônus/prêmio goiano tem natureza segregadora, visto não 

ter pretensão de ser paga de forma igualitária, pois parte do princípio de que apenas aqueles que 
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alcancem os resultados esperados recebam as vantagens e de que não seria justo que os menos 

produtivos pudessem também acessá-las, conforme a fala do gestor educacional reproduzida 

por Máximo (2011) e citada no Capítulo II deste trabalho. 

Como o bônus/prêmio está em interligação com outros elementos, produziu-se um 

aparato que objetivou a prestação de contas da produtividade da escola. A prática docente foi 

direcionada para o cumprimento das metas e melhora dos índices, tendo em vista a atenção 

especial dada aos conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática, evidenciando a questão do 

estreitamento curricular. Seguindo a tendência neotecnicista, materiais estruturados e guias de 

aula de aula estão presentes nos métodos de ensino, promovendo o distanciamento entre a 

elaboração e a execução prática dos docentes. Portanto, como nas raízes tecnicistas, o professor 

pode vir a se tornar mero executor dos materiais elaborados externamente (SAVIANI, 2012). 

Em relação aos alunos, a testagem e o monitoramento assumem a dimensão do controle e 

permite responder se a condução das atividades ocorre conforme os objetivos educacionais 

propostos pelos gestores. Em caso positivo, ocorrem premiações para alguns; em caso negativo, 

estão previstas sanções, bem como pode estar ameaçado o cargo do diretor escolar. 

 A análise permitiu afirmar que existe o fomento à competição, ainda que encoberto por 

eixos norteadores e objetivos que remetem ao contrário, ou seja, colaboração e solidariedade. 

A própria estruturação do bônus/prêmio elicita que apenas os melhores serão reconhecidos e 

recompensados. Considerando as consequências para os profissionais da educação, observa-se 

que o bônus contrapõe uma proposta de trabalho com cooperação e objetivos comuns, pois a 

concepção é de ganho individualizado e autocentrado. Daí pode decorrer a fragmentação e a 

atomização dos profissionais, o que prejudica sobremaneira o engajamento em lutas coletivas. 

Quanto aos alunos, a testagem e a avaliação externa, quando conduzida a partir de 

padrões de aprendizagem irrealistas, acabam por aferir atitudes e valores, prejudicando 

particularmente os estudantes com baixo nível socioeconômico. Assim como a sociedade 

desigual, a escola reproduz, por meio dessas avaliações, discriminação e exclusão. Amplia-se a 

tensão entre estudantes e a pressão por resultados tende a ocorrer cada vez mais cedo, conforme 

Freitas (2012a) identificou no sistema educacional norte-americano, em que a testagem começa 

no Jardim de Infância. 

 A competição e a divulgação dos índices alcançados pelas escolas em placas públicas, 

como ocorre no Prêmio Escola, tende a agravar a diferenciação entre estabelecimentos de 

ensino em regiões mais centralizadas e aquelas localizadas em periferias e áreas com evidente 

vulnerabilidade social. Se uma escola, por diferentes motivos, possui indicadores baixos, a 

exposição daquilo que é mensurável não aprofunda o debate sobre as necessidades daquela 
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comunidade escolar, apenas desgasta ainda mais a imagem da instituição, que acaba por ter um 

papel social desqualificado perante outras, bem como podem ser estigmatizados os sujeitos que 

dela participam. 

Mesmo considerando as limitações deste estudo, em se tratando de pesquisa documental 

de uma dada reforma educativa em período delimitado (2011-2014), conclui-se que os 

pressupostos orientadores dos reformadores incorporam a importação de modelos educacionais 

que têm como premente a elevação de índices de rendimento escolar a qualquer custo, seja este 

tecnológico ou humano. A pesquisa realizada permite colocar em relevo parte das políticas de 

governo desenvolvidas nos últimos anos pela Secretaria de Estado da Educação, com o 

entendimento de que não existe neutralidade na tomada de decisões, pois o que ocorre no campo 

educacional é apenas uma das dimensões de um plano de governança que expressa princípios 

de sociedade e de como ela deve organizar-se. 

Em síntese, a educação em Goiás apresenta todos os elementos do tripé do 

neotecnicismo analisado por Freitas (2012a): privatização, meritocracia e responsabilização. 

Também está em concordância com o neotecnicismo discutido por Saviani (2013a), haja vista 

que dará início a uma etapa de transferência de gestão que implica em transferência de recursos 

financeiros para grupos privados. É preciso ter em mente que a escola goiana apenas inicia um 

caminho que já deu frutos em outros sistemas educacionais cuja crítica está formulada e 

amplamente disponível. 

 A realização deste estudo permitiu apontar para a demanda de novas investigações. As 

experiências internacionais de meritocracia desenvolvidas na educação constituem um dos 

temas que devem ser melhor aprofundados, uma vez que há indicações de que estratégias de 

pagamento por mérito estão avançando em escala global. Mais que modismo, essa ferramenta 

de gestão tomada de empréstimo da administração privada, tem promovido o agravamento das 

condições docentes de maneira contundente no país que dela se utiliza desde os anos de 1980, 

Estados Unidos da América (KLEES; EDUARDS JR., 2015). 

O percurso desta pesquisa foi significativo, ainda, no sentido de dar relevo às ações da 

SEDUC-GO e suas novas propostas, que constituem, em última instância, na continuidade do 

seu programa de empresariamento da educação. Isso porque, após a incorporação dos elementos 

da reforma norte-americana (identificáveis na gestão 2011-2014), tem ocorrido planejada 

privatização da gestão na rede estadual goiana, de maneira similar ao que ocorreu nos Estados 

Unidos. Autores como Afonso (2009), Ravitch (2011), Robertson (2012), Freitas (2012a), 

Klees e Edwards Jr. (2015) se dedicam ao estudo de como se dá a privatização daquelas escolas 
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e são unânimes em apontar sérias críticas a esse projeto privatista, que atende aos preceitos do 

programa neoliberal. 

No caso goiano, decidiu-se adotar parcerias que visam a promover a 

desresponsabilização do Estado, permitindo que organizações sociais (OS) estejam à frente da 

administração/gestão de escolas estaduais, em um modelo inédito, em se tratando de educação 

no Brasil. Portanto, teríamos uma escola pública com gestão privada, que pode vir a ser similar 

às escolas charters norte-americanas. Embora essa discussão seja da maior relevância teórica e 

social, não poderia ser aprofundada nesta pesquisa, constituindo-se objeto para estudos futuros. 

Na perspectiva de examinar o desenvolvimento dos objetivos da SEDUC em termos de 

controle e desresponsabilização com a educação pública goiana, outra temática que instiga 

novas pesquisas vem a ser o processo de militarização em desenvolvimento, por meio do qual   

a gestão de escolas de Educação Básica vem sendo repassada à Polícia Militar. Nessas escolas, 

os alunos seguem determinados padrões de comportamento orientados ao disciplinamento à 

maneira dos militares, promovendo a modelagem de comportamentos das crianças e jovens. 

Debruçar-se sobre essa realidade evidenciando os nexos e as contradições constitutivas 

desses processos significa provocar transformações, ainda que tímidas, na perspectiva de 

construção de formas de enfrentamento que podem viabilizar caminhos para a defesa de uma 

escola pública, de gestão pública, com a efetiva participação da comunidade escolar, em 

detrimento das formas importadas atualmente em avanço. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice I – Fotos de placa de Ideb expostas em áreas externas de escolas da rede 

estadual de ensino em Goiânia (ano base 2013). 

 
Figura 2 – À esquerda, foto da fachada do Colégio Estadual Edmundo Pinheiro de Abreu (Ensino Fundamental 

Primeira e Segunda Fases). Bairro São Francisco, Região Oeste de Goiânia. À direita, foto da placa de Ideb exposta 

em área externa da mesma unidade educacional exibindo índice de 6,5 para o 5 º Ano e 4,9 para o 9º Ano. 

  

Fonte: Autoria própria 

 
Figura 3 – À esquerda, foto da fachada do Colégio Estadual Juscelino K. de Oliveira (Ensino Fundamental Primeira 

Fase). Setor Coimbra, Região Central de Goiânia. À direita, foto da placa de Ideb exposta em área externa da 

mesma unidade educacional exibindo índice de 6,7 para o 5º Ano. 

  
Fonte: Autoria própria 

 
Figura 4 – À esquerda, foto da fachada do Instituto de Educação de Goiás (Ensino Fundamental Segunda Fase e 

Ensino Médio). Setor Leste Vila Nova, Região Central de Goiânia. À direita, foto da placa de Ideb exposta em 

área externa da mesma unidade educacional exibindo índice de 4,6 para 9º Ano e 3,8 para o Ensino Médio. 

  
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 5 – À esquerda, foto da fachada do Colégio da Polícia Militar de Goiás - Unidade Hugo Carvalho Ramos 

(Ensino Fundamental Segunda Fase e Ensino Médio). Jardim Goiás, Região Sul de Goiânia. À direita, foto da 

placa de Ideb exposta em área externa da mesma unidade educacional exibindo índice de 6,3 para o 9º Ano e 3,8 

para o Ensino Médio. 

  
Fonte: Autoria própria 
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ANEXOS 

 

Anexo I – PEC 82/2011 - Altera o art. 206 da Constituição Federal para inserir o inciso 

IX prevendo a meritocracia com um dos princípios norteadores do ensino público no 

Brasil. 
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Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011. 
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ANEXO II – RANKING DO IDEB ENTRE OS ESTADOS BRASILEIROS (2005-2009) 

 

 

Fonte: GOIÁS/SEDUC, 2011b. 


