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RESUMO 

 

Esta pesquisa emerge da problematização de como os múltiplos discursos sobre o Pacto pela 

Educação foram veiculados no jornal O Popular durante seu processo de elaboração, 

implantação e implementação. Para responder a tal questionamento, a pesquisa propõe como 

objetivo geral: compreender o Pacto pela Educação a partir da heterogeneidade discursiva 

tratada pelo jornal O Popular no período referente a 2011-2015. A fim de alcançar o objetivo 

propõe: (a) explorar os sentidos do Pacto pela Educação por meio do contexto, dos sujeitos 

envolvidos, da produção bibliográfica;(b) levantar e descrever o material produzido pelo jornal 

O Popular referentes ao Pacto pela Educação no período de 2011 a 2015; (c) distinguir e 

discutir a heterogeneidade discursiva publicada ao longo do processo de implantação e 

divulgação do Pacto pela Educação nas edições do jornal no período de 2011 a 2015. Para tal 

são utilizadas reportagens do jornal O popular (2011-2015); o documento oficial da reforma 

Pacto pela Educação – um futuro melhor exige mudanças (2011), disponibilizado pela 

Secretaria de Estado e Educação de Goiás; além de produções científicas do tipo stricto sensu 

com recorte temporal entre os anos de 2011-2016. Também recorre a artigos e periódicos 

disponibilizados em plataformas virtuais como Google Acadêmico e Scielo. O suporte teórico 

metodológico envolve autores como: Bakhtin (2006), para subsidiar as discussões sobre 

discurso e linguagem; Motta (2008), para dar suporte às discussões no que se refere à linguagem 

e o jornal (meio de comunicação); Freitas (2012), no que refere os assuntos da educação, entre 

outros. As discussões da pesquisa perpassam pela reflexão de que a linguagem ocupa 

socialmente um lugar importante no processo de desenvolvimento humano e que o discurso 

representa um lugar de disputa e conflitos entre grupos sociais, porque exprime as contradições 

inerentes às relações sociais. Foram analisadas 45 reportagens publicadas pelo jornal O Popular 

(2011-2015) referentes ao Pacto pela Educação. Os dados revelaram uma concentração no 

número de reportagens nos anos de 2011 e 2012 e um declínio acentuado nos anos seguintes. 

A valorização profissional da educação, a meritocracia e a avalição, obtiveram ênfase nas 

reportagens, o que reforça a ideia de que o Pacto pela Educação articulava-se com preceitos 

neoliberais, alinhando-se às ideias disseminadas por agências co-financiadoras da educação, 

tais como o Banco Mundial, o que justificaria a adoção e aplicação de práticas utilizadas no 

mercado econômico e empresarial, na educação. Nessas condições, O Popular não só interferia, 

como também propunha e disseminava ideias e valores contribuindo, assim, para naturalizar 

discursos que traduziam interesses político-ideológicos. Os dados mostraram ainda um 

conjunto variado de sujeitos no processo de construção dos discursos sobre o Pacto pela 

Educação. Das 45 reportagens, 19 foram realizadas por representantes do governo, 14 

reportagens são assinadas por colaboradores do jornal e 12 reportagens são assinadas por 

diferentes sujeitos sociais. Desse contexto de diversidade social emergem contradições que, por 

sua vez, demostram a heterogeneidade discursiva na produção de uma reforma goiana chamada 

Pacto pela educação. 

Palavras-chave: Pacto pela Educação em Goiás. Educação. Linguagem. Jornal O Popular. 

Política pública.  

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This research emerges from the problematization of how the multiple discourses about the Pact 

for Education were published in the newspaper O Popular, during its elaboration, 

implementation, and deployment process. To answer this questioning, the research proposes as 

a general objective, to understand the Pact for Education from the discursive heterogeneity 

treated by the newspaper O Popular from 2011 to 2015. To achieve the objective, it proposes: 

(a) to explore the meanings of the Education Pact for education through the context, the subjects 

involved, the bibliographic production; (b) to collect and describe the material produced by the 

newspaper O Popular regarding the Pact for Education from 2011 to 2015; (c) to distinguish 

and discuss the discursive heterogeneity published during the implementation and 

dissemination of the Pact for Education, in the editions of the newspaper in the period from 

2011 to 2015. For that purpose are used reports of the newspaper O popular (2011-2015); the 

official document of the Pact for Education - a better future demands changes (2011), made 

available by the State Department of Education of Goiás; in addition to stricto sensu scientific 

studies from 2011-2016. It also uses articles and periodicals available on virtual platforms such 

as Google Scholar and Scielo. The theoretical-methodological support involves authors such as 

Bakhtin (2006), to subsidize the discussions on speech and language; Motta (2008), to support 

the discussions regarding the language and the newspaper (as a means of communication); 

Freitas (2012), regarding the subjects of education, among others. The discussion of the 

research bases on the reflection that socially, the language occupies an important place in the 

process of human development and that the discourse represents a place of dispute and conflicts 

between social groups, as it expresses the inherent contradictions in social relations. We 

analyzed 45 reports published by the newspaper O Popular (2011-2015) regarding the Pact for 

Education. The data revealed a concentration in the number of reports from 2011 and 2012 and 

a sharp decline in the following years. The professional valorization of education, meritocracy, 

and evaluation were emphasized in the reports, which reinforces the idea that the Pact for 

Education articulated with neoliberal precepts, aligned with the ideas disseminated by co-

financing agencies of education, such as the World Bank, which would justify the adoption and 

application of practices used in the economic and business market in education. In these 

conditions, the newspaper O Popular not only interfered but also proposed and disseminated 

ideas and values, which contributes to the naturalization of discourses that translated political-

ideological interests. The data also showed a varied set of subjects in the process of constructing 

the discourses on the Pact for Education. Of the 45 reports, 19 were written by government 

representatives, 14 reports are signed by newspaper contributors, and 12 reports are signed by 

different social subjects. From this context of social diversity emerge contradictions that, in 

turn, demonstrate the discursive heterogeneity in the production of a reform called Pact for 

education in Goiânia.  

 

Keywords: Pact for Education in Goiás. Education. Language. Popular Newspaper. Public 

policy. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objeto de análise desta pesquisa é a proposta de reforma educacional desenvolvida 

pela Secretaria de Estado e Educação de Goiás no ano de 2011, Pacto pela Educação: Um 

futuro melhor exige mudança1. A motivação em torno deste objeto advém de uma pesquisa 

desenvolvida no âmbito da graduação em licenciatura em Educação Física (ESEFFEGO-UEG), 

que teve como objetivo analisar o modo como as políticas públicas educacionais e a 

reestruturação produtiva interferiam e potencializavam a precarização da prática docente do 

professor de Educação Física em Goiânia. Na época notou-se que o Pacto pela Educação 

parecia refletir um cenário nacional de mudanças educacionais, com supostas metas e demandas 

recomendadas para a educação em nível mundial, e que essa articulação em torno da educação 

teria ganhado força a partir da Conferência Mundial Educação para Todos, ocorrida na década 

de 1990 em Jomtien, Tailândia (BRASIL, 2014).  

A reflexão sobre a importância e os impactos da referida reforma no campo da educação 

levou à indagação sobre sua origem e a forma como a mesma foi divulgada pelo Governo do 

Estado de Goiás por meio do jornal O Popular. Nesse contexto cabia problematizar sobre 

eventuais sentidos dos múltiplos discursos sobre o Pacto pela Educação veiculados no jornal 

O Popular durante o processo de elaboração, implantação e implementação da referida reforma 

educacional em Goiás. Diante do exposto, a pesquisa propõe como objetivo geral: compreender 

o Pacto pela Educação a partir da heterogeneidade discursiva tratada pelo jornal O Popular no 

período referente a 2011-2015. Ao longo da pesquisa buscou-se subsídios para explanar e 

debater como o lançamento e respectivos desdobramentos da reforma intitulada Pacto pela 

Educação foram tratados pelo jornal O Popular. Conjuntamente, procurou-se identificar qual 

o papel desempenhado pelo Jornal nesse processo. Pressupõe-se que as relações de poder são 

expressas por meio da linguagem, elemento social constituído e constitutivo pelas dimensões 

política, econômica e cultural. Esta linguagem encontra-se situada no tempo de uma dada 

sociedade, portadora de elementos de conotação simbólica, de signos, sendo uma forma pela 

qual a sociedade exterioriza suas ideologias. Desse modo, as discussões da pesquisa perpassam 

pela reflexão de que a linguagem ocupa socialmente um lugar importante no processo de 

desenvolvimento humano, e que o discurso, um fenômeno social, esconde intenções quase 

sempre expressas por meio da fala ou da escrita (BAKHTIN, 2015, p.65). O discurso parte de 

um complexo sistema social, exprime as contradições inerentes às relações sociais, representa 

 
1 Na sequência do trabalho será adotado apenas a primeira parte do título da reforma.  
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lugar de disputa e conflitos entre grupos sociais. A fim de alcançar o objetivo, propõe-se: (a) 

Explorar os sentidos do Pacto pela Educação por meio do contexto, dos sujeitos envolvidos, 

da produção bibliográfica ; (b) levantar e descrever o material produzido pelo jornal O Popular 

referentes ao Pacto pela Educação no período de 2011 a 2015; (c) distinguir e discutir a 

heterogeneidade discursiva publicada ao longo do processo de implantação e divulgação do 

Pacto pela Educação nas edições do jornal no período de 2011 a 2015. 

A presente pesquisa busca fazer uma análise de discurso, e para isso busca-se construir 

caminhos que conduzam à percepção de que a elaboração, bem como a compreensão do 

discurso, perpassam pela apreensão a priori do mundo, do indivíduo e de suas relações sociais 

cotidianas, sobretudo, porque o universo que circunda o indivíduo é constituído de elementos 

históricos, sociais e culturais, o que faz com que cada particularidade, característica, 

pensamento e ato desse indivíduo tenha como base uma complexa engrenagem que o torna 

elemento constituinte e constitutivo desse processo. Nesse viés, esta pesquisa assume caráter 

qualitativo.  

A pesquisa envolve análise de reportagens do jornal O Popular com circulação entre os 

anos de 2011-2015, além do documento oficial da reforma O Pacto pela Educação. Um futuro 

melhor exige mudanças (2011), disponibilizado pela Secretaria de Estado e Educação de Goiás. 

Também conta com levantamento e estudo de produções científicas do tipo stricto sensu com 

recorte temporal entre os anos de 2011-2016, artigos e periódicos disponibilizados em 

plataformas virtuais como: Google Acadêmico e Scielo. O suporte teórico metodológico advém 

de autores como: Bakhtin (2006), para subsidiar as discussões sobre discurso e linguagem; 

Motta (2008), para dar suporte às discussões no que se refere à linguagem e meio de 

comunicação; Freitas (2012), no que refere os assuntos da educação, entre outros.  

O trabalho encontra-se organizado em introdução, três capítulos e considerações finais.  

O primeiro capítulo: O Pacto pela Educação: interfaces desta política pública, é constituído de 

quatro tópicos: 1.1 Política pública educacional e discursos sociais: as interfaces do agir social; 

1.2 O Pacto pela Educação: as justificativas do Governo de Goiás para uma reforma 

educacional; 1.3 Contextualizando o Pacto pela Educação: os elos entre a reforma educacional 

goiana e as políticas públicas propostas para a educação nos anos de 1990; 1.4 Percepções e 

análises sobre o projeto de reforma educacional goiana Pacto pela Educação. Nesse capítulo 

se discute as relações sociais dando ênfase às interposições estabelecidas entre as instituições e 

a forma como a sociedade se organiza, com o intuito de pensar o modo como os arranjos sociais 
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exercem influência sobre o agir humano tanto individual quanto coletivamente, e como essa 

influência pode interferir no processo de elaboração de uma política pública.   

O segundo capítulo: A linguagem e sua função social: a atuação dos meios de 

comunicação na política educacional, está estruturado em três tópicos: 2.1 A constituição do 

discurso e suas interfaces; 2.2 A esfera jornalística e suas especificidades; 2.3 O Jornal O 

Popular e a intencionalidade da escrita jornalística. Esse capítulo trata da linguagem, com 

ênfase em elementos teórico metodológicos que auxiliam na compreensão de como o discurso 

é elaborado socialmente. No primeiro momento descreve-se como o discurso é organizado no 

contexto social, na sequência são verificadas especificidades da linguagem jornalística e, por 

fim, é debatido o papel do jornal O Popular e o uso intencional da escrita jornalística como 

possível instrumento formador de opinião pública em relação ao Pacto pela Educação.  

O terceiro capítulo: o Pacto pela Educação no jornal O Popular, apresenta três tópicos: 

3.1 O Pacto pela Educação no jornal O Popular (2011-2015): análise do processo reformador; 

3.2 O Pacto pela Educação nas páginas do jornal O Popular; 3.3 Os propósitos da reforma 

educacional goiana e seus efeitos. O capítulo em questão apresenta os dados da pesquisa a partir 

de reportagens do jornal O Popular. Inicialmente o capítulo descreve quando, onde e quem são 

os sujeitos que escreveram sobre o Pacto pela Educação no jornal no período entre 2011 e 

2015. Em seguida levanta-se argumentos sobre como a diversidade discursiva se manifesta no 

jornal O Popular. Por fim, faz-se referência a fragmentos publicados sobre a reforma 

educacional goiana, promovendo uma discussão sobre a proposta do governo para educação e 

os reflexos da mesma no campo da educação.   
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1 O PACTO PELA EDUCAÇÃO: INTERFACES DESTA POLÍTICA PÚBLICA   

 

Nesse capítulo serão discutidas as relações sociais, dando ênfase às interposições 

estabelecidas entre as instituições e a forma como a sociedade se organiza, com o intuito de 

pensar como os arranjos sociais exercem influência sobre o agir humano, tanto individual 

quanto coletivamente, e como essa influência pode interferir no processo de implementação de 

uma política pública.   

 

1.1 Política pública educacional e discursos sociais: as interfaces do agir social 

 

As instituições como a família e a escola há muito tempo fazem parte da vida em 

sociedade, essas instituições atuam, sobretudo, na modulação do comportamento humano. 

Compreender que os vários espaços da sociedade estão interligados e que os códigos sociais 

influenciam e direcionam o agir humano são importantes para estabelecer um elo entre a 

reforma educacional (Pacto pela Educação) e o discurso construído sobre a mesma. Este 

trabalho considera que as relações humanas são sociais porque repassam e partilham ao longo 

do tempo o conhecimento que produziram, e que esse ato de compartilhar acaba por influenciar 

o agir (KOSÍK, 1976). Com base nesse pressuposto será construído um percurso, partindo de 

um contexto geral para um contexto particular, no qual se nota que as ações, tanto as de caráter 

individuais quanto as coletivas, sejam elas tomadas no campo particular ou público, são 

pautadas por conceitos preconcebidos.   

O agir do homem é, por essência, coletivo, “pelo simples fato de existir, o homem é um 

ser social, que só é sempre fisgado nas malhas das relações sociais, mas sempre age, pensa, 

sente como um sujeito social; isto é antes ainda de tomar consciência de tal realidade ou até 

mesmo para dela se dar conta” (KOSÍK, 1976, p.74). Ou seja, os atores sociais que compõem 

a sociedade podem tanto influenciar quanto serem influenciados por estratégias previamente 

elaboradas e com fins determinados. As ações que orientam o agir do homem em sociedade 

quase sempre são constituídas por elementos éticos e/ou morais, institucionalizados 

socialmente. 

 Segundo Emmendoerfer e Silva (2009, p. 222), o institucionalismo possui pelo menos 

três vertentes, sendo elas: racional, social e histórica. A vertente racional argumenta que “os 

indivíduos moldam as instituições, influenciando sua criação e função, desenvolvendo um 

comportamento estratégico em um contexto de normas e regras”. A vertente social sustenta que 

a organização e a reprodução institucional ocorrem “a partir da constituição de regras, normas, 
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valores, rituais e rotinas” (EMMENDOERFER e SILVA, 2009, p.223).  A vertente histórica 

defende que “as instituições são portadoras de legados de forças políticas, sociais e históricas, 

que as configuram, justapondo diferentes lógicas de ordem política, cada uma com seu próprio 

traço temporal” (EMMENDOERFER e SILVA, 2009, p.223). Na visão dos autores referidos, 

o institucionalismo compreende as relações políticas que precedem a estrutura e a organização 

social pública e privada que, por sua vez, compõe os aspectos inerentes ao comportamento 

humano (EMMENDOERFER e SILVA, 2009).  

A primeira instituição a qual temos contato é a família; na medida em que a vida avança 

no tempo somos inseridos em outras, como a escola, a religião, a política e assim por diante. 

Em geral, as estruturas sociais atuam como “contextos normativos para o convívio social em 

que os indivíduos se vinculam por meio de comportamentos minimamente estruturados e 

previsíveis” (EMMENDOERFER e SILVA, 2009, p.223). Na análise dos autores, esse agir pré-

elaborado e predeterminado acontece porque: 

 
[...] as interações das pessoas em sociedade não são aleatórias, mas padronizadas e 

coerentes com a intencionalidade de suas ações que possuem como referência as 

normas institucionais. Nesse sentido, as instituições reduzem a incerteza, ao prover 

uma estrutura para a vida diária, como modelos morais ou cognitivos para 

interpretação da situação e das orientações do indivíduo, a partir dos quais os cursos 

de ação são construídos (EMMENDOERFER e SILVA, 2009, p. 223). 

 

Tais argumentos situam os processos sociais e políticos como fenômenos complexos. 

Essa percepção faz com que alguns setores da sociedade defendam a existência de mecanismos 

institucionalizados, uma vez que há o suposto de que a adesão a tais mecanismos minimizaria 

possíveis conflitos e danos no convívio entre os grupos sociais. Com base nessa perspectiva, a 

estrutura político-administrativa busca pautar-se por normas, condutas e padrões de 

comportamentos institucionalizados, que se amparam sob o discurso de garantir o 

funcionamento da estrutura social de forma supostamente adequada. Conforme menção de 

Emmendoerfer e Silva (2009): 

 
Se, por um lado, num sentido especialmente funcionalista, a instituição pode 

representar a possibilidade de satisfação de necessidades humanas e de estruturação e 

equilíbrio de interações sociais; por outro, as instituições também são mecanismos de 

restrição de possibilidades, na medida em que representam padrões regularizados das 

interações sociais com um relativo grau de legitimidade, em que pese o caráter 

conflituoso destas interações. Acredita-se que as instituições sociais e políticas 

moldam como as pessoas definem seus interesses e como estruturam suas relações de 

poder com outros grupos. Assim, pode-se afirmar que as regras institucionais definem 

uma constelação de incentivos e constrangimentos que produzem relações de 

privilégio e de subordinação/dependência. As instituições estabelecem um contexto 

estratégico para as ações dessas pessoas, alterando e dando formatos, embora não 

definitivos, ao conflito político específico. Por decorrência, as instituições interagem 
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em um amplo contexto socioeconômico que define boa parte de seu funcionamento e 

de sua movimentação (EMMENDOERFER e SILVA, 2009, p.223). 

 

A linha de raciocínio exposta nos leva a supor que as instituições, sobretudo as políticas, 

organizam-se estruturalmente a partir de interesses nutridos por questões político-partidários, 

político-administrativos individuais e estímulos de natureza econômica. A discussão levantada 

por Emmendoerfer e Silva (2009) leva a crer que os fenômenos políticos, bem como os atores 

neles envolvidos “respondem estratégica ou moralmente a um conjunto de regras formais ou 

informais que são circunscritas às instituições”. Essas regras, por sua vez, “moldam, 

condicionam ou induzem os atores a agirem e a decidirem de determinada maneira e acabam, 

assim, explicando grande parte do que ocorre na dinâmica da política” (PERES, 2008, p.65). 

Esse preâmbulo visa introduzir a discussão sobre política pública no campo da educação 

no estado de Goiás e a diversidade de discursos elaborados e proferidos sobre essa política 

pública. Trata-se de uma discussão que pretende explorar a influência dos elementos 

econômicos, políticos e sociais sobre a elaboração e implementação de uma política pública, o 

discurso social construído sobre uma política pública e a atuação dos atores do campo da 

educação2 nesse processo. 

Com o processo de reestruturação produtiva3 ocorrido na segunda metade do século XX, 

o modelo econômico neoliberal se expande e em grande medida passa a deliberar as regras que 

regem aos mais variados campos da sociedade (ANTUNES, 2009). Pino (2000, p. 71) reforça 

a argumentação feita por Antunes, ressaltando que “o processo de reestruturação produtiva se 

faz acompanhar por importantes mudanças sociais”, ou seja, esse complexo processo de 

transformação social trouxe consigo uma série de novas demandas e, consequentemente, 

ocasionou processos de modificações, adaptações e reformas em vários setores da sociedade. 

Nesse contexto, é possível argumentar que “o fenômeno da globalização e da sociedade da 

informação, estimulado pelos avanços tecnológicos, ao mudar a face do mundo, provocou 

 
2 O conceito de educação aqui adotado coaduna com a formulação de Frigotto (2010, p.33) de que a mesma “é 

concebida como uma prática social, uma atividade humana e histórica que se define no conjunto das relações 

sociais, no embate dos grupos ou classes sociais, sendo ela mesma forma específica de relação social”. 
3 É um processo de transformações que engloba alterações no modo de produção, associado a mudança no sistema 

econômico, tem início nos países centrais nos meados dos anos 1970 e, no Brasil, a partir da segunda metade dos 

anos 1980 com intensificação ao longo da década de 1990.  Segundo Antunes (2009, p.131), a reestruturação 

produtiva é a articulação de “um maquinário altamente avançado[...] com a exigência, feita pelos capitais, de 

buscar maiores “qualificações” e “competências” da força de trabalho[...], exercido através do “trabalho social 

complexo e combinado” e “multifuncional””. Na prática representa a intensificação, a flexibilização e a 

precarização do trabalho. Para maior compreensão buscar, ANTUNES, Ricardo. As configurações do trabalho 

na sociedade capitalista. Rev. Katál. Florianópolis v. 12 n. 2 p. 131-132 jul./dez. 2009. 
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alterações no trabalho, na família e, consequentemente, exigiu um novo tipo de escola” 

(ARANHA, 2006, p. 244). 

Partindo da reflexão de Aranha (2006), subentende-se que a educação é alçada ao centro 

da reestruturação produtiva e passa a sofrer com os efeitos oriundos desse complexo processo 

de transformação pelo qual a sociedade passa desde o século XX. Para a autora, é inegável que 

“cada vez mais a educação assumiu caráter político, devido ao seu papel na sociedade como 

instrumento de transmissão da cultura e formação da cidadania: formar o cidadão, ou seja, o 

sujeito político que conhece seus direitos e deveres” (ARANHA, 2006, p.245). 

Nos anos 1970, a educação sentiu diretamente os efeitos das várias reformas econômicas 

e do “ajuste estrutural” que o mundo sofria, com base em fatores econômicos, tais como: “a 

abertura das economias nacionais, a desregulação dos mercados, o corte nos gastos sociais, a 

flexibilização dos direitos trabalhistas, a privatização das empresas públicas e o controle do 

déficit fiscal” (PINO, 2000, p.71). Com princípios instituídos via “Consenso de Washington”, 

a educação de toda a América Latina, assim como outros setores da sociedade, passa a ser 

submetida a um amplo processo de reforma voltado a atender a uma agenda de desenvolvimento 

socioeconômico (PINO, 2000).  

Posteriormente, na década de 1990, com a intensificação do neoliberalismo, mais uma 

vez a educação é considerada como um campo estratégico para alavancar o desenvolvimento 

socioeconômico, sobretudo, nos países considerados subdesenvolvidos ou de terceiro mundo. 

Esse lançar de luz sobre a educação gerou intensas discussões e a implantação de diretrizes 

voltadas para o campo educacional. A década de 1990 é marcada por um importante movimento 

de reforma educacional que reflete até os dias atuais, a série de reformas voltadas às 

necessidades do mercado têm início na “Conferência Mundial sobre Educação para Todos” 

realizada em Jomtien, Tailândia 1990. Nesse encontro foi traçado um projeto educacional a 

nível mundial com o financiamento de agências internacionais como: a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)4; o Fundo das Nações Unidas para 

 
4 Além do monitoramento da situação educacional no mundo, a “UNESCO também funciona como um “think 

tank” (centro de reflexão) para dirigir os debates mundiais sobre o futuro da educação. Faz isso ao analisar as 

tendências de desenvolvimento da atualidade e suas implicações nos sistemas de educação e na 

aprendizagem.  Também faz revisão de pesquisas e políticas educacionais, além de sugerir orientações estratégicas 

para o desenvolvimento de políticas públicas para educação”. Informações disponíveis no site 

<http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/education/education-2030/education-for-all/>. 
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a Infância (UNICEF)5; o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)6 e o 

Banco Mundial7. Ainda na década de 1990 a Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe (CEPAL)8 elaboram o documento com o título Transformación productiva con equidad, 

que também tem reflexos no campo educacional. No documento, a comissão propõe a 

elaboração e implantação de uma educação voltada para os conhecimentos e habilidades 

específicas, inerentes às demandas da reestruturação produtiva (FRIGOTTO e CIAVATTA, 

2003).  

As várias reformas implementadas no Brasil após os anos 1990 apresentam elementos 

que as ligam ao advento do desenvolvimento socioeconômico do período. Segundo Yanaguita 

(2011, p.2), “no campo educacional, as reformas efetivadas tiveram por paradigma os 

diagnósticos, relatórios e receituários de órgãos multilaterais de financiamento e de órgãos 

voltados para a cooperação técnica”.  

É nesse contexto de mudanças que o Brasil elabora o documento que é considerado um 

marco legal entre as reformas educacionais em nosso país, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação nº 9.394 de 1996. A discussão posta tanto por Yanaguita (2011), quanto por Frigotto 

e Ciavatta (2003) sugere que a lei que versa sobre os rumos da educação nacional foi elaborada 

e promulgada seguindo os parâmetros propostos por instituições internacionais, antes 

mencionadas, tais como: UNESCO; UNICEF; CEPAL; PNUD e Banco Mundial. A 

promulgação da referida LDB explicita um momento histórico cuja conjuntura se via em 

 
5 No campo da educação o “UNICEF trabalha para que haja acesso universal à educação de qualidade que assegure 

a permanência com aprendizagem e a conclusão da educação básica na idade certa para cada criança e adolescente 

brasileiro”. Informações disponíveis no site <https://www.unicef.org/brazil/pt/>.  
6 O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) “é a agência líder da rede global de 

desenvolvimento da ONU e trabalha principalmente pelo combate à pobreza e pelo Desenvolvimento Humano. O 

PNUD está presente em 166 países do mundo, colaborando com governos, a iniciativa privada e com a sociedade 

civil para ajudar as pessoas a construírem uma vida mais digna”. Ainda segundo o site, a agência atua “através do 

desenvolvimento e implementação de projetos de cooperação técnica em parcerias com instituições nacionais, no  

Brasil a instituição visa apoiar: implementação de políticas para fortalecer setores críticos para o desenvolvimento 

humano; promoção dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio; desenvolvimento de capacidades institucionais 

nos governos federal, estaduais e municipais; e fortalecimento do papel da sociedade civil e do setor privado na 

busca do desenvolvimento humano e sustentável”. Informações disponíveis no site 

<https://nacoesunidas.org/agencia/pnud/>.  
7 O Banco Mundial é descrito como “uma agência especializada independente do Sistema das Nações Unidas, é a 

maior fonte global de assistência para o desenvolvimento”, lembrando que a assistência descrita é proveniente em 

sua maior parte por meio de empréstimos.  Ainda segundo o site a agência realiza “financiamentos, em áreas como 

gestão pública, infraestrutura, desenvolvimento urbano, educação, saúde e meio ambiente”. Informações 

disponíveis no site <https://nacoesunidas.org/agencia/bancomundial/>. 
8 A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) é uma das cinco comissões regionais da 

ONU, que tem como objetivo “o estudo e a promoção de políticas para o desenvolvimento de sua região, 

especialmente estimulando a cooperação entre os seus países e o resto do mundo, funcionando como um centro de 

excelência de altos estudos”. Ou seja, a instituição “compilar informação, analisá-la e faze recomendações” 

inerentes ao desenvolvimento. Informações disponíveis no site <https://nacoesunidas.org/agencia/cepal/>.  

 

https://www.unicef.org/brazil/pt/%3e.
https://nacoesunidas.org/agencia/cepal/
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consonância com o fenômeno de globalização. Ao incorporar junto às leis educacionais do país 

princípios provenientes de demandas político-econômicas a nível global, o governo consentiu 

com a interferência externa, principalmente em áreas como avaliação, currículo, formação de 

professores9, gestão e financiamento educacional (OLIVEIRA, 2004).  

Na análise de Frigotto e Ciavatta (2003, p.106), as reformas educacionais implantadas 

no período que vai de 1995 a 2002 seguem a lógica e as “demandas do grande capital”. Para 

tais autores, ao longo desse período, “as demandas da sociedade organizada são substituídas 

por medidas produzidas por especialistas, tecnocratas e técnicos que definem as políticas de 

cima para baixo e de acordo com os princípios do ajuste” (FRIGOTTO e CIAVATTA, 2003, 

p.106-107). Na argumentação de tais autores, a educação nesse período teve como base “a 

lógica unidimensional do mercado, explicitando-se tanto no âmbito organizativo quanto no do 

pensamento pedagógico” (FRIGOTTO e CIAVATTA, 2003, p.108).  

Um aspecto importante desse período (1995-2002) refere-se à prática de 

descentralização das decisões e obrigações por parte do governo federal, nesse aspecto “caberia 

ao poder executivo apenas coordenar e gerir as prioridades educacionais. Para isso, deveriam 

ser reduzidas as responsabilidades do MEC como instância executora e a interferência direta da 

União nos Estados e Municípios” (YANAGUITA, 2011, p.6). Para Oliveira (2009, p.202), as 

reformas realizadas no Brasil durante esse período “determinaram novas formas de 

financiamento, gestão e avaliação da educação básica, conformando uma nova regulação 

assentada na descentralização e maior flexibilidade e autonomia local, acompanhando 

tendência verificada em âmbito internacional”. 

O final da década de 1990 é marcado, portanto, por uma série de medidas que tinham 

como foco reformular a educação no Brasil em todos os seus níveis de atuação, a principal foi 

a elaboração e execução do documento “Mãos à obra Brasil”. 

 

 
9 É importante salientar que o processo de formação docente no Brasil nos últimos dois séculos passou por 

inúmeras reformulações, decorrente das várias transformações sociais, políticas e econômicas vivenciadas no país 

no mesmo período. Segundo Saviani (2011, p.10), “o que se revela permanente é a precariedade das políticas 

formativas, cujas sucessivas mudanças não lograram estabelecer um padrão minimamente consistente de 

preparação docente para fazer face aos problemas enfrentados pela educação escolar em nosso país”. Para Neves 

(2013), o processo de formação docente atual está diretamente voltado para atender as demandas político-

econômicas, a autora argumenta que  “com a mundialização das relações sociais capitalistas e a consequente 

mundialização da educação, a formação/atuação de docentes tornou-se tema relevante na viabilização do projeto 

político da burguesia mundial no neoliberalismo clássico e, mais efetivamente, no neoliberalismo de Terceira Via. 

Os professores se inserem nesse projeto para aumentar a produtividade do trabalho cada vez mais racionalizado e, 

concomitantemente, viabilizar a consolidação do novo padrão de sociabilidade neoliberal no âmbito escolar. No 

Brasil de hoje, no projeto político da burguesia, a formação/atuação desses docentes responde majoritariamente a 

essa dupla determinação” (NEVES, 2013, p. 2).  
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[...] nesse documento foram consideradas medidas necessárias à inovação: alterações 

nos dispositivos da Constituição Federal de 1988 (CF/88), considerados obstáculos 

para uma gestão democrática do sistema educacional (EC nº 14/96, Lei 9.424/96 – 

criação e regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF); sanção de outra Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) da educação nacional que possibilitasse às instituições a 

criação de novos cursos, programas e modalidades (LDB promulgada setembro de 

1996); estabelecimento de um Conselho Nacional de Educação menos burocrático; 

mudanças nas regulamentações de modo a garantir maior autonomia à escola; e ênfase 

na avaliação de resultados como forma de controle mais eficiente (SAEB, ENEM, 

ENC – Provão - e CAPES) (YANAGUITA, 2011, p. 6). 

 

O fragmento acima aponta as principais medidas adotadas pelo governo para a 

educação, através de ações que reiteram a ideia de adoção de práticas comprometidas com o 

mercado econômico. Como analisa Frigotto e Ciavatta (2003, p.119), a reforma educacional 

nesse período “foi coerente com o ideário do liberalismo conservador em termos econômicos e 

sociais, tanto na concepção quanto na ação prática”. Os autores argumentam ainda que: 

 
A síntese a que chegamos, nesta breve análise, é de que no campo educacional a “era 

Cardoso” foi de um retrocesso tanto organizativo como em termos pedagógicos. A 

atual LDB resultou do desprezo do Executivo ao longo processo de elaboração da Lei 

(de 1988 a 1996) pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. O Conselho 

Nacional de Educação teve sua composição alterada para lhe retirar as prerrogativas 

de deliberação e submetê-lo às decisões do MEC. O Plano Nacional de Educação da 

sociedade brasileira, à semelhança da LDB, foi preterido pelo expediente questionável 

de o Executivo não respeitar sua precedência na entrada no Congresso. O ensino 

fundamental sofreu as imposições dos PCNs e da “promoção automática” que, 

aplicada a todas as séries, elevou as estatísticas oficiais, mas não os níveis de 

conhecimento dos alunos (o que veio a ser demonstrado pelas últimas avaliações 

levadas adiante pelo SAEB). A reforma do ensino médio e técnico foi imposta pelo 

Decreto nº 2.208/97 e pela Portaria nº 646 de 1997 à revelia da resistência de muitas 

escolas ao conjunto de medidas que alteraram profundamente suas instituições. Os 

PCNs também foram construídos pelo alto, por uma comissão de especialistas que 

ignoraram décadas de debates dos pesquisadores e educadores da área. Sequer se 

levaram em conta as Diretrizes Curriculares elaboradas pelo Conselho Nacional de 

Educação (FRIGOTTO e CIAVATTA, 2003, p. 122). 

 

As ações tomadas pelo governo no período de 1995 a 2002, especialmente no campo da 

educação, remontam um cenário no qual os fatores econômicos e as demandas de um 

determinado grupo social se sobressaíram. O Brasil, após os anos de 1990, configurou-se como 

um país cujas ações e políticas públicas convergiram para atender a agenda de desenvolvimento 

econômico de caráter liberal, em detrimento das demandas de caráter social (GOMES, et al, 

2012).  

 O período seguinte, que vai de 2003 a 2011, foi marcado pela troca de poder no campo 

político10 e, apesar de ser um governo de oposição ao governo anterior, “o que se viu foi a 

 
10 De janeiro de 1995 a dezembro de 2002 o país foi governado pelo candidato do PSDB Fernando Henrique 

Cardoso. Segundo o arquivo nacional “o maior desafio governo de Fernando Henrique Cardoso foi manter a 

estabilização da moeda e, ao mesmo tempo, promover o crescimento econômico” (BRASIL, 2019, s/p). Para 
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adoção de uma agenda controversa, que combinou a manutenção de propostas neoliberais com 

a inserção de temas progressistas” (PADILHA, 2015, p.163).  

As ações no campo da educação assumem um novo viés, e a descentralização do 

governo ganha força com a abertura da participação da sociedade civil junto à tomada de 

decisões, como mostra o trecho abaixo: 

 

Na educação, o governo federal vem desenvolvendo programas, estabelecendo 

parcerias com os municípios e com as escolas diretamente, muitas vezes sem a 

mediação dos estados, consolidando assim um novo modelo de gestão de políticas 

públicas e sociais. Tal modelo, contudo, tem ensejado também o envolvimento de 

outras instituições na implementação de programas sociais no nível local, tais como: 

Organização Não- Governamental (ONG), Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP), sindicatos (OLIVEIRA, 2009, p. 198). 

 

A participação popular pode ser posta como um marco no governo desse período pois, 

na elaboração das políticas públicas como um todo, em sua execução, ou mesmo nas discussões 

junto à administração pública, a democracia se mostrou possível. 

Do ponto de vista prático, o governo alterou o sistema de financiamento da educação, 

substituindo o “Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEF)”, pelo “Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)” (PADILHA, 

2015, p.163). A troca do mecanismo de financiamento representou um avanço no campo da 

educação, segundo o referido autor: 

 

Embora o novo fundo tenha trazido poucos recursos novos para a educação, consistiu 

em inovação, pois alterou a estratégia de focalização no Ensino Fundamental ao 

incorporar toda a educação básica. Isso fez com que os níveis de ensino e modalidades 

educacionais historicamente ignorados viessem a ter maior espaço na divisão dos 

recursos estatais, apesar das restrições orçamentárias (PADILHA, 2015, p.163). 

 

O governo também foi responsável por formular o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE). Padilha (2015, p. 163) cita Silva (2010) que, por sua vez, descreve o 

 
garantir o êxito de suas propostas “o governo submeteu à aprovação do Congresso Nacional uma série de medidas 

visando a alterar a Constituição Federal de 1988 e promover uma mudança estrutural na feição do Estado brasileiro, 

na tentativa de adaptá-los às novas realidades da economia mundial” (BRASIL, 2019, s/p). Após oito anos de um 

governo do PSDB o país passou por uma importante transição em termos de governo com a vitória nas urnas de 

Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT. O governo do então presidente Lula tinha como objetivo preparar o 

país para o crescimento sem abandonar as demandas sociais do país, nesse período foram desenvolvidas várias 

ações que significaram “importantes avanços sociais e significativa melhoria na distribuição de renda, sobretudo, 

graças à política de valorização do salário mínimo e a programas como o Bolsa Família” (BRASIL, 2019 s/p). A 

“redução das desigualdades” tornou-se uma marca importante do governo desse período (BRASIL, 2019, s/p.). 

Para mais informações buscar: BRASIL. Biblioteca Presidência da República. Biografia. Disponível em: 

<http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/luiz-inacio-lula-da-silva/biografia-periodo-

presidencial>. Acesso em fevereiro de 2019. 
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documento como “um – plano coletivo de médio e longo prazos, sistêmico, que propõe um 

novo regime de colaboração e busca aprimorar a atuação dos entes federados sem ferir-lhes a 

autonomia”. Segundo Padilha (2015) o documento teve como propósito “a implementação de 

um conjunto de medidas que se organizaria em quatro grandes eixos – educação básica; 

alfabetização e educação continuada; ensino profissional e tecnológico; e Ensino Superior” 

(PADILHA, 2015, p.163). O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) reafirmou a 

participação popular no processo de gestão das políticas públicas na área da educação e 

estabeleceu a criação do “Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, que disporia as 

diretrizes a serem cumpridas por estados, municípios e pelo Distrito Federal em seus respectivos 

sistemas de ensino de modo a contemplar as exigências da União” (PADILHA, 2015, p.163).  

Uma série de outras medidas ainda foram tomadas nesse período, como a criação das 

“Diretrizes Curriculares Nacionais e os Indicadores de Qualidade para a Educação Infantil” 

(PADILHA, 2015, p.163). Para o Ensino Fundamental “mecanismos de avaliação foram criados 

como a Prova Brasil, a Provinha Brasil, a Avaliação Nacional da Educação Básica e o Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)” além do “programa Mais Educação criado 

com o objetivo de ampliar a jornada escolar e reorganizar o currículo escolar na perspectiva da 

Educação Integral”( PADILHA, 2015, p.163). Outros programas também foram criados, como: 

“o Brasil Alfabetizado”, e o “Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com 

a Educação Básica na Modalidade da Educação de Jovens e Adultos (PROEJA)” (PADILHA, 

2015, p.163-164).  

Em relação ao Ensino Médio as alterações se concentraram na criação de “escola 

secundária para os dirigentes e profissional para preparar os quadros do trabalho”, na 

reelaboração curricular com base “na Emenda Constitucional n. 59 de 2009”, e o “Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi convertido em instrumento de certificação para jovens 

e adultos e de seleção de alunos para as universidades federais” ( PADILHA, 2015, p.163-164).  

Na análise de Gomes et al (2012), “de 1994 até o momento, as políticas públicas para 

educação brasileira vêm estabelecendo seus parâmetros nos moldes da "globalização" 

econômica, com vistas a sua inserção no mundo moderno, a partir de um modelo econômico 

"neoliberal"”(GOMES et al, 2012, p. 277). Para os autores, a conjuntura social atual dita “as 

novas formas de organização do trabalho”, e impõe “um novo tipo de formação, no qual o 

domínio do conhecimento e o tempo de escolarização passaram a ser estratégicos” (GOMES et 

al, 2012, p. 277).  
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Com base nas análises feitas por Oliveira (2004) e Gomes et al (2012) percebe-se que, 

após a década de 1990, a maioria das reformas educacionais desenvolvidas no Brasil seguiram 

um viés econômico neoliberal, o que significa dizer que as políticas públicas no campo da 

educação passaram a ser elaboradas e implementadas, sobretudo, para atender a demandas 

oriundas do cenário político-econômico em nível nacional e internacional. 

 

1.2 O Pacto pela Educação: as justificativas do Governo de Goiás para uma reforma 

educacional  

 

Pensar em política pública é pensar em um contexto que envolve questões multifatoriais 

e, nessa perspectiva, Mainardes (2006, p. 48) sugere que o estudo de política pública 

educacional, sobretudo na realidade brasileira, se estabeleça a partir do exercício crítico de 

voltar-se à sua trajetória, considerando “desde sua formulação inicial até a sua implantação no 

contexto da prática e seus efeitos”. Nas análises do autor, política pública educacional 

corresponde a um processo de “natureza complexa e controversa” que envolve questões de 

ordem micro e macro, além de “uma variedade de intenções e disputas que influenciam o 

processo político” (MAINARDES, 2016, p.49). O autor argumenta que para ajuizar uma 

política pública educacional é necessário notá-la como “um ciclo contínuo constituído por três 

contextos principais: o contexto de influência, contexto da produção de texto e o contexto da 

prática” (MAINARDES, 2006, p.50). Mainardes (2006) prossegue sua análise ressaltando que 

as questões relativas aos contextos atuam de forma inter-relacionadas, entretanto, são 

atemporais, não sequenciais e não lineares. A discussão proposta por Mainardes traz subsídios 

que ajudam a compreender a proposta de reforma educacional instituída no estado de Goiás em 

2011, pois acena para o fato de que o Pacto pela Educação decorre de questões multifatoriais, 

que se interpõem e entrecruzam em face do contexto de sua formulação. Pensar o sentido dessa 

política, passa então pela percepção de elementos únicos que à constitui e orienta, mas também 

pela compreensão de questões comuns a outras políticas.   

Na organização político-administrativa de nosso país é possível identificar dois tipos 

básicos de política, segundo Oliveira (2011, p.329): o primeiro tipo, a política de governo 

caracteriza-se como “aquelas que o Executivo decide num processo elementar de formulação e 

implantação de determinadas medidas e programas, visando responder às demandas da agenda 

política interna”. O segundo tipo, a política de Estado “são aquelas que envolvem mais de uma 

agência de Estado, passando em geral pelo Parlamento ou por instâncias diversas de discussão, 

resultando em mudanças de outras normas ou disposições preexistentes” (OLIVEIRA, 2011, p. 
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329). A articulação, estruturação e execução do projeto de reforma educacional Pacto pela 

Educação, no Estado de Goiás em 2011, apresenta aproximações com a definição de política 

de governo apresentado por Oliveria (2011), porque a mesma surge de uma ação do poder 

Executivo. Entretanto, é importante considerar que, apesar da colocação do autor de que uma 

política de governo tendencialmente esteja dirigida e empenhada à execução de uma agenda 

que atenda apenas demandas internas, há que se considerar que existem questões que 

sobrepõem a agenda política de qualquer governo, inclusive a do governo do Estado de Goiás, 

isso porque as políticas públicas, de um modo geral, não são ações insuladas, mas são parte de 

um contexto e como tal sofrem influência e interferência direta e indireta dos diversos setores 

da sociedade.  

No caso do Pacto pela Educação por exemplo, é possível notar essa ideia de 

sobreposição de agenda nas entrelinhas da articulação e estruturação da reforma. Sua 

fundamentação traz elementos que indicam que sua elaboração se deu em consonância com as 

reformas internacionais iniciadas em 1990 (Consenso de Washington; Conferência Mundial 

sobre Educação para Todos; Transformación productiva con equidad e a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação de 1996), reformas essas que visam, em alguma medida, atender a uma 

agenda de desenvolvimento político-econômico. A convergência de agendas políticas retoma a 

discussão lançada por Mainardes (2006), de que o ciclo de políticas possui fatores macro e 

micro que interagem e se influenciam mutualmente. Segundo o autor, “o contexto de influência 

envolve a análise de influências globais/internacionais, nacionais e locais e articulação entre 

elas”. [...] Tanto no contexto macro quanto no micro, as relações de poder são particularmente 

significativas para se entender a política” (MAINARDES, 2006, p.60).  

O ano de 2011 foi um ano de transição no cenário político estadual11 com a troca de 

governo. Ainda no começo desta gestão (2011-2014), a Secretaria de Estado e Educação 

encomendaria um amplo estudo da rede básica de educação estadual com o intuito de elaborar 

um diagnóstico sobre o panorama educacional do Estado de Goiás. Os levantamentos obtidos 

por meio desse estudo serviram de base para traçar o plano de reforma da educação pública 

básica da rede em questão. Reforma esta que teve à sua frente um agente público12 que sempre 

 
11 Em 2011 Marconi Perillo (PSDB) assume pela terceira vez o posto de governador do estado de Goiás. Os outros 

mandatos datam do período de 1999 a 2006.  
12Thiago Mello Peixoto da Silveira, é economista de formação, atuou e ainda atua em várias áreas da sociedade, é 

empresário, já atuou como Diretor Adjunto das Associação Comercial do Estado de Goiás-ACIEG, é apontado 

como membro da Fundação Ulisses Guimarães, foi Presidente da ONG Instituto Via Ativa, foi 2º Secretário do 

Diretório Estadual do PMDB, partido com o qual foi eleito Deputado Estadual no ano de 2006 com mandato de 

2007-2010. Com grande atuação como colaborador do jornal O Popular, no ano de 2010 o parlamentar lançou o 

livro Educação: o desafio de mudar, um compilado de artigos publicados no jornal O Popular no período de 2007-
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se mostrou engajado com as questões inerentes à educação goiana, entretanto, afinado a 

pressupostos de instituições externas. 

Segundo o governo da época (2011-2014), a educação desenvolvida no Estado de Goiás 

se mostrava estagnada e frágil, panorama refletido pelos déficits educacionais.   

 
O Estado de Goiás vem apresentando, ao longo dos anos, importantes avanços na 

educação, evidenciando o potencial e a aptidão que o estado tem para oferecer um 

ensino de qualidade às crianças e aos jovens. O que se vê, no entanto, é que, apesar 

desse potencial, a educação pública goiana ainda apresenta carências no que se refere 

ao aprendizado dos alunos. Isso pode ser verificado, por exemplo, pelo ranking do 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o principal indicador de 

qualidade do ensino no Brasil (GOIÁS, 2011, p. 1). 

 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), empregado como justificativa 

para reforma na educação em Goiás desde de 2007, tem sido utilizado para balizar a qualidade 

educacional, parâmetro para elaboração de políticas públicas no campo da educação,  critério 

para o financiamento na área educacional, além de instrumento de divulgação dos resultados 

educacionais obtidos (ALMEIDA et al, 2013). Almeida et al (2013, p.1154) debatem que “as 

avaliações externas e seus resultados já fazem parte da cultura escolar, ainda que de uma forma 

bastante controversa”. Na análise desses autores, as avaliações externas devem ser vistas e 

utilizadas com cautela, pois, de forma isoladas, elas não esclarecem os vários aspectos 

envolvidos no processo educacional (ALMEIDA et al, 2013).  

A proposta de reforma intitulada Pacto pela Educação: Um futuro melhor exige 

mudanças, é uma ação definida pelo grupo governante como necessária para modificar o 

cenário de “descrédito” em que se encontrava a educação. O documento inicia dizendo: “o 

Governo de Goiás traçou as diretrizes para a reforma educacional que irá promover avanços e 

um grande salto de qualidade na Educação do nosso Estado” (GOIÁS, 2011, p.1). A partir desse 

viés, a reforma educacional  Pacto pela Educação propôs alterações estruturais na educação do 

Estado, sob pretexto de elevar o desempenho dos alunos da rede básica estadual no Índice de 

Desenvolvimento da Educação (Ideb), indicador utilizado para mensurar a qualidade da 

educação no Brasil, que no momento da implantação da referida reforma, encontrava-se com 

médias menores em comparação à média geral de outros Estados e à média nacional, como 

indicam os dados abaixo. 

 
Nos anos iniciais, de 1º ao 5º ano, Goiás caiu, em comparação com outros estados, da 

7ª posição em 2005 (3,91) para a 8ª posição em 2007 (4,27), que manteve em 2009 

 
2010 com temas referentes a educação. Nesse mesmo período Thiago Peixoto integrou a Comissão para assuntos 

educacionais da Assembleia Legislativa de Goiás, onde organizou, com o apoio da Secretaria Estadual de 

Educação, chefiada por Milca Severino, o I Seminário Internacional de Reforma Educacional no Estado. 
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(4,90). Nos anos finais, de 6º ao 9º ano, caiu de 10º lugar em 2005 (3,29) para 13º em 

2007 (3,45) e para o 15º em 2009 (3,59). No ensino médio, também caiu da 13ª 

posição em 2005 (2,86) para a 16ª em 2007 (2,82) mantendo-se nessa posição em 

2009, com 3,07 (GOIÁS, 2011, p. 1). 

 

Em relação aos dados expostos, o secretário de Estado e Educação é taxativo e defende 

que os “dados indicam que as mudanças são, além de necessárias, urgentes. A hora de mudar é 

agora” (GOIÁS, 2011, p. 1). O secretário ainda prossegue os argumentos dizendo que “o 

Governo de Goiás traçou as diretrizes para a reforma educacional que irá promover avanços e 

um grande salto de qualidade na Educação do nosso Estado. São 25 ações de grande impacto 

divididas em cinco pilares” (GOIÁS, 2011, p.1).  Sob o ponto de vista apresentado pelo governo 

“para que o sistema educacional seja fortalecido e possibilite ao aluno o aprendizado adequado, 

no tempo certo, é necessário promover melhorias em todas as suas instâncias”, melhorias 

ambicionadas com a implantação da reforma (GOIÁS, 2011, p. 1). Jesus (2014, p. 1) argumenta 

que “as políticas públicas são pensadas, implantadas e implementadas visando corresponder, 

ou, pelo menos, aparentar corresponder, às demandas da sociedade”, tais alegações são 

amplamente trabalhadas e exploradas no discurso apresentado pelo governo. A ideia descrita 

por Jesus (2014) sugere a ação de criar um contexto, de fazer parecer-se necessário, e de 

aparentar-se unânime enquanto vontade, cenário que se aproximam de como a reforma 

educacional goiana foi conduzia naquela ocasião. 

Ao apresentar as estratégias escolhidas para desenvolver o projeto de reforma 

educacional, o Governo alega que “tudo isso será desenvolvido dentro de um criterioso processo 

de avaliação e acompanhamento, estímulo e reconhecimento ao mérito em todas as instâncias”. 

Na fala do Governo “o plano de reforma pode ser considerado um modelo completo e de 

resultados que deverá se tornar referência para o país” (GOIÁS, 2011, p. 2). 

 O Governo ressalta ainda a importância da participação social para o processo de 

mudança e transformação proposto e convida a população a abraçar a causa educacional do 

Estado: “esta reforma representa também um pacto. Um pacto que todos nós, goianos, devemos 

fazer com os 600 mil jovens e crianças que estudam na rede pública em Goiás. Um Pacto Pela 

Educação” (GOIÁS, 2011, p. 1). Em sua fala, o governo presume que a educação goiana será 

referência nacional, desde que haja a adesão e participação da sociedade civil em relação à 

reforma, a ideia de coparticipação difundida no discurso do governo gera um duplo movimento,  

por um lado, está ligada à abertura do governo e a democracia no processo de decisão e, por 

outro, cria uma corresponsabilização sobre as ações adotadas. Dessa forma, retira do Estado a 

total responsabilidade sobre o sucesso ou possível fracasso sobre a reforma. 
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 Essa “suposta” abertura do governo para a participação da sociedade civil junto ao 

processo político-administrativo, tem se tornado um comportamento cada vez mais comum nas 

administrações públicas. O governo vem abdicando cada vez mais de suas obrigações sob o 

pretexto de participação da sociedade civil nos processos decisórios.  

 

No Brasil, o Movimento Todos pela Educação, em conexão com ONGs, Institutos e 

outras organizações, são os articuladores e defensores dessa proposta [...]. Trata-se de 

uma rede articulada, com o objetivo de criar as condições políticas e ideológicas 

necessárias de implementação de projetos e programas nas escolas públicas, 

articulados com os interesses de empresários e do mercado educacional[...]. Assim, a 

cultura da avaliação, da tutoria, da meritocracia, da logística de aplicação de testes, 

entre outros dispositivos reguladores convergem com interesses corporativos 

empresariais, com políticas públicas assentadas em resultados e com interesses de 

políticos dos poderes executivo, municipal e estadual, os quais implementam pacotes 

educacionais com disponibilização de recursos financeiros, uso da estrutura da rede 

de ensino, emprego da força de trabalho de professores e gestores, visando resultados 

educacionais rápidos em seus mandatos e, com isso, obtendo vantagens eleitorais. 

Tais pacotes são executados, por meio de fundos públicos, por ONGs, fundações e 

institutos vinculados a bancos e empresas (SILVA, 2014, p.55).  

 

A argumentação apresentada por Silva (2014) mostra que a participação da sociedade 

civil, sobretudo na educação, tem se expandido, ramificado e, em alguns casos, se consolidado. 

A execução de determinadas políticas públicas pela sociedade civil apontada no trecho acima 

gera uma corresponsabilização, aspectos de um cenário que se expandiu em nossa sociedade, 

em decorrência do processo de reestruturação produtiva, que se traduz na transferência de 

responsabilidade do poder público para a sociedade civil. Revela ainda, articulações em rede, 

alicerçadas em discursos que fomentam a necessidade de intervenções que conduzam à 

mudança. Discursos, manifestados em textos, por exemplo, não só, vão criando as condições, 

para a intervenção social, mas também fomentam, a necessidade de coparticipação de 

determinados setores e não de outros. Isso não se dá sem conflito e não pode ser visto como 

prática neutra e centrada em fatos históricos localizados simplesmente. O discurso garante um 

ressoar que assegura, ou fortalece, no tempo, certas pretensões ideológicas que vão sendo 

gestadas. 

 Do ponto de vista da estrutura, de modo geral, quando se pensa em uma proposta de 

reforma de uma política pública, pressupõe-se que a mesma decorra de um projeto de lei ou de 

um decreto que apresente as normativas pretendidas. No caso do Pacto pela Educação, as 

ordenações esperadas de uma reforma são inexistentes, e o principal documento que rege a 

citada reforma está disposto na página oficial da Secretaria de Educação Esporte e Cultura de 
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Goiás (SEDUCE)13 desde o ano de 2011 e tem como título Pacto pela Educação: Um futuro 

melhor exige mudanças.  

 

Figura 1 – Layout do documento Pacto pela Educação: Um futuro melhor exige mudanças 

 

 

Fonte: Goiás (2011). 

 

 

No discurso do Governo, as diretrizes para a reforma educacional do estado de Goiás se 

dariam em ações “abrangentes” que seriam alcançadas por meio de cinco pilares: 1)Valorizar e 

fortalecer o profissional da educação; 2) Adotar práticas de ensino de alto impacto no 

aprendizado do aluno; 3) Reduzir significativamente a desigualdade educacional; 4) Estruturar 

sistema de reconhecimento e remuneração por mérito; 5) Realizar profunda reforma na gestão 

e na infraestrutura da rede estadual de ensino (GOIÁS, 2011, p. 2).  

 
13 Na época de implantação do Pacto pela Educação o órgão gestor era denominado Secretaria de Estado e 

Educação de Goiás(SEDUC), atual Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte de Goiás(SEDUCE), onde 

ainda consta o documento da reforma educacional iniciada em 2011 pelo Governo do Estado 

<http://www.seduc.go.gov.br/especiais/pactopelaeducacao/>. 

http://www.seduc.go.gov.br/especiais/pactopelaeducacao/
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Ao falar sobre a reforma e descrever os pilares no documento exibido na figura 1, o 

Governo destaca três pontos: “a infraestrutura das escolas, a formação e a valorização dos 

professores e demais servidores e as práticas pedagógicas na rede estadual” (GOIÁS, 2011, p. 

2). Os três pontos destacados no texto são questões ligadas aos pilares 1, 2 e 5, que 

consequentemente deixam em segundo plano os pilares 3 e 4, relacionados à remuneração por 

mérito e a redução da desigualdade educacional. Essa ação pode, por um lado, ser interpretada 

como uma imprecisão na divulgação dos dados, já que na sequência do documento os pilares 

são detalhados em sua totalidade. Por outro lado, pode se tratar de uma estratégia de lançar luz 

àquilo que “aparenta corresponder a demanda social” e em um primeiro momento não chamar 

a atenção para pontos conflitantes (JESUS, 2014).  

A referida reforma foi apresentada inicialmente à comunidade escolar goiana no dia 5 

de setembro de 2011, em uma reunião pública organizada no Centro de Educação Profissional 

em Artes Basileu França; e posteriormente à sociedade goiana, em uma reportagem no jornal 

“O Popular”.  

 O documento disponibilizado para consulta pública na plataforma virtual da Secretaria 

de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEDUCE) encontra-se organizado em seis sessões 

subsequentes. O primeiro tópico: Início- Reforma educacional-Pacto pela Educação, faz uma 

breve apresentação da reforma.  O segundo tópico: Contexto- A necessidade de mudança, 

apresenta as justificativas para a elaboração e implementação da reforma no Estado.  

Já o terceiro tópico: Pilares – Pilares da reforma educacional, nesse trecho do 

documento é apresentado os cinco pilares da reforma, o mesmo descreve algumas ações que já 

se encontravam em andamento na ocasião do lançamento da reforma e as propostas referentes 

a cada um dos pilares. Como mostra a Figura 1: os pilares da reforma e a Figura 2: as diretrizes 

da reforma. 
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Figura 2 – Os pilares da reforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Goiás (2011). 
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Figura 3 – As diretrizes da reforma 

 
Fonte: Goiás (2011) 

  

O quarto tópico: Metas-Para cada pilar estratégico da reforma educacional, há metas 

bem definidas para o Estado de Goiás, reapresenta os pilares da reforma e descreve as metas 

gerais referente a cada pilar. 

 

Figura 4 – Metas referentes aos pilares da reforma

 

Fonte: Goiás (2011).  
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O quinto tópico: Agenda- Acompanhe participe das discussões do Pacto pela Educação, 

apresenta uma agenda com datas, horários e a lista de municípios onde foi realizado o debate 

sobre a reforma. O sexto e último tópico: Contato, disponibiliza o e-

mail: pactopelaeducacao@seduc.go.gov.br. como instrumento de interação entre Governo e 

profissionais (GOIÁS, 2011).  

Em outra plataforma, também dentro do portal da Secretaria de Estado de Educação, 

está disponibilizado um arquivo no formato de Power Point com o título: Lançamento do Pacto 

pela Educação14. Essa versão do documento apresenta, em 44 Slides, informações sobre os 

pilares, as metas e as estratégias da reforma o Pacto pela Educação, além de informações 

complementares como a média de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(Saeb) do Estado entre os anos de 2005 e 2009, uma agenda de discussão que propunha 

percorrer no período de 100 dias as 38 Subsecretarias de Educação espalhadas pelo Estado de 

Goiás. Por fim, o documento sugere uma dinâmica de trabalho para a implementação da 

reforma.  

1.3 Contextualizando o Pacto pela Educação: os elos entre a reforma educacional goiana 

e as políticas públicas propostas para a educação nos anos de 1990  

 

Tomando como parâmetro a ideia de que a política pública é um elemento de múltiplas 

competências e complexidades, subentende-se que a reforma educacional proposta pelo 

governo de Goiás no ano de 2011 reflete um cenário nacional de mudanças educacionais que 

caminham em prol de atingir metas e demandas recomendadas para a educação no plano 

mundial. Como previamente apontado, essa articulação em torno da educação ganha força a 

partir da Conferência Mundial de Educação para Todos, ocorrida na década de 1990.  

[...] A Conferência Mundial de Educação para Todos (Jomtien, Tailândia), realizada 

em 1990, definiu um amplo conjunto de desafios que vêm sendo enfrentados de modos 

diversos pelos sistemas educacionais ao redor do mundo. Desde então, esforços 

coletivos significativos têm sido desenvolvidos no sentido de prover os meios para 

melhorar as condições de vida de crianças, jovens e adultos através da educação 

(BRASIL, 2014, p.5). 

Para os organizadores da Conferência Mundial de Educação para Todos, “la educación 

puede contribuir a lograr un mundo más seguro, más sano, más próspero y ambientalmente más 

 
14A SEDUC mantém disponível para consulta um documento em formato Power Point no endereço 

<http://www.seduc.go.gov.br/especiais/pactopelaeducacao/docs/Microsoft%20PowerPoint%20-

%20.%20%20Lan%C3%A7amento%20do%20Pacto%20Pela%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20-

%20Reforma%20Educacional%20Goiana.pdf>. 

mailto:pactopelaeducacao@seduc.go.gov.br
http://www.seduc.go.gov.br/especiais/pactopelaeducacao/docs/Microsoft%20PowerPoint%20-%20.%20%20Lan%C3%A7amento%20do%20Pacto%20Pela%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20-%20Reforma%20Educacional%20Goiana.pdf
http://www.seduc.go.gov.br/especiais/pactopelaeducacao/docs/Microsoft%20PowerPoint%20-%20.%20%20Lan%C3%A7amento%20do%20Pacto%20Pela%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20-%20Reforma%20Educacional%20Goiana.pdf
http://www.seduc.go.gov.br/especiais/pactopelaeducacao/docs/Microsoft%20PowerPoint%20-%20.%20%20Lan%C3%A7amento%20do%20Pacto%20Pela%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20-%20Reforma%20Educacional%20Goiana.pdf
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puro y que al mismo tiempo favorece el progreso social, económico y cultural, la tolerancia y 

la cooperación internacional” (UNESCO,1990, p.7). O fragmento destacado coloca a educação 

no centro da discussão, dando-lhe status de ferramenta imprescindível ao processo de 

desenvolvimento social e econômico a nível global. A conferência originou o que o grupo 

denominou de Marco de ação, um importante documento que aponta os objetivos e rumos a 

serem tomados pelos países signatários. 

 
[...] el Marco de Acción debe entenderse como una referencia y una guía para la 

elaboración de los planes de ejecución de la Declaración Mundial por los gobiernos, 

los organismos internacionales, las instituciones de ayuda bilateral, las organizaciones 

no gubernamentales (ONG) y todos cuantos obran por alcanzar los objetivos de la 

educación para todos. El documento considera tres grandes niveles de acción 

concertada: (i) acción directa en distintos países; (ii) cooperación entre grupos de 

países que comparten ciertas características e intereses; y (iii) cooperación multilateral 

y bilateral en la comunidad mundial (UNESCO, 1990, p. 18 grifo do autor).  

 

Para alcançar a principal meta colocada pela Conferência Mundial de Educação para 

Todos de satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem no campo educacional de crianças, 

jovens e adultos, o Marco de ações estabeleceu metas e objetivos para as nações parceiras: 

 

Los países pueden establecer sus propias metas para el decenio de 1990 de acuerdo 

con las dimensiones que seguidamente se proponen: 1. Expansión de la asistencia y 

de las actividades de desarrollo de la primera infancia, incluidas las intervenciones de 

la familia y de la comunidad, especialmente para los niños pobre s, desasistidos e 

impedidos; 2. Acceso universal a la educación primaria (o a cualquier nivel más alto 

de educación considerado “básico”) y terminación de la misma, hacia el año 2000; 3. 

Mejoramiento de los resultados del aprendizaje de modo que un porcentaje convenido 

de una muestra de edad determinada (por ejemplo, 80% de los maya — res de catorce 

años) alcance o sobrepase un nivel dado de logros de aprendizaje considerados 

necesarios; 4. Reducción de la tasa de analfabetismo de los adultos a la mitad del nivel 

de 1990 para el año 2000. El grupo de edad adecuado debe determinar se en cada país 

y debe hacerse suficiente hincapié en la alfabetización femenina a fin de modificar la 

desigualdad frecuente entre índices de alfabetización de los hombres y de las mujeres 

s; 5. Ampliación de los servicios de educación básica y de capacitación a otras 

competencias esenciales necesarias para los jóvenes y adultos, evaluando la eficacia 

de los programas en función de la modificación de la conducta y del en la salud, el 

empleo y la productividad; 6. Aumento de la adquisición por los individuos y las 

familias de los conocimientos, capacidades y valores necesarios para vivir mejor y 

para conseguir un desarrollo racional y sostenido por medio de todos los canales de la 

educación — incluidos los medios de información modernos , o trasformas de 

comunicación tradicionales y modernas y la acción social — evaluándose la eficacia 

de estas intervenciones en función de la modificación de la conducta (UNISECO, 

1990, p. 20-21). 

 

Posteriormente, no ano de 2000, na cidade de Dakar, Senegal, a “Cúpula Mundial de 

Educação”, composta por 164 países, se reuniu com a finalidade de avaliar e redimensionar as 

propostas e metas anteriormente estabelecidas na década de 1990, “no sentido de propor uma 

agenda comum de políticas de Educação para Todos (EPT) visando o fortalecimento da 
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cidadania e a promoção de habilidades necessárias a um desenvolvimento humano, pleno e 

sustentável” (BRASIL, 2014, p.6). Desse novo encontro surgem seis metas principais, com base 

na Conferência Mundial de Educação para Todos de 1990, e são estabelecidas ainda doze 

estratégias elaboradas “com base na experiência da década passada e do contexto global em 

mudança. Incluem-se aí as metas internacionais de desenvolvimento com os quais os governos 

nacionais e a comunidade internacional já estão comprometidos” (BRASIL, 2001, p.15).  

O Fórum Mundial de Educação de Dakar propôs que até o ano de 2015 todos os países 

signatários alcançassem os objetivos de:  

 

[...] a) Expandir e melhorar o cuidado e a educação da criança pequena, especialmente 

para as crianças mais vulneráveis e em maior desvantagem; b) Assegurar que todas as 

crianças, com ênfase especial nas meninas e crianças em circunstâncias difíceis, 

tenham acesso à educação primária, obrigatória, gratuita e de boa qualidade até o ano 

2015;  c) Assegurar que as necessidades de aprendizagem de todos os jovens e adultos 

sejam atendidas pelo acesso equitativo à aprendizagem apropriada, a habilidades para 

a vida e a programas de formação para a cidadania; d) Alcançar uma melhoria de 50% 

nos níveis de alfabetização de adultos até 2015; e) Eliminar disparidades de gênero na 

educação primária e secundária até 2005 e alcançar a igualdade de gênero na educação 

até 2015, com enfoque na garantia ao acesso e o desempenho pleno e equitativo de 

meninas na educação básica de boa qualidade; e, f) Melhorar todos os aspectos da 

qualidade da educação e assegurar excelência para todos, de forma a garantir a todos 

resultados reconhecidos e mensuráveis, especialmente na alfabetização, matemática e 

habilidades essenciais à vida (BRASIL, 2014, p.5-6, grifo nosso).  

 

O alcance de tais objetivos seria subsidiado pelas metas e ações preestabelecidas 

conjuntamente, das quais destacamos seis: 

 

I- Mobilizar uma forte vontade política nacional e internacional em prol da Educação 

para Todos, desenvolver planos de ação nacionais e incrementar de forma 

significativa os investimentos em educação básica;  II- Promover políticas de 

Educação para Todos dentro de marco setorial integrado e sustentável, claramente 

articulado com a eliminação da pobreza e com estratégias de desenvolvimento; III- 

Assegurar o engajamento e a participação da sociedade civil na formulação, 

implementação e monitoramento de estratégias para o desenvolvimento da educação; 

IV- Desenvolver sistemas de gestão educacional que sejam participativos e capazes 

de das respostas e de prestar contas;[...] IX- Melhorar o status, a autoestima e o 

profissionalismo dos professores; X- Angariar novas tecnologias de informação e 

comunicação para apoiar o esforço em alcançar as metas do Educação para Todos; 

XI- Monitorar sistematicamente o progresso no alcance dos objetivos e estratégias de 

Educação para Todos nos âmbitos internacional, nacional e regional (BRASIL, 2001, 

p. 9). 

 

Os dados apontados tanto sobre a Conferência Mundial de Educação para Todos, 

quanto sobre o Fórum Mundial de Educação de Dakar, indicam um direcionamento 

institucionalizado que confere certa similaridade entre as iniciativas traçadas nos documentos 

da “Cúpula Mundial de Educação” e a reforma educacional goiana o Pacto pela Educação, no 

que se refere às demandas apontadas em Jomtien e reiteradas em Dakar de universalizar e 

ampliar a educação, sobretudo nos anos iniciais; melhorar os resultados de aprendizagem; e 
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adequar a idade dos alunos à série cursada. Essas ações apresentam interfaces com o Pacto pela 

Educação, no segundo pilar: adotar práticas de ensino de alto impacto na aprendizagem, e no 

terceiro pilar: reduzir significativamente a desigualdade educacional. Já em relação às metas 

propostas especificamente em Dakar, destacam-se algumas de suas metas: a implantação de 

um sistema de gestão educacional; a melhoria da autoestima e do profissionalismo dos 

professores; e o monitoramento dos resultados em âmbito internacional, nacional e regional. 

Estas metas são vinculadas ao primeiro pilar do Pacto pela Educação: valorizar e fortalecer o 

profissional da educação; e ao quinto pilar: realizar profunda reforma na gestão e na 

infraestrutura da rede estadual de ensino. Esses dados evidenciam uma interface entre a reforma 

educacional goiana de 2011 – o Pacto pela Educação – e a agenda de desenvolvimento 

socioeconômico em nível global, discutida inicialmente no Consenso de Washington15 e 

ampliadas posteriormente pelas pautas apresentadas na Conferência Mundial de Educação para 

Todos e no Fórum Mundial de educação de Dakar. 

Outro aspecto que mostra que a reforma educacional proposta em Goiás no ano de 2011 

se orientou por diretrizes relacionadas a uma agenda de desenvolvimento político-econômico 

internacional, aparece no documento denominado Relatório Educação para todos no Brasil 

2000-2015. O documento desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC) no ano de 2014, 

descreve detalhadamente uma série de ações realizadas pela União no campo das políticas 

educacionais visando cumprir as propostas firmadas pelos países signatários no encontro de 

Dakar, em 2000. A intenção nesta pesquisa é evidenciar a reforma educacional realizada no 

Estado de Goiás no ano de 2011, portanto, não será dado ênfase ao cenário educacional 

brasileiro. No viés escolhido serão apontados apenas os elementos contidos no relatório do 

Ministério da Educação (MEC): Relatório Educação para todos no Brasil 2000-2015, que 

fazem inferência direta ao Pacto pela Educação e que em algum grau converge para uma 

agenda de desenvolvimento que é de caráter e interesse nacional e internacional. 

O monitoramento é outro ponto que demanda atenção pela sua relevância no campo das 

reformas educacionais, e ganha destaque no relatório do MEC (2014) no que diz respeito à 

utilização maciça de sistemas de avaliação na educação brasileira. Segundo o documento, a 

implantação e implementação desses sistemas garantiriam uma melhora no desempenho 

educacional. 

 

 
15 As relações estabelecidas entre o Consenso de Washington e as reformas na educação podem ser aprofundadas 

em: Gentili, Pablo. El consenso de Washington la crisis de la educación em America Latina. Revista Archipiélogo, 

n. 29, 1997.  
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[...] Objeto de gradativo aprimoramento e ampliação, o Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB) abriu caminho para introduzir uma cultura de avaliação de 

larga escala, seguindo o exemplo dos países vinculados à Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O monitoramento de resultados 

permitiu que fossem instituídos alguns mecanismos de avaliação do desempenho 

escolar. Ao criar um Índice de Desenvolvimento da Educação (IDEB), em 2007, o 

Brasil passa a poder estabelecer metas, avaliar e comparar resultados. Tudo isso gerou 

forte impacto sobre os indicadores de resultados (BRASIL, 2014, p. 16). 

 

No Relatório Educação para todos no Brasil 2000-2015, argumenta-se que a utilização 

dos instrumentos avaliativos, materializados em forma de índices, seriam indispensáveis, pois 

atenderiam ao principal propósito do encontro de Dakar, que era de “melhorar todos os aspectos 

da qualidade da educação e assegurar excelência para todos, de forma a garantir a todos 

resultados reconhecidos e mensuráveis, especialmente na alfabetização, matemática e 

habilidades essenciais à vida” (BRASIL, 2014, p. 58). 

O uso de instrumentos de mensuração na educação brasileira data da década de 1980, 

quando os instrumentos de avaliação passaram a ser utilizados sob a justificativa de tornar 

visível a qualidade da educação, e dessa forma interferir sempre que necessário para alcançar 

ou garantir a “excelência” no campo educacional, conforme se lê abaixo: 

   
[...] Desde então o País vem aperfeiçoando e ampliando seus sistemas de avaliação da 

educação básica (Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb) e da educação 

superior (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes), o que tem 

permitido um monitoramento do desempenho de estudantes e das instituições de 

ensino. Merece registro também a criação do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (Ideb), que combina informações sobre desempenho em exames (Saeb) com 

informações sobre rendimento escolar (aprovação). Nessa mesma perspectiva, o País 

passou a integrar iniciativas como o Programa Internacional de Avaliação de Alunos 

(Pisa – Programme for International Student Assessment). Combinando sistemas de 

aferição nacional e internacional, foi possível ao Brasil analisar seus resultados e 

estabelecer metas de curto, médio e longo prazos para o desempenho do conjunto dos 

sistemas educacionais (BRASIL, 2014, p. 58).  

 

Ainda que a utilização de métodos avaliativos venha de longa data, uma questão fica 

bastante evidente no relatório, que é o fato de o uso progressivo e maciço de tais métodos terem 

sido intensificados após a fixação de metas e desempenho para os países signatários das 

Conferências Mundiais de Educação de Jomtien em 1990, e em Dakar em 2000. Para Almeida 

et al (2013, p. 1154), embora não seja consenso, “as avaliações externas e seus resultados já 

fazem parte da cultura escolar”. Ainda segundo o autor, essa prática vem sendo difundida no 

Brasil “desde a década de 1990, quando as avaliações externas passaram a ser inseridas no 

cotidiano escolar através do aparato normativo-jurídico, vinculando resultados ao 

financiamento da educação” (ALMEIDA et al, 2013, p. 1154).  

Para Silva Júnior (2000), as reformas educacionais brasileiras atualmente servem ao 

propósito de formar indivíduos para o mundo do trabalho, dessa forma, “as reformas 
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educacionais são produzidas por meio de uma profusão de medidas jurídico-administrativas”, 

para o autor “expedientes jurídico-administrativos”, tais como:“[...] a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a implantação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais; [...] dos Processos de Avaliação da Educação Brasileira, do Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério”, só reiteram o 

processo de mudança pelo qual passa a educação (SILVA JÚNIOR, 2000, p.241-242).  

Correspondendo a esse contexto de transformação pelo qual passa a educação, o 

relatório do MEC (BRASIL, 2014, p.81) demonstra que a institucionalização de índices tem se 

tornado um cenário comum e crescente, justificado pelo fato de que os mesmos permitiriam aos 

“planejadores e gestores públicos a melhor aplicação dos recursos e a capacidade de estabelecer 

metas de curto, médio e longo prazos”. O documento também aponta que “no período 1992 – 

2011 dezoito estados e o Distrito Federal criaram e desenvolveram sistemas de avaliação, [...] 

todos com o propósito de focalizar as atenções nos resultados com vistas à obtenção de 

subsídios para orientar políticas públicas na área educacional” (BRASIL, 2014, p.81). 

Em uma análise que considere a educação em um contexto mais amplo é possível inferir 

que “as modificações na estrutura da educação brasileira acontecem no bojo da implantação de 

uma série de políticas sociais que visam estabelecer as relações favoráveis às mudanças no 

padrão de acumulação dos países do Terceiro Mundo” (PINO, 2000, p.76). 

Nesse sentido, é importante fazer um parêntese e ponderar que a forma como ocorre o 

processo de transformação e de atuação do Estado sobre as políticas públicas voltadas tanto 

para educação, quanto para qualquer outra área da sociedade depende de condições particulares. 

 

Grosso modo no Brasil, podemos dizer que temos uma disputa entre duas grandes 

políticas públicas: as chamadas neoliberais, conduzidas pelo PFL e pelo PSDB, e as 

que chamaríamos democráticas e participativas, conduzidas pelo PT e seus 

aliados.[...] nas políticas neoliberais  a mudança é vista como parte de ações 

gerencialistas administrativas desde um “centro pensante”, técnico, ao passo que a 

tendência das políticas participativas é gerar envolvimento na “ponta” do sistema 

(FREITAS, 2005, p. 914). 

 

Em um contexto de participação os conselhos, as conferências, assim como as 

audiências públicas, representam espaços abertos aos vários atores da sociedade civil, pois são 

ferramentas voltadas à ampla participação social, espaços que funcionam como arenas políticas 

direcionadas à discussão entre sociedade civil e Estado na defesa dos múltiplos interesses 

envolvidos na elaboração de políticas públicas. Esses canais são de extrema relevância no que 

diz respeito à participação da sociedade civil na deliberação de políticas públicas, pois podem 
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estabelecer “transparência e legitimidade” junto às ações de planejamento das estratégias de 

intervenção do Estado (PIRES e VAZ, 2014, p. 81-82). 

Traçando um paralelo entre a participação da sociedade civil junto às deliberações 

políticas, o Relatório Educação para todos no Brasil 2000-2015 desenvolvido pelo MEC 

(BRASIL, 2014) e a reforma goiana o Pacto pela Educação de 2011, destaca-se a Lei nº 11.738 

de 16/7/2008, que regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do 

magistério público da Educação Básica, aprovado no ano de 2008 e popularmente conhecida 

como a Lei do piso salarial, “um ordenamento legal nacional no sentido da valorização dos 

profissionais da educação escolar” apontado como “um elemento promissor na política 

educacional brasileira” (BRASIL, 2014, p. 60). Fruto do debate e da participação popular, o 

estabelecimento da Lei do piso salarial ganha relevância no cenário educacional porque trouxe 

para a categoria dos profissionais da educação elementos jurídicos para subsidiar as discussões 

sobre o cumprimento do pagamento do piso salarial da categoria.  

Outro ponto relevante apontado no relatório do MEC (2014) e que influenciou na 

elaboração da proposta de reforma educacional em Goiás refere-se à Conferência Nacional da 

Educação (CONAE). Realizada em Brasília e coordenada pelo Ministério da Educação (MEC), 

o encontro foi realizado nos dias 28 de março a 1 de abril de 2010, com o tema: Construindo 

um Sistema Nacional Articulado de Educação: Plano Nacional de Educação.  

A Conferência Nacional de Educação (CONAE) é tida como um encontro de ampla 

representação pública e política, pois propõe a articulação dos interesses essenciais da educação 

em um contexto democrático, fato que a coloca, ao mesmo tempo, como lugar e instrumento de 

luta para deliberar junto ao Estado a elaboração de políticas públicas que abarquem 

necessidades sociais coletivas. A garantia desse espaço de debate se mostra crucial, sobretudo, 

se levarmos em consideração que a educação abrange vasta complexidade e interesses, tal como 

exposta nos eixos temáticos discutidos no encontro. 

 

I - Papel do Estado na Garantia do Direito à Educação de Qualidade: Organização e 

Regulação da Educação Nacional; II - Qualidade da Educação, Gestão Democrática e 

Avaliação; III - Democratização do Acesso, Permanência e Sucesso Escolar; IV - 

Formação e Valorização dos Trabalhadores em Educação; V - Financiamento da 

Educação e Controle Social; VI - Justiça Social, Educação e Trabalho: Inclusão, 

Diversidade e Igualdade (BRASIL, 2010, p. 15). 

 

Reconhecendo a complexidade que perpassa a educação, o Documento-Referência 

elaborado pela Comissão Organizadora Nacional da CONAE (BRASIL, 2010) sugere a 

necessidade de designar mecanismos que ajudem no monitoramento da educação: 
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Nesse sentido, entende-se que é fundamental definir dimensões, fatores e condições 

de qualidade a serem considerados como referência analítica e política na melhoria do 

processo educativo e, também, consolidar mecanismos de acompanhamento da 

produção, implantação, monitoramento e avaliação de políticas educacionais e de seus 

resultados, visando a produzir uma formação de qualidade socialmente referenciada, 

nos diferentes níveis e modalidades, dos setores público e privado (BRASIL,2010, p. 

49). 

 

Cabe salientar que as ações de avaliação e monitoramento oferecem características 

positivas e qualitativas que servem como parâmetro para tomada de decisões no âmbito das 

políticas públicas, desde que praticadas em uma perspectiva de política participativa. 

 

Trata-se, portanto, de construir uma estratégia alternativa que recoloque os processos 

de mediação de desempenho dos alunos em seu devido lugar-desgastados que foram 

pelas políticas neoliberais ávidas por premiar e punir professores- e associe-os com 

um processo de avaliação (institucional) destinado a levar em conta o desempenho do 

aluno como parte de um conjunto mais amplo de informações da realidade das escolas, 

favorecendo a reflexão e a organização dos trabalhadores em cada uma delas. A 

avaliação institucional, juntamente com um sistema de monitoramento de 

desempenho, deve criar as condições necessárias para mobilizar a comunidade local 

das escolas na construção da sua qualidade e na melhoria de sua organização” 

(FREITAS, 2005, p. 930). 

 

Por outro lado, essas mesmas ações podem assumir contornos díspares em uma 

perspectiva de política neoliberal, como mostra o trecho acima. Freitas (2005) adverte que a 

avaliação não deve ser vista como algo ruim, já que o problema, segundo o autor, estaria na 

forma de condução do processo avaliativo. No caso de Goiás, após a implantação da reforma 

educacional (Pacto pela Educação), o viés quantitativo das avaliações ganhou força e, 

consequentemente, solidificaram-se os aspectos punitivos junto aos profissionais da educação, 

a exemplo da divulgação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em placas 

nas portas das escolas estaduais. A ação adotada pelo governo do Estado de Goiás de colocar 

placas nas portas das escolas, desvela discursos, intenções, expõe o conflito entre destacar 

(valorizar) e rechaçar. Por um lado, a ação é negativa porque imputa a outras escolas a 

responsabilidade de alcançar índices melhores do que os alcançados por elas até então, por 

outro, “valoriza”, dá destaque. Destaque, entretanto, alçado por preceitos meritocráticos, cujo 

a ênfase recai sobre quem tem maior pontuação.  

Ao longo dos anos a educação tem apresentado inúmeras demandas, que por sua vez, 

impulsionam discussões e deliberações, nessa perspectiva a Conferência Nacional de Educação 

realizada em 2010 centrada na discussão sobre os rumos da educação, traz como principal pauta 

a elaboração de um Plano Nacional de Educação. Ao redigir o texto sobre o Projeto de Lei nº 

8.035 do Plano Nacional de Educação (2010-2020), Fátima Bezerra (Deputada Federal PT-RN) 

destaca: 
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Foram muitos os seminários e debates realizados até aqui, com destaque para os 

encontros regionais promovidos pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos 

Deputados, o documento do CNE (Conselho Nacional de Educação) e a Conae 

(Conferência Nacional de Educação – Brasília 2010), que pela grandiosidade de sua 

representatividade se constitui na principal referência da proposta do novo PNE 

(BRASIL, 2011, p. 16) 

 

A relevância da Conferência Nacional da Educação aparece em outro trecho do Projeto 

de Lei nº 8.035 do Plano Nacional de Educação, que diz: “os debates desenvolveram-se 

articulados à I Conferência Nacional de Educação – Conae, visando o fortalecimento de um 

importante processo que ofereceu propostas à formulação do novo PNE” (BRASIL, 2011, p. 

14). Do encontro saíram várias das determinações contidas no Plano Nacional de Educação 

(PNE 2011/2020), documento que deu origem às diretrizes e políticas educacionais no território 

nacional e as direcionaria pelo prazo de dez anos. O projeto de lei “PL 8530/10 de autoria do 

Poder Executivo” apresentado ao “Congresso Nacional” em dezembro de 2011, permaneceria 

“vigente pelos próximos dez anos, o PNE estabelece as metas a serem alcançadas pelo país até 

2020”, (BRASIL, 2011, p. 15). Ainda de acordo com o PL 8530/10, o Plano Nacional de 

Educação: 

 

Construído a partir da I Conferência Nacional de Educação – Conae – apresenta 

proposições concretas para a efetiva universalização de toda a educação básica, com 

atendimento em crescente da jornada escolar; a grande ampliação da educação 

superior possibilitando o acesso ao conhecimento, a ciência e a arte por todas as nossas 

crianças, adolescentes e jovens. (BRASIL, 2011, p. 11) 

 

Apesar de sua importância para o cenário educacional, o projeto de Lei 8.530/10 

direcionado à aprovação do Plano Nacional de Educação (2010-2020), passou por tramitação 

de “dois anos e meio: dois anos na Câmara dos Deputados e seis meses no Senado Federal”, 

sendo sancionado somente em 25 de junho de 2014. A “Lei nº 13.005, fez entrar em vigor o 

Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024” (BRASIL, 2014, p. 9). 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 13.005/2014, [...] traz dez diretrizes, 

entre elas a erradicação do analfabetismo, a melhoria da qualidade da educação, além 

da valorização dos profissionais de educação, um dos maiores desafios das políticas 

educacionais. De acordo com o art. 7º dessa nova lei, a União, os estados, o Distrito 

Federal e os municípios atuarão em regime de colaboração para atingir as metas e 

implementar as estratégias previstas no texto (BRASIL, 2014, p. 7). 

 

O regime de colaboração apontado na Lei nº 13.005/2014-2024 coloca o Estado como 

um ator na tarefa de alcançar as metas previstas no Plano Nacional de Educação, metas essas 

que se interligam a metas acordadas na Conferência Mundial de Educação para Todos em 

1990, e pelo Fórum Mundial de Educação de Dakar, em 2000.  
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Os aspectos levantados até o momento são importantes para compreender o percurso e 

os elementos que balizaram a proposta de reforma educacional realizada no Estado de Goiás no 

ano de 2011. Ou seja, ainda que o Pacto pela Educação tenha características próprias, é 

perceptível que existe um movimento de convergência a um panorama externo e, portanto, 

articulado com propósitos mais amplos.  
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1.4 Percepções e análises sobre o projeto de reforma educacional goiana Pacto pela 

Educação 

 

O Pacto pela Educação como política pública do governo de Goiás voltada para a 

educação, gerou, ao longo de sua implantação e implementação, uma série de desconfortos 

entre a classe dos trabalhadores da educação e membros do governo, além de algumas 

polêmicas.  

Neste tópico, a reforma (Pacto pela Educação) será trabalhada, tendo como base a 

perspectiva levantada em estudos e pesquisas produzidas no período de 2011 a 2016 que 

abordaram os vários aspectos inerentes à educação e interfaces com a mencionada proposta de 

reforma para o Estado de Goiás. O levantamento das pesquisas e trabalhos sobre o tema se deu 

mediante adoção de alguns critérios, tais como o recorte temporal16. Optou-se pela análise de 

publicações do tipo Stricto Sensu, utilizando como ferramenta de acesso aos bancos de dados 

dos repositórios da Universidade Estadual de Goiás-UEG; Universidade Federal de Goiás-UFG 

e Pontifícia Universidade Católica de Goiás-PUC, por meio do portal Google Acadêmico. 

Empregou-se o uso de palavras-chave tais como: Pacto pela Educação; política pública 

educacional goiana; o Pacto pela Educação em Goiás; reforma educacional em Goiás. O 

levantamento inicial identificou 23 trabalhos que atendiam aos critérios estabelecidos. Uma 

segunda filtragem foi realizada com base na leitura dos resumos dos trabalhos selecionados, 

chegando a 10 trabalhos direcionados para o tema da reforma educacional Pacto pela Educação 

no estado de Goiás. Por escolha metodológica, o quadro a seguir traz as referidas pesquisas 

selecionadas e agrupadas por confluência de assuntos.  

 

QUADRO 1 – Pesquisas acadêmicas sobre o Pacto de Educação de 2011 a 2017. 

Autor Ano Título Objetivo da Pesquisa 

João Ferreira 

de Araújo 

Júnior 

2013 O trabalhador da 

educação e a 

acumulação flexível 

do capital: um estudo 

do posicionamento do 

Sintego frente à 

política educacional 

de Goiás 

Este trabalho objetiva compreender o “entendimento e o 

posicionamento” do Sintego em relação às mudanças no 

trabalho pedagógico, a partir da implantação do “Pacto pela 

Educação: um futuro melhor exige mudanças” no Estado de 

Goiás 

Cleudimar 

Rosa Alves 

2015 Políticas públicas 

educacionais: a 

reestruturação 

produtiva do capital e 

O objetivo principal da pesquisa foi identificar e compreender 

as mudanças ocorridas no mundo do trabalho na sociedade 

capitalista em função da reestruturação produtiva do capital, 

com foco no enfrentamento do Sindicato dos Trabalhadores em 

 
16 O critério de seleção de tempo considerou o ano de implantação da referida reforma no estado de Goiás e o 

ano de início da referida pesquisa, o que data do período de 2011 a 2017.  
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o Pacto pela 

Educação em Catalão 

Goiás 

Educação de Goiás (SINTEGO), a partir da Política Pública 

Educacional implantada pelo governo de Goiás em 2011, 

denominada “Pacto pela Educação: um futuro melhor exige 

mudanças. 

 

Kaio José 

Silva Maluf 

Franco 

2016 A valorização 

profissional docente 

da educação básica 

em Goiás (1990-

2015) 

Compreender o processo de valorização do profissional 

docente no estado de Goiás a partir da análise dos documentos 

oficiais internacionais, nacionais e regionais. 

Priscila de 

Oliveira 

Moura 

2016  O sistema de 

bônus/prêmio na 

reforma Pacto pela 

Educação 

(SEDUC/GOIÁS 

2011-2014) 

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. 

Milena de 

Lourdes 

Gomes 

Kirsten 

 

2016 O trabalho do 

professor e o Pacto 

pela Educação: 

políticas neoliberais 

no contexto 

educacional de goiás 

Esta pesquisa buscou compreender as políticas públicas para a 

carreira docente no Estado de Goiás em especial o programa 

de governo lançado no final do ano de 2011 intitulado “O Pacto 

pela Educação: um futuro melhor exige mudanças” e as 

modificações que esse programa representou para o trabalho 

dos professores do Colégio Estadual de Aplicação, escola que 

funciona em tempo integral, localizada na cidade de Iporá-Go. 

 

Hugo Soares 

Ribeiro 

2013 Uma análise 

preliminar dos 

impactos que o Pacto 

pela Educação tem 

causado na prática 

pedagógica da 

educação física 

Como objetivo geral, pretende-se compreender como se 

manifestam as tendências na criação de políticas públicas para 

a educação no Estado de Goiás e suas influências no trabalho 

pedagógico. 

Rafael 

Moreira do 

Carmo 

2014 Políticas educacionais 

no ensino médio e 

seus efeitos sobre o 

trabalho docente no 

estado de goiás.  

Compreender como ocorre o processo de intensificação e 

precarização do trabalho docente realizado na escola pública 

de nível médio no Estado de Goiás  

 

 

 

 

Simônia 

Peres da 

Silva 

2014 O processo de 

implementação das 

políticas 

Educacionais e 

repercussões nas 

formas de gestão da 

escola e no processo 

de ensino-

aprendizagem: O 

PACTO pela 

Educação em  Goiás 

Goiânia  

 

Esta tese visa investigar o processo de implementação do 

programa de governo denominado Pacto pela Educação na 

rede de ensino estadual do Estado de Goiás, formulado no 

governo Marconi Perillo (2011-2014), buscando apreender as 

repercussões nas formas de gestão da escola e no processo de 

ensino-aprendizagem. 

 Sérgio 

Inácio do 

Nascimento 

2016 O pacto educacional 

do governo de Goiás 

(2011-2014): a 

ideologia da reforma 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a ideologia que 

serviu de guia para a execução da Reforma e o Pacto 

Educacional. 
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Iusley 

Monteiro 

dos Santos  

 

2016 O ensino de história 

em goiás, na educação 

básica, nos programas 

curriculares da 

seduc/go: do 

Currículo em Debate 

ao Pacto pela 

Educação 

A presente dissertação objetiva abordar as propostas em torno 

do ensino de História em Goiás, na rede de educação básica da 

Secretaria de Estado de Educação de Goiás (SEDUC/GO), no 

período de 2000 a 2014.  

 

 

 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

Como exposto no quadro acima, algumas pesquisas apresentam temas de discussão que 

convergem para o mesmo foco, como é o caso das pesquisas realizadas por Araújo Júnior (2013) 

e Alves (2015), que abordam questões referentes ao Pacto pela Educação e o sindicato da 

categoria dos profissionais da educação. Ambos desenvolveram pesquisa bibliográfica, 

recorreram a banco de dados, banco de teses e dissertações da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), da Universidade Federal de Brasília (UNB), da PUC-GO e do banco de dados da 

CAPES; realizaram análise de documentos da Secretaria de Estado e Educação, como o Pacto 

pela Educação: um futuro melhor exige mudanças, o Estatuto do magistério do Estado de Goiás 

e do Sindicato dos profissionais da Educação (Sintego), e Estatuto do Sintego e o documento 

base do 8º congresso do Sintego. Para a coleta de dados realizaram entrevistas, aplicaram 

questionários e fizeram observação de campo.  

As pesquisas desenvolvidas por Franco (2016), Moura (2016) e Kirsten (2016) discutem 

as questões que cercam a valorização do professor. As duas primeira pesquisas são pesquisas 

documentais e priorizaram a análise de documentos como: o Plano Nacional de Educação, o 

Plano Estadual de Educação, as Leis federais e estaduais que versam acerca da valorização 

profissional, as cartilhas do Programa Reconhecer, as Leis e Portarias que instituem o Bônus 

de Incentivo Educacional e o Prêmio Aluno, e o documento referente à reforma educacional 

denominada Pacto pela Educação, a última consiste em uma pesquisa empírica onde 

privilegiou-se a observação do cotidiano da escola, a aplicação de entrevistas semiestruturadas 

e questionários, bem como a análises de documentos como atas de reuniões, planos de aula e 

normas da Seduc.  

Outras duas pesquisas, sendo uma desenvolvida por Ribeiro (2013) e a outra por Carmo 

(2014), exploram os pontos referentes ao trabalho pedagógico; ambas as pesquisas têm foco 

documental voltadas para análise da lei do piso salarial para os profissionais da educação básica, 

das diretrizes para a Educação Física, dos documentos denominados Currículo do Ensino 

Fundamental 2012 e Currículo do Ensino Médio 2012, além do documento do Pacto pela 

Educação. Já as pesquisas elaboradas por Silva (2014), Nascimento (2016) e Santos (2016) 
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apresentam temas diversos entre si, mas que debruçam o olhar e as discussões sobre a reforma 

educacional goiana O Pacto pela Educação que teve início no ano de 2011. A primeira pesquisa 

citada consiste em uma pesquisa empírica com foco na observação das reuniões, aulas, conselho 

de classe, com realização de entrevistas semiestruturadas com diretores, vice-diretores, 

gestores, coordenadores pedagógicos, secretários, professores, alunos e pais; as demais são 

pesquisas documentais voltadas para a análise dos programas curriculares produzidos pela 

referida Secretaria de Educação nos anos de (2004–2010) e  (2011–2012), além do documentos 

da reforma o Pacto pela Educação. 

Parte dos resultados das pesquisas levantadas serão apresentados na sequência, 

mantendo a discussão por semelhança entre os temas discutidos como mostra o quadro um. A 

explanação traz também um artigo do professor Libâneo (2011) com as primeiras impressões 

sobre a referida reforma. 

A implantação da reforma educacional em Goiás por meio do O Pacto pela Educação 

(2011) se deu de forma considerada um tanto abrupta, o que provocou uma série de incômodos 

junto aos profissionais da educação. Uma das primeiras pessoas do meio acadêmico a se 

pronunciar publicamente sobre a proposta reformista foi o professor José Carlos Libâneo, ainda 

no ano de 2011. Pouco após o anúncio da implantação da reforma, o professor realizou e 

publicizou uma análise17 na qual discorre sobre a reforma em questão. 

O autor tece duras críticas em sua análise sobre o documento goiano: 

 

[...] uma análise das metas, estratégias e ações propostas não deixa dúvidas de que se 

trata de um modelo de intervenção diretamente inspirado na proposta dos organismos 

internacionais (Banco Mundial, OCDE, UNESCO, etc.) para a escola de países em 

desenvolvimento. No seu conjunto, as Diretrizes do governo goiano para a educação 

são uma reprodução clara da visão neoliberal economicista da educação que, 

basicamente, corresponde a uma política de resultados, com base na melhoria de 

indicadores quantitativos de eficiência do sistema escolar (LIBÂNEO, 2011, p. 1). 

 

Diz ainda que o programa se apresenta como um requintado modelo de política de 

resultados, que visa a regulação do sistema escolar, uma vez que, 

 

[...] o documento da Secretaria Estadual da Educação mostra a prevalência do critério 

econômico para se definir níveis de qualidade do sistema de ensino: currículo baseado 

no conhecimento prático e habilidades, empregabilidade, eficiência, baixo custo, 

competitividade, indicadores quantitativos de rendimento, vínculo ao mercado, escola 

como empresa, aluno como cliente. Tais características aparecem ora explícitas ora 

implícitas nos cinco pilares estratégicos, nas metas e ações pontuais da reforma 

educacional (LIBÂNEO, 2011, p. 4). 

 

 
17 Libâneo, José Carlos (2011) - Considerações críticas sobre o documento “diretrizes do pacto pela 

educação: reforma educacional goiana. Disponível em: 

<http://sintego.org.br/midias/banners/13122013082557.pdf>. Acessado em maio de 2017.  
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Ao analisar individualmente os cinco pilares da reforma, Libâneo (2011, p. 4) deixa 

claro suas ressalvas em relação à proposta de reforma proposta pela Secretaria de Estado de 

Educação. Entretanto, salienta haver alguns aspectos positivos na proposta e, por isso, afirma 

ser “preciso conhecê-la, criticá-la, mas, também, indicar os pontos em que a sociedade quer vê-

la modificada” e, por este motivo, apresenta na sequência ponto a ponto os cinco pilares que 

estruturam a proposta de reforma. 

Sobre o primeiro pilar denominado A valorização e fortalecimento do profissional da 

educação, o autor escreve: 

 

[...] considero positivos: garantia de remuneração condigna e capacitação, estágio 

probatório, escola de formação, suportes tecnológicos ao trabalho do professor (portal 

pedagógico, banco de aulas, por ex.), acompanhamento pedagógico na situação de 

trabalho por coordenadores pedagógicos, suportes em material de apoio pedagógico-

didático, no caso do portal pedagógico e banco de sugestões para aulas e outros 

suportes tecnológicos; suporte às escolas vulneráveis [...]. Entendo que são aspectos 

negativos todos os mecanismos previstos na Reforma em relação ao reconhecimento 

e remuneração dos professores por mérito, incluindo critérios de evolução salarial, 

bônus, prêmios, etc. As medidas de capacitação decorrentes da “avaliação rígida de 

performance e empenho”, da “formação prática”, levam o professor a se transformar 

num profissional tarefeiro, para o qual é previsto um “kit” de habilidades docentes 

necessárias para a execução da função. Além disso: a) o controle do trabalho do 

professor por avaliação externa será visto como punição, falta de reconhecimento e 

baixa auto-estima, ao contrário do que se espera com a Reforma; b) os bônus e prêmios 

são formas de sedução artificial dos professores, cedo tomarão consciência de que não 

estão sendo valorizados no seu trabalho; c) Os suportes ao professor no material de 

apoio pedagógico, se for retirado do professor seu papel de elaborador do plano de 

ensino e de criação e uso do livro e outros materiais didáticos, acabam reforçando o 

papel de professor-tarefeiro que, pouco a pouco, transformar-se-á num mero executor, 

escravo do material didático apostilado (LIBÂNEO, 2011, p. 4). 
 

Em relação ao segundo pilar cujo título é Adotar práticas de ensino de alto impacto no 

aprendizado, Libâneo (2011, p. 5) afirma ser positivo a “construção do currículo mínimo pela 

rede de ensino, materiais de apoio pedagógico, acompanhamento pedagógico em situação de 

trabalho a coordenadores pedagógicos e professores”. Por outro lado, ressalta haver uma série 

de “fragilidades”, e destaca: 

 

[...] há um conjunto de aspectos negativos que comprometem a eficácia dos positivos 

mencionados: a) tendência a manter ações que apenas assegurem o acesso à escola. 

Como se sabe, não basta o acesso, nem mesmo a permanência, são necessárias 

condições pedagógico-didáticas no dia-a-dia das aulas. b) as condições pedagógico-

didáticas aparecem no documento meramente como “insumos”: materiais de apoio 

padronizados (supostamente material apostilado), tutoria aos professores, ou seja, não 

se tem garantia de atuação nos conteúdos, na metodologia, nas formas de 

acompanhamento do aluno em sala de aula, nos procedimentos de avaliação em sala 

de aula; c) a menção ao acompanhamento “prático” deixa entrever que se trata de 

prover ao professor “kits” de habilidades práticas, acentuando seu papel de professor-

tarefeiro, não seu papel de intelectual no trabalho com os conteúdos e de criador de 

suas práticas de ensino. d) absoluta inoperância e ineficácia de escolas de referência 

e escolas de tempo integral (LIBÂNEO, 2011, p. 5). 
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Em relação ao terceiro pilar, denominado Reduzir significativamente a desigualdade 

educacional, são indicados como aspectos positivos “o suporte às escolas vulneráveis, 

programas de correção da distorção idade/série escolar (alfabetização de adultos e programas 

de aceleração; monitoramento de alunos com faltas diárias” (LIBÂNEO, 2011, p. 5).  Contudo, 

são considerados como pontos problemáticos: 

 

[...] a remuneração diferenciada dos professores por mérito, o nivelamento de 

conteúdo (porque baseado numa pedagogia comportamental-tecnicista), e a 

manutenção da política de ensino especial (inserção em classes comuns de alunos com 

deficiências física, neurológicas, cognitivas), já que penso que o atendimento público 

e gratuito na maioria desses casos deve ser feito em instituições especializadas 

(LIBÂNEO, 2011, p. 5). 

 

Sobre o quarto pilar de título Estruturar reconhecimento e remuneração por mérito; o 

autor afirma: 

 

Não vejo neste ponto nenhum ponto positivo. [...] os prêmios e bônus são mecanismos 

de sedução do professor, o qual acaba exercendo a profissão não porque gosta dela, 

mas para receber recompensas reforçadoras. Além disso, a atribuição de bônus e 

prêmios estimula a competição entre escolas e professores, sendo que o desempenho 

profissional do professor seja avaliado unicamente pela nota do aluno numa prova 

(LIBÂNEO, 2011, p. 6). 

 

Em relação ao quinto e último pilar intitulado Realizar profunda reforma na gestão e 

infraestrutura, o autor afirma ser solidário com as medidas de:  

 

[...] fortalecimento da infra-estrutura (reformas no espaço físico e manutenção das 

escolas), estrutura de gestão e relações com a comunidade, integração educacional 

com os municípios (diagnóstico do aproveitamento escolar dos alunos por meio de 

prova padronizada, apoio em projetos de formação, currículos e práticas pedagógicas), 

sistema de monitoramento do desempenho da rede, racionalização de gastos 

(LIBÂNEO, 2011, p. 6). 

 

Libâneo (2011, p.9) deixa transparecer em sua análise que o governo de Goiás, por meio 

da Secretaria de Estado de Educação, comprometeu o processo de reestruturação educacional 

do Estado ao procurar apoio em instituições que não são da área da educação, pois, segundo o 

autor, um programa de gestão em educação requer “conhecimento de causa, experiência e 

vivência no sistema de ensino, conhecimento dos paradigmas pedagógicos, conhecimento da 

história e da realidade da rede pública de ensino, conhecimento da vida e da profissão dos 

professores, etc.”. O autor termina sua análise concluindo que a realização de uma reforma que 

foge aos critérios anteriormente abordados incorre no risco de suscitar “um programa de 

reformas improvisado, megalomaníaco, afobado, pretensioso, como são as ações em que seus 

autores acham que descobriram a varinha mágica, ou inventaram a roda”. 
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Assim como Libâneo (2011), Araújo Júnior (2013, p. 6) apresenta em sua pesquisa uma 

série de ressalvas e tece duras críticas sobre a proposta de reforma educacional desenvolvida 

no estado de Goiás após 2011. O autor compreende que a reforma conhecida como Pacto pela 

Educação se trata de um “projeto de governança, disseminado pelos organismos internacionais, 

na acumulação flexível do capital, que objetiva ampliar a privatização do público”. Sob sua 

análise a reforma educacional possui interesses que extrapolam as necessidades da esfera 

educacional. 

 

Para a devida compreensão do Pacto pela Educação do Estado de Goiás, é necessário, 

primeiramente, entendê-lo como parte de um projeto de governo forjado na tensão 

entre os desejos atuais do governante desta unidade administrativa da união – Estado 

de Goiás − com as exigências impostas pela modernização do Estado brasileiro. Ou 

seja, o Pacto pela Educação é a materialização, no espaço público educacional do 

Estado de Goiás, das necessidades criadas pela reestruturação administrativa na mais 

recente fase de modernização do Estado brasileiro (ARAÚJO JÚNIOR, 2013, p. 62). 

 

Conforme argumenta o autor, a forma como foi estruturado o Pacto pela Educação se 

alinharia ao projeto de modernização e desenvolvimento econômico, tanto do Estado de Goiás, 

quanto do Brasil, “ou seja, uma política educacional pública de interesse comum para a 

sociedade goiana, forjada na tensão entre as exigências da modernização do Estado brasileiro 

com os interesses do governo estadual”. Esse alinhamento de interesses, por sua vez, revela um 

outro aspecto da reforma, “os processos de ampliação da iniciativa privada no espaço público 

da educação escolar”. A inserção de instituições da iniciativa privada dentro do sistema público 

educacional representa um aspecto preocupante na medida em que essas instituições passam a 

interferir e a estabelecer “os caminhos que o sistema educacional de Goiás deve seguir” 

(ARAÚJO JÚNIOR, 2013, p. 65).  

Araújo Júnior (2013, p. 116) analisa o Pacto pela Educação enquanto “uma política 

educacional articulada aos princípios internacionais, sobretudo da CEPAL, inspirado na 

proposta da Unesco: todos pela educação. Trata-se de uma política educacional estratégica de 

governança do Estado de Goiás”. Na prática, a reforma teria representado o avanço da iniciativa 

privada sobre a educação pública: 

 

[...] o Pacto pela Educação de Goiás é a materialização do “Movimento Todos pela 

Educação”. O “Movimento Todos pela Educação” é formado por um conjunto de 

instituições da iniciativa privada e grandes empresas, banqueiros e comerciantes que 

têm um projeto educacional para o Brasil. Autodenominam-se como movimento da 

sociedade civil apartidário e plural, que atua para contribuir com a efetivação do 

direito de todas as crianças e jovens à Educação Básica de qualidade até 2022. 

Adotam, como bandeiras de lutas, em 2010, a formação e carreira do professor, a 

definição dos direitos de aprendizagem, a ampliação da exposição dos alunos ao 

ensino, o uso relevante de avaliações externas na gestão educacional e o 

aperfeiçoamento da gestão e da governança da educação. Defendem, ainda, a ideia de 
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que o Estado tem o dever de oferecer a educação de qualidade, porém, sozinho não 

conseguirá, devendo envolver neste processo diversos seguimentos da sociedade. Ou 

seja, o “movimento Todos pela Educação” defende a ampliação da iniciativa privada, 

por meio das instituições públicas não estatais, no provimento da educação pública e 

lutam por maior participação nos recursos públicos (ARAÚJO JÚNIOR, 2013, p. 95). 

 

Sua análise corrobora a crítica elaborada pelos dirigentes do Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego), que descrevem o Pacto pela Educação como 

“um projeto formado por um conjunto de propostas equivocadas para melhorar a educação do 

Estado de Goiás”, e “pensado para dar visibilidade política ao governo estadual no cenário 

nacional”. Um projeto de governo formulado a partir de “um conjunto de ações que servem 

para enganar os trabalhadores em educação através de uma política meritocrática de controle, 

rankeamento da educação e marketing político” (ARAÚJO JÚNIOR, 2013, p.94-95). 

O Pacto pela Educação é apresentado pela Secretaria de Estado de Educação de Goiás 

como “um conjunto de ações que visa a reforma da educação goiana por meio da implantação 

de políticas com objetivos de melhorar a qualidade do ensino da rede pública estadual” 

(ALVES, 2015, p. 39). Tais melhorias seriam alcançadas com a implantação e o 

desenvolvimento de uma série de mecanismos elaborados para ampliar a aprendizagem; 

consequentemente, o sucesso do sistema educacional goiano e de seus atores. Entretanto, em 

sua análise sobre a reforma, Alves (2015, p. 39) pontua que as ações propostas pelo governo 

“são baseadas em um modelo neoliberal econômico de educação, uma vez que visam uma 

política de resultados, uma maneira de regular o sistema escolar, desenvolvendo um ensino 

voltado para o mercado de trabalho.” Nesse contexto, as ações propostas pela reforma estariam 

mais preocupadas em atender as demandas do mercado de trabalho do que contribuir 

efetivamente com a melhoria da qualidade da educação. O autor prossegue sua análise: 

 

[...] entendemos que o pacto é mais uma política de regulação do trabalho docente 

amparada no corte de direitos, do que uma ação no sentido de superar graves 

problemas sociais presentes na sociedade goiana.  Ao analisar as diretrizes do “Pacto 

pela Educação” percebe-se que essas mudanças na organização escolar pública 

estadual de Goiás apontam para uma maior flexibilidade, tanto nas estruturas 

curriculares, quanto nos processos de avaliação, corroborando com a ideia de que 

estamos diante de novos padrões de organização também do trabalho escolar que 

trazem a exigência de um novo perfil dos(as) trabalhadores(as) em educação.  Essas 

reformas forçam os(as) professores(as) e demais envolvidos(as) no processo 

pedagógico a dominarem novas práticas e novos saberes para a sua função. Nessa 

perspectiva neoliberal ressurge uma prática pedagógica centrada em planejamentos e 

currículos mínimos, meritocracia, avaliações padronizadas, sendo estas apresentadas 

como inovação, e essas exigências se tornam naturalizadas e “indispensáveis” ao 

trabalho docente (ALVES, 2015, p. 40). 

 

Outro problema identificado pelo autor em relação ao Pacto pela Educação refere-se ao 

fato da reforma ter sido de certa forma imposta pela Secretaria de Estado de Educação, sem que 
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houvesse ampla discussão com os vários atores envolvidos no processo educacional, e 

argumenta: “entende-se que pacto é um contrato feito e aceito por ambas as partes, o que não 

ocorreu com o “Pacto pela Educação”, implantado de forma verticalizada sem a consulta aos 

(às) trabalhadores(as) em educação, bem como a seu representante legal – o SINTEGO”. Sob 

sua percepção “o conceito de pacto fica relegado, pois não houve ajuste ou contrato de ambas 

as partes”; ao contrário, nota-se uma imposição do governo, um esforço para condicionar, 

controlar e dominar os processos educacionais, profissionais da educação e alunos (ALVES, 

2015, p. 41). O autor também chama a atenção para o fato de que com a implantação do Pacto 

houve um reordenamento do espaço escolar, uma reorganização da grade disciplinar e a redução 

da carga horária de algumas disciplinas, o remanejamento de alunos, o fechamento de turmas 

(ALVES, 2015, p. 103). Argumenta também que “o aumento e o acúmulo de tarefas que segue 

o modelo empresarial, [...] padronização do currículo e dos testes, instrução baseada em 

métodos, lições programadas, meritocracia e uma série de abordagens que visam à execução 

eficiente do ensino” (ALVES, 2015, p. 121). 

Pelos aspectos apresentados, o autor chega à conclusão de “que as propostas 

educacionais anunciadas pelo “Pacto pela Educação” se constituem como um pacote 

educacional, de caráter meramente empresarial, [...] uma política educacional controlada por 

resultados”. Ou seja, as ações propostas pela reforma, por serem pautadas por princípios 

meramente qualitativos e meritocráticos, acaba por estimular a individualidade e a competição, 

além de imputar aos atores do processo a responsabilidade sobre o fracasso e o sucesso do 

resultado (ALVES, 2015, p. 128-129).  

O Pacto pela Educação estabelece as diretrizes para a educação em todo o Estado de 

Goiás. Essas diretrizes por sua vez estão em certa medida subordinadas a outras políticas 

educacionais em nível nacional, sobretudo “o Plano Nacional de Educação (PNE) e do Plano 

Estadual de Educação (PEE)” (KIRSTEN, 2016, p. 80). O alinhamento de políticas públicas no 

campo da educação referido pela autora, estaria diretamente associado à necessidade dos 

governos estadual e nacional em promover simultaneamente desenvolvimento e modernização 

no país. Em sua análise, o programa educacional desenvolvido no Estado de Goiás se apresenta 

em consonância com as demandas das políticas neoliberais desenvolvidas em nosso país: 

 

Uma análise do documento nos permite verificar, que suas estratégias, metas e ações 

se tratam de um modelo de intervenção inspirado diretamente nas propostas dos 

organismos internacionais (Banco Mundial, OCDE, Unesco), para as escolas dos 

países em desenvolvimento, reproduzindo de forma clara uma visão neoliberal 

economicista de educação baseada em uma política de resultados buscando a melhoria 

de indicadores quantitativos do sistema escolar (KIRSTEN, 2016, p. 82). 
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Segundo a autora, “ao analisar as linhas do Pacto, fica evidente que este se configura 

como uma política de resultados que se fundamenta na regulação dos sistemas de ensino onde 

o objetivo é o cumprimento de metas”. Evidencia-se, portanto, a prática de “responsabilização 

dos professores e das escolas pelo êxito ou fracasso nos resultados obtidos nos índices de 

avaliação da educação”, o que em seu ponto de vista intensificaria “os problemas que já se 

verificam” (KIRSTEN, 2016, p. 89). 

Outra problemática levantada por Kirsten (2016, p. 130) refere-se à padronização do 

trabalho pedagógico, aspecto que representaria perda de autonomia e criticidade do trabalho do 

professor. “Uma análise do Pacto nos permite verificar que há uma tendência à simplificação 

do trabalho docente. As aulas são fragmentadas e o professor é um executor de tarefas que são 

determinadas por manuais”. A autora argumenta que a reforma teria modificado 

significativamente o trabalho docente, “por meio de ações externas à escola baseando-se em 

um sistema de controle e punição do trabalhador docente”, controle materializado a partir da 

criação de gratificações e bonificações entrelaçadas a uma política de resultados disfarçada de 

valorização (KIRSTEN, 2016, p. 133). A autora conclui sua pesquisa argumentado que ao 

contrário do preconizado pela reforma do governo, o “Pacto pela Educação não trouxe 

benefícios que de fato melhorassem as condições de ensino no Estado de Goiás. Há um 

descontentamento geral que, entretanto, não é traduzido em ações de contrapartida” 

(KIRSTEN, 2016, p. 135). 

A ideia de descontentamento gerado em torno da reforma educacional promovida no 

Estado de Goiás no ano de 2011 também é perceptível na pesquisa de Franco (2016): 

 

[...] as mudanças e novidades do Pacto pela Educação têm gerado muitas situações 

desconfortáveis dentro das escolas: 1. não se trata de uma política pública estruturada 

em um projeto; 2. resume-se no pagamento de um bônus para o profissional docente; 

3. a lei que regulamenta o bônus tem sido sancionada somente no final do primeiro 

semestre de cada ano e tem validade específica para o ano de sua edição, o que gera 

insegurança quanto à reedição do bônus; 4. o pagamento do bônus depende de uma 

série de fatores que geram um ambiente hostil de vigilância, concorrência e conflitos 

na relação de trabalho; 5. não se destina à escola recurso além do que já está previsto, 

mas se exigem resultados, bom desempenho dos alunos nas provas diagnósticas do 

estado de Goiás, Brasil etc., do trabalho dos profissionais docentes; 6. imposição de 

carga horária excessiva aos profissionais já contratados com vistas em dispensa de 

novos contratos; 7. extinção de funções como de dinamizador dos laboratórios e 

biblioteca com a premissa de que o professor deve estar alocado exclusivamente na 

sala de aula (FRANCO, 2016, p. 82). 

 

Sua principal crítica em relação à reforma parte principalmente do fato de não existir 

um documento que efetivamente regulamente ou direcione as ações propostas pelo governo via 

Secretaria de Estado de Educação. Segundo o autor, “trata-se apenas de um aclamado programa 

de governo que não se materializou na forma de lei ou de alguma forma regulamentado, a não 
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ser pela a instituição de um bônus de incentivo à docência e de um prêmio poupança aluno” 

(FRANCO, 2016, p. 89).  

Franco (2016, p. 105) também chama a atenção para a inversão de papéis junto ao 

planejamento e gestão dos assuntos educacionais no Estado: “verificamos que em Goiás o que 

ocorre é a implantação dos modelos ancorados na ideologia neoliberal quando se destacam as 

Parceria Público Privadas para desempenharem os serviços que deveriam ser públicos”. Sua 

pesquisa mostra a existência de um alinhamento de discurso (no qual o setor público é tido 

como ineficiente) originalmente propagados por instituições que influenciam o setor 

educacional a nível mundial. De acordo com o autor, “do mesmo modo que nos relatórios da 

ONU, do Unicef e da Unesco, no discurso do atual governo está posto que as instituições de 

outros setores da atividade são mais capacitadas para oferecer o serviço educacional que a 

instituição pública”. Tal discurso denota a existência de um movimento de reconfiguração do 

modo de propor e executar as ações no campo da educação, que acaba viabilizando e 

fortalecendo a inserção de instituições privadas no sistema público educacional. 

O texto de Franco (2016) apresenta pontos em comum com o que Oliveira (2011, p. 

331) denomina de coesão; ao analisar políticas públicas voltadas a educação, a autora acredita 

que uma política pública deve ser “definida por valores e atitudes, tradições culturais e 

históricas”. Para esta autora, “é do grau de coesão que depende o sentimento de pertencimento 

social, [...] a coesão comporta um conjunto de valores, representações, de crenças, que 

desenvolve o civismo, a solidariedade, a confiança em si, nos outros e nas instituições”. Para 

Franco (2016) faltou legitimidade na elaboração e implantação da reforma educacional goiana, 

sobretudo, pela ausência de aparatos jurídico-administrativos como decretos e ofícios. 

Por sua vez, a pesquisa desenvolvida por Moura (2016, p.49-50) constata que a reforma 

foi “embasada nas ideias do empresariado”, e que basicamente “aderiu ao movimento em curso 

naquele momento, trazendo para a rede estadual toda uma proposta de mudança já 

experimentada em outros sistemas educacionais”. A autora sustenta que tais mudanças não se 

deram de forma aleatória, ao contrário, sua elaboração se deu a partir de um contexto político. 

A autora destaca também que “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”. Considera que “as políticas públicas podem ser entendidas como a maneira pela 

qual o Estado atua para amenizar os conflitos e desigualdades sociais. Estas são desenhadas a 

partir do relacionamento e dos interesses existentes entre várias camadas da sociedade”. Se as 

políticas públicas possuem a função de organizar e direcionar as demandas públicas-
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administrativas, é compreensível que dependendo de quem se encontre na direção do estado, 

município ou país, o modelo de política pública escolhida atenda a necessidade de grupos 

sociais específicos, sobretudo porque “a implementação das políticas públicas nas sociedades 

capitalistas também está sujeita a interferência de cenários macroeconômicos” (SILVA et al, 

2017, p. 26-27).  

O “texto norteador da reforma” educacional o Pacto pela Educação também foi objeto 

do estudo de Moura (2016, p. 56), em sua pesquisa o autor identificou que o texto em questão 

possui uma versão no formato de “slides” empregando elementos como: gráficos, tabelas e 

mapas, expõe suas ações, e conjuntamente “promove a abertura para as parcerias privadas”. Na 

análise apresentada por Moura (2016) o documento regulador da reforma se limita a tangenciar 

a materialização da parceria público privado, já que o documento traz: 

 

[...] 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 parcerias 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 (MOURA, 2016, p. 56).  

 

Para a autora, os elementos mencionados acima indicam que “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”, ao contrário, reforçam valores e concepções desenvolvidas e estruturadas para um 

propósito que extrapolam os limiares do campo educacional (MOURA, 2016, p. 73). 

A pesquisadora atenta para o fato de que a reforma educacional acabou “instaurando a 

verdadeira cultura do resultado, impulsionada pela meritocracia, pelo sistema avaliativo em 

larga escala e pela responsabilização dos agentes escolares” (MOURA, 2016, p.73). A autora 

também questiona o discurso excessivamente voltado para a melhoria do ensino e da 

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” (MOURA, 2016, p. 78). Em sua análise final a autora conclui que “a 

gestão concebida no Pacto pela Educação, assume a face gerencialista, viabiliza as relações 
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meritocráticas, com ênfase em controle dos processos e foco nos resultados.” (MOURA, 2016, 

p. 91) 

Outro elemento que abrange a reforma educacional goiana é apresentado por Ribeiro 

(2013, p. 11), que a descreve como uma política de “governo” e, dessa forma, “está ligada a 

interesses e concepções de um determinado grupo, e tende a ser de menor durabilidade, porque 

a sua institucionalização é mais frágil”. Por outro lado, o autor reitera a ideia de que o 

desenvolvimento e aplicação de nossas políticas públicas educacionais seguem um determinado 

padrão baseado em um modelo educacional mundial, geralmente regido por órgãos externos.  

 

Com as mudanças no modelo educacional mundial o Brasil, por ser um país em 

desenvolvimento, “não poderia” ficar fora destas mudanças, por necessitar da 

aprovação dos órgãos reguladores externos. O governo do estado de Goiás, 

acompanhando a tendência hegemônica – das políticas públicas baseadas no sistema 

de responsabilização e meritocracia – elaborou sua política educacional criando o 

programa intitulado Pacto pela Educação. [...] O Pacto pela Educação propõe uma 

série de mudanças na organização da educação no estado, visando entre outras coisas, 

o aumento do IDEB (RIBEIRO, 2013, p. 20). 

 

Para alcançar a meta de elevar os índices, sobretudo o IDEB, implantou-se nas escolas 

uma nova diretriz curricular, na qual “o currículo é produzido pela SEDUC (Secretaria Estadual 

de Educação), repassa as orientações e diretrizes para as escolas, e esta, por sua vez, é 

responsável pela sua execução.” (RIBEIRO, 2013, p. 29) Ribeiro conta que a elaboração, assim 

como a implantação do novo currículo se deu de forma verticalizada, sem a participação dos 

maiores interessados no assunto, sobretudo, os professores. O autor argumenta que: 

 

[...] a forma de organização do currículo mínimo segue uma padronização que parece 

secundarizar o conhecimento e a identidade do professor. “Incoerências 

metodológicas, perda de autonomia e imposição” estão sendo apontados como 

elementos que estão impactando a prática pedagógica na escola (RIBEIRO, 2013, p. 

30). 

 

Para o autor, 

 

A política de governo adotada em Goiás tem se mostrado uma política impositória por 

parte dos governantes, pois a educação tem sido tratada como uma instituição “pública 

privada”, isto é, uma instituição mantida pelo governo, mas que em sua composição 

adota práticas de uma instituição privada, como a especialização do grupo gestor, 

professores com metas a serem cumpridas e com fiscalizações do trabalho diário do 

grupo docente (RIBEIRO, 2013, p. 41-42). 

 

Ao discorrer sobre as relações de trabalho na educação goiana, Carmo (2014) tece duras 

críticas à reforma educacional realizada no Estado após 2011. Segundo o autor: 

 

Este projeto se caracteriza como uma espécie de plano, que envolve o cumprimento 

de várias metas previamente estipuladas como prioridade pela administração central. 

Visto de outra forma, este projeto gestado à revelia dos docentes é a forma jurídica 
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que fornece as bases das diretrizes constituídas tanto para o pagamento do “Piso”, 

quanto para o estabelecimento de critérios de concessão de benefícios oriundos da 

chamada “meritocracia”. Assim, com o objetivo ainda não divulgado de cumprimento 

imediato desta meta baseada no mérito, dentre as primeiras propostas do “Pacto” 

estava a modificação do currículo mínimo das disciplinas básicas do Ensino Médio. 

Neste sentido, com o objetivo de priorizar as disciplinas de Português e Matemática, 

componentes prioritárias do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) via 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), o Governo do Estado, via 

Secretaria de Educação do Estado de Goiás (SEE/GO) propôs em tempo recorde de 

deliberação a diminuição dos currículos das seguintes disciplinas: Sociologia, 

Filosofia, Inglês, Educação Física, Artes e Espanhol (CARMO, 2014, p.69). 

  

As modificações propostas pelo Pacto pela Educação são definidas pelo pesquisador 

enquanto ações “contraditórias e absurdas”, sobretudo porque tais mudanças acarretaram 

modificações latentes no trabalho educacional, tais como:  

 

oferecimento e garantia de autonomia de gestão da unidade escolar e indicação 

simultânea da direção em processos decisórios exteriores a escola; responsabilização 

da função docente; adesão de novas formas avaliativas por meio da aferição de novos 

e antigos índices de desempenho escolar como IDEB e o recente IDEGO; implantação 

de metas e criação de políticas meritocráticas baseadas em incentivo para os melhores 

colocados em rankings, cuidadosamente criados para se enaltecer e premiar a 

qualidade e; por fim, o processo total de reorganização das condições de trabalho 

docente por meio da modificação da legislação responsável pelo plano de carreira 

docente (CARMO, 2014, p. 173). 

 

De acordo com análise apresentada pelo autor, o Pacto pela Educação passa uma ideia 

de organização de trabalho coletivo e de participação social, entretanto, o mesmo teria sido 

articulado, projetado, e implementado sem a devida participação das partes interessadas no 

processo: “este novo programa do Governo do Estado de Goiás, foi proposto, gestado e 

efetivado por uma consultoria privada sem a participação popular, da academia, ou de qualquer 

setor (docentes, estudantes e comunidade) diretamente afetado por este serviço do Estado” 

(CARMO, 2014, p. 179). 

Já para Santos (2016, p.42), o Pacto Pela Educação “satisfez as ambições de poderosos 

setores econômicos que têm exercido consideráveis influências nas políticas educacionais no 

país e no Estado”. Nesse viés a reforma educacional realizada no Estado de Goiás no período 

posterior a 2011 “revela o desejo de promover um projeto educacional sob a lógica do 

mercado”, especialmente porque contaria “com forte apoio dos setores empresariais, 

manifestando a defesa de uma educação tecnicista para o mercado de trabalho (educação 

bancária)” (SANTOS, 2016, p. 42). O autor também destaca o processo de verticalização na 

elaboração da reforma e enfatiza que tal postura do governo por intermédio da Secretaria de 

Estado da Educação gerou uma série de protestos e manifestações por parte das instituições 

ligadas à educação em todo o estado. 
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As bases e diretrizes desse novo programa educacional foram elaboradas e decidida 

estrategicamente em gabinetes da SEDUC/GO, sem, ao menos, abrir um debate com 

a comunidade escolar e instituições ligadas ao campo do ensino e pesquisa em 

Educação no Estado Goiás (demonstrada em diversas notas de repúdio ao programa 

emitidas por essas instituições). Entendemos que a não participação efetiva das 

universidades goianas (que atuam na formação docente), bem como das demais 

instâncias ligadas à educação escolar, favoreceu as pretensões da Secretaria e do 

Governo do Estado de Goiás em implementar um programa educacional que vai em 

desencontro com o modelo de Educação escolar projetado em estudos e pesquisas da 

área e que não reflete as reais necessidades dos alunos e profissionais do ensino no 

Estado. O reflexo disso foi a implantação a contragosto (tendo em vista a divergências 

de muitos setores) de um projeto educacional que desconsidera o aspecto coletivo e 

participativo de ação educadora, em prol de um modelo de gestão escolar que preza 

uma formação padronizada das habilidades e competências, atendendo aos 

fundamentos de formação do capital humano almejados pelo segmento empresarial 

(SANTOS, 2016, p. 49). 

 

O autor alega que o Pacto pela Educação apresenta um forte vínculo com “princípios 

empresariais”, o que teria gerado uma simpatia por parte do setor econômico; simpatia 

materializada por meio de “um financiamento por parte do Movimento Brasil Competitivo, 

entidade composta por empresas privadas que financiam projetos empresariais sobre modelos 

de gestão” (SANTOS, 2016, p. 90), destaca-se ainda as parcerias com instituições “como o Itaú 

Social e Fundação Jaime Câmara”. (SANTOS, 2016, p. 91-92). Santos acrescenta que “mesmo 

diante de inúmeras polémicas relativas às propostas para a educação básica e falta de 

transparência na implantação das reformas educacionais, o Programa conseguiu colher posições 

no ranking de “qualidade” da rede pública de ensino no país”, o que de alguma forma serviu 

para confirmar o discurso proferido pelo governo da necessidade de “implantação de um 

modelo de gestão e prática educacional de “alta eficiência” (SANTOS, 2016, p. 103). Para o 

autor, a reforma “causou repulsa em diversas entidades que atuam no campo da educação”, 

sobretudo, pelo fato de terem sido “ironicamente ignoradas pela Secretaria de Educação”. O 

Pacto pela Educação teria incorporado atribuições e pretensões de cunho político e ideológico, 

sobrepondo-se às reais necessidades educacionais do Estado (SANTOS, 2016, p. 104-105). 

A pesquisa de Silva (2014, p. 149) destaca que tanto a elaboração quanto a reforma 

educacional implantada no Estado de Goiás, no ano de 2011, teria se dado via iniciativa privada. 

A autora descreve que a elaboração do programa de reforma teria ocorrido “por meio da 

Secretaria Estadual de Educação, e em parceria com uma das maiores consultorias de gestão 

empresarial no mundo a Bain & Company”. Já o lançamento ocorrido em “5 de setembro de 

2011 pelo governador do Estado e divulgado pelo jornal “O Popular” do dia seguinte” (SILVA, 

2014, p. 149) destaca o fato da proposta de reforma educacional do Estado ter sido “elaborado 

por uma empresa multinacional especializada em consultoria empresarial, ignorando-se 
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totalmente décadas de debate e produção científica dos pesquisadores e educadores da área” 

(SILVA, 2014, p. 150). Outra questão apontada pela pesquisadora refere-se à instalação de 

placas expondo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) na porta de cada 

escola ao longo do Estado, sob o pretexto de “promover o engajamento da comunidade escolar 

em prol da melhoria da qualidade do ensino” (SILVA, 2014, p. 150). A pesquisadora chama a 

atenção para o fato da reforma do Pacto pela Educação não se encontrar estruturada e 

organizada em um documento, mais fragmentada em vários projetos e programas, que juntos 

comporiam a proposta de reforma da educação: “os princípios e metas estão inscritos no 

documento Pacto pela Educação e as diretrizes que o regulamentam estão nos seguintes 

documentos: Currículo Referência, Programa Reconhecer, Saego, Idego, Manual de Gestão, 

entre outros” (SILVA, 2014, p. 151).  

A análise da autora se aproxima de outros posicionamentos apresentados anteriormente, 

como o reforço as investidas de forças externas na elaboração das diretrizes educacionais, além 

de introduzir nas escolas características e hábitos oriundos do sistema econômico e do mundo 

empresarial. 

 

[...] o Pacto pela Educação, instrumento de reforma educativa implantado na rede de 

ensino do Estado de Goiás, no Governo Marconi Perillo (2011-2014), representa, no 

âmbito local, as políticas em curso no contexto nacional, que, por sua vez, faz ressoar 

o processo de internacionalização das políticas educacionais, deixando como marca o 

processo de padronização e uniformização da educação escolar, voltada para a 

formação de um trabalhador com determinadas habilidades, competências e atitudes, 

com base em um conjunto de conhecimentos básicos (leitura, matemática, ciências e 

tecnologia), para atender aos padrões do mercado de trabalho. Tal programa de 

governo, consubstanciado em leis, diretrizes, documentos escolares, dados 

estatísticos, materiais didáticos e outros correlatos, caracteriza-se como resposta aos 

anseios das elites regionais e nacionais, principalmente em relação à reestruturação 

do papel do Estado nas políticas educacionais públicas (SILVA, 2014 p. 227). 

 

Pensar em uma educação insulada, isenta ou neutra no contexto social é algo impossível. 

Como apontou Mainardes (2006), a política pública educacional está envolta em um processo 

amplo e complexo. Esse raciocínio exibe pontos em comum às reflexões apresentadas por 

Nascimento (2016), que argumenta que “o processo de ensino e aprendizagem e as políticas 

estaduais de educação não podem ser analisados separadamente da vida econômica, social, 

política e cultural do ambiente em que estão inseridos” (NASCIMENTO, 2016, p. 16). Em um 

contexto social, a educação e a elaboração de suas políticas sofrem continuamente a influência 

de forças externas, oriundas de interesses econômicos, conflitos sociais e políticos em níveis 

regionais, nacionais e internacional. A reforma educacional realizada em Goiás, ao refletir 

aspectos externos como eficiência, comuns a outros setores da sociedade, ocasionou ao 



61 
 

 
 

cotidiano escolar mudanças significativas, tanto no trabalho pedagógico quanto na atuação 

profissional. 

 

[...] o que se verificou com a Reforma foi o aumento da burocracia que se materializou 

através do papel-burocracia, ocorreu uma elevação significativa do uso de papéis nas 

mais diversas situações pedagógicas e administrativas aumentando a burocracia, 

pressão e fiscalização sobre docentes, coordenadores, vice-diretores e diretores 

(NASCIMENTO, 2016, p. 103-104). 

 

O fragmento aponta que a reforma trouxe mudanças na organização escolar cotidiana, 

bem como na forma de atuação dos profissionais de educação. Na prática, essa reorganização 

do trabalho oculta uma sobrecarga de trabalho. Nascimento (2016, p. 110) pondera que “dá-se 

a entender que antes da Reforma Educacional, os docentes não ensinavam nada, que não havia 

gestão nem organização e nem políticas públicas para a educação”. Sob tal perspectiva, a 

proposta de reforma para a educação no Estado de Goiás concomitantemente culpabiliza, pune 

e coloca os profissionais de educação da rede estadual em posição de descrédito junto à 

sociedade. O referido autor cita ainda que a proposta de reforma escolar suplantou as práticas 

educacionais em detrimento de práticas oriundas de outras áreas: 

 

No discurso do secretário estadual de educação Thiago Peixoto, o estabelecimento 

dos pilares, das metas e diretrizes foi engendrado tendo como referência a situação 

caótica da educação pública em Goiás e o fato dos estudantes não aprenderem o que 

deveriam e os professores não ensinarem adequadamente. Então, eram necessárias 

mudanças, uma reforma, onde diretores e coordenadores seriam treinados, teriam 

cursos de capacitação. A escola passou a se constituir com características de uma nova 

postura de gestão como se fosse uma empresa ou fábrica em busca de resultados que 

foram estabelecidos pelos pilares, metas e diretrizes (NASCIMENTO, 2016, p. 110).  

 

Nascimento (2016) compreende o Pacto pela Educação enquanto uma política 

hierárquica e verticalizada, apesar de transparecer uma postura democrática. “Nesta visão, o 

papel dos diversos personagens envolvidos na educação (pesquisadores, professores, diretores, 

alunos, pais) é minimizado, suas participações são reduzidas a questão protocolar para dizer e 

constar que participaram”. Ao desconsiderar a contribuição dos profissionais da educação local, 

deu-se vez e voz a personagens com uma visão de mundo oriunda de um grupo social com 

interesses específicos: “os tecnocratas baseados em ideias do Banco Mundial, OCDE, 

Movimento Todos pela Educação”, entidades que exerceram e exercem um papel fundamental 

na implantação de políticas públicas educacionais “de caráter tecnicista e impositivo, se 

utilizando de números, crenças e valores em sintonia com o capital, como se fossem suficientes 

e capazes de explicar os problemas da educação por si só”. Em geral esses grupos se impõem, 

“posicionam-se, apresentam números, estudos e experiências no campo educacional como se 

fossem verdades absolutas e inquestionáveis” (NASCIMENTO, 2016, p. 112). 
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Há um consenso de que o Pacto pela Educação instaurou na educação goiana práticas 

de gestão empresariais; essas práticas convergem em vigilância individual e coletiva, no 

estreitamento curricular e internaliza na comunidade escolar um sentimento de 

responsabilização e culpabilização pelo insucesso educacional. A exemplo de tais práticas, a 

remuneração pautada por mérito expõe um cenário de competitividade, controle do trabalho 

dos profissionais da educação, perda do protagonismo do professor junto ao processo ensino-

aprendizagem.  

As pesquisas dirigidas ao Pacto pela Educação definem que a proposta de reforma se 

aproxima mais de um projeto de Governo do que a uma política de Estado. Averiguam que a 

reforma, além de moldada sobre parâmetros e influência de agências de financiamento 

internacional, contou com a participação de organizações não governamentais como o 

movimento Todos pela Educação, além da atuação da sociedade civil e instituições privadas 

como o Grupo das Organizações Jaime Câmara e cooperações que pressupõe um viés político-

ideológico. As análises indicam ainda que a reforma proposta pelo governo não alcançou os 

fins pré-estabelecidos como o de tornar a educação goiana referência nacional, mas introduziu 

junto ao campo educacional práticas desenvolvidas e aplicadas até então somente na área 

econômico-empresarial. As pesquisas advertem que o Pacto pela Educação alterou a prática e 

a atuação do professor, introduziu no campo educacional princípios inerentes ao mercado 

econômico e retirou, de um lado, a autonomia do professor e, do outro, ampliou a capacidade 

de controle por parte do governo.  

No trabalho realizado até o momento averiguou-se que as relações humanas são sociais, 

que os indivíduos produzem e compartilham o conhecimento por meio da interação social, e 

que essa troca de conhecimento configura uma ação que indiretamente influencia o agir 

individual e coletivo. Debateu-se que as instituições são criadas socialmente e que as mesmas 

interpõem e interpenetram o contexto social, moldam as relações, os interesses e 

consequentemente o comportamento.  

Entendeu-se que a educação, após a reestruturação produtiva, assim como outras áreas 

da sociedade passou por um reordenamento fundamentado em princípios políticos, econômicos 

e socioideológicos, e que esses fatores modificaram as políticas públicas da área, que passaram 

a ser elaboradas sob critérios político-econômicos. A década de 1990 marca o desdobramento 

desse cenário de mudanças. É nesse período que ocorre a “Conferência Mundial sobre Educação 

para Todos”, evento no qual se delineou um projeto de educação para o mundo com a pactuação 

das principais agências financiadoras em nível mundial. Na mesma década passa a vigorar no 
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Brasil a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96, principal 

ordenamento legal referente à educação em nosso país e cujos parâmetros foram traçados com 

base na citada conferência.  

Em 2011 o Governo do Estado de Goiás apresenta o Pacto pela Educação, um projeto 

de reforma implantado na rede de educação do estado com configurações que seguem as 

reformas educacionais iniciadas na década de 1990 no mundo e no Brasil. A proposta de 

reforma que propôs modificar a estrutura educacional do estado e torná-la referência, recorreu 

à avaliação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) no período de 2005 a 2009 

para justificar suas ações. De modo geral, as pesquisas levantadas inferem que a implantação 

da reforma produziu alterações que abrangeram a formação profissional, a remuneração, a 

infraestrutura escolar e o desenvolvimento educacional.  

O exercício aqui desenvolvido de apresentar e descrever o Pacto pela Educação, objeto 

dessa pesquisa, tendo como base pesquisas já elaboradas a respeito do tema, não apenas amplia 

o conhecimento sobre o objeto pesquisado, como expõe elementos comuns de análise, além de 

apontar possíveis lacunas e os pontos pouco explorados sobre o assunto. O mapeamento e 

estudo das pesquisas serviu de parâmetro para a definição do recorte dado a este objeto de 

pesquisa. Ao considerar os vários aspectos já observados e debatidos sobre o Pacto pela 

Educação, esta pesquisa lança um outro olhar sobre o mesmo ao investigar, abordar e narrar os 

discursos enunciados sobre o Pacto pela Educação em publicações do jornal O Popular. 

Propõe-se uma pesquisa documental que tem como objetivo central compreender o Pacto pela 

Educação a partir dos múltiplos discursos produzidos sobre a reforma tratados em publicações 

do Jornal O Popular no período de 2011 a 2015.  
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2 A LINGUAGEM E SUA FUNÇÃO SOCIAL: A ATUAÇÃO DOS MEIOS DE 

COMUNICAÇÃO NA POLÍTICA EDUCACIONAL 

 

Este capítulo trata da linguagem, com ênfase em elementos teórico-metodológicos que 

auxiliam na compreensão de como o discurso é elaborado socialmente. No primeiro momento 

descreve-se como o discurso é organizado no contexto social; na sequência, são verificadas 

especificidades da linguagem jornalística e, por fim, é debatido o papel do jornal O Popular e 

o uso intencional da escrita jornalística como possível instrumento formador de opinião pública 

em relação ao Pacto pela Educação. 

2.1 A constituição do discurso e suas interfaces 

 

Por ser uma política pública, o Pacto pela Educação responde a uma série de demandas, 

oriundas tanto da sociedade civil quanto governamental, o que, por sua vez, o coloca em um 

complexo contexto social submerso por relações históricas, políticas e culturais que direta e 

indiretamente influenciaram em sua elaboração, implantação e implementação, como explica 

Mainardes (2006). 

Voltar o olhar para o discurso e o lugar que o mesmo ocupa na sociedade e se justifica 

na medida em que a pesquisa em questão parte do pressuposto que o Pacto pela Educação traz 

em sua estrutura vozes de atores sociais, retratados nas publicações realizadas pelo Jornal O 

Popular no período de 2011 a 2015. Para subsidiar a construção dos conceitos norteadores da 

discussão que envolvem a comunicação e seus possíveis desdobramentos, será levado em 

consideração as contribuições teórico-metodológicas de Bakhtin (2015; 2006), Motta (2008), 

Gramsci (2006), entre outros. 

A linguagem perpassa toda a sociedade, bem como o processo de desenvolvimento 

social humano, já que, ao longo da história, o homem se utiliza de códigos e símbolos para se 

comunicar, códigos esses que carregam intrinsecamente os aspectos que o constitui enquanto 

ser social, em relação ao tempo e ao lugar. Esses aspectos são apontados por Bakhtin (2015, 

p.65) como “potencialidades intencionais da língua” e, segundo o autor, escondem intenções 

que se revelariam por meio da fala e da escrita. 

Compreender a realidade e os espaços sociais a nossa volta não é tarefa simples, já que 

supõe considerar vários elementos constitutivos das relações sociais. Segundo Kosik (1976), 

para compreender a realidade é preciso ver além da aparência e da superfície, pois “a realidade 

não se apresenta aos homens, à primeira vista, sob o aspecto de um objeto que cumpre intuir, 
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analisar e compreender teoricamente”. Para o autor, existe uma interposição de papéis na 

elaboração da realidade, onde “no trato prático-utilitário com as coisas [...] o indivíduo “em 

situação” cria suas próprias representações das coisas e elabora todo um sistema correlativo de 

noções que capta e fixa o aspecto fenomênico da realidade” (KOSIK, 1976, p. 10). De tal modo, 

deduz-se que a elaboração da realidade ou a compreensão que temos da realidade perpassa pela 

mediação entre o indivíduo e o meio social no qual se insere.  

Tais reflexões apontam para a existência de um processo paulatino de elaboração e 

consolidação da consciência do sujeito, já que segundo Kosik (1976, p.74) “o homem é antes 

de tudo aquilo que seu mundo é. Este ser que não lhe é próprio determina a sua consciência e 

lhe dita o modo de interpretar a sua própria existência”. Nesse sentido, inicialmente, o que se 

compreende enquanto consciência ocorre de forma alheia ao indivíduo, e a concepção das 

coisas que o cercam é fornecida pelas várias instituições sociais – família, igreja, escola, estado 

etc. – no qual esse sujeito faz parte.  

O discurso, uma das muitas formas da linguagem, torna-se elemento social basilar na 

interação entre sujeitos e grupos sociais. A linguagem, assim como outros elementos que 

compõem a realidade social, possui múltiplas dimensões (política, social, cultural, econômica). 

Por meio da linguagem o sujeito interioriza e exterioriza as percepções que orientam sua 

existência, e nesse aspecto “a palavra é a arena onde se confrontam os valores sociais 

contraditórios; os conflitos da língua refletem os conflitos de classe no interior [...] do sistema” 

(BAKHTIN, 2006, p.14). A linguagem, entendida em sua dimensão discursiva, é apenas parte 

de um complexo sistema social, o que nas palavras de Bakhtin (2006, p.14) “implica conflitos, 

relações de dominação e de resistência, adaptação ou resistência à hierarquia”. Dessa forma, a 

linguagem exprime contradições inerentes às relações sociais, é lugar de disputa e conflitos, 

figura como ferramenta de controle e dominação; ao mesmo tempo, permite questionar e 

contrapor o processo de dominação ideológico.  

O universo particular de cada sujeito, bem como o universo coletivo, é constituído de 

elementos históricos, sociais, políticos e culturais. Cada particularidade, característica, 

pensamento e ato desse sujeito tem como base uma complicada engrenagem, que tem como 

elemento fundante e constitutivo desse processo o próprio sujeito. O agir humano sugere a 

ocorrência de uma atividade intencional, um movimento constante, um ato de resposta, uma 

ação que obrigatoriamente perpassa pelo convívio social, o que faz com que a percepção que 

temos de mundo adquira sentido por meio da interação com o outro, uma relação que pode ser 

definida como dialógica (BAKHTIN, 2015). 
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A linguagem, entendida como um signo18, carrega intrínseca e extrinsecamente aspectos 

históricos, sociais, políticos e culturais, próprios de um tempo e lugar. Ao apropriar-se da 

linguagem para se comunicar, o homem incorpora tais signos compostos de intenções apontadas 

como “potencialidades intencionais da língua”, geralmente expressos por meio da fala e da 

escrita (BAKHTIN, 2015, p. 65).  

A palavra é elemento estruturante da língua, ao ser proferida, seja na forma verbal ou 

escrita, expõe uma série de elementos que a precede, “linguagens socioideológicas: linguagens 

de grupos sociais, profissionais, de gêneros, linguagens de gerações, etc.” (BAKHTIN, 2015, 

p. 41) Em outra análise o autor acrescenta: 

 

[...] a palavra é expressiva, mas essa expressão, reiteramos, não pertence à própria 

palavra: ela nasce no ponto do contato da palavra com a realidade concreta e nas 

condições de uma situação real, e esse contato é realizado pelo enunciado individual. 

Neste caso, a palavra atua como expressão de certa posição valorativa do homem 

individual (de alguém dotado de autoridade, do escritor, cientista, pai, mãe, amigo, 

mestre, etc.) como abreviatura do enunciado. Em cada época, em cada círculo social, 

em cada micromundo familiar, de amigos e conhecidos, de colegas, em que o homem 

cresce e vive, sempre existem enunciados investidos de autoridade que dão o tom, 

como as obras de arte, ciência, jornalismo político, nas quais as pessoas se baseiam, 

as quais elas citam, imitam, seguem (BAKHTIN, 2016, p. 54).  

 

A linguagem enquanto campo de interação social expõe e explicita elementos 

provenientes do contexto social, político e cultural, possibilitando um processo constante de 

reelaboração que, em contrapartida, pode levar a novas ressignificações da linguagem.  

Adota-se aqui o conceito de Bakhtin (2006) de que a língua e os demais processos de 

linguagem elaborados em um dado período histórico ou espaço social estariam diretamente 

interligados às necessidades de comunicação dos indivíduos em um dado contexto. Guiando-

nos pelas proposições bakhtinianas, ressaltamos que a língua, instituída como “um fato social”, 

comporta-se como um elemento preponderante na tarefa de representação do mundo, 

instrumento constitutivo e constituinte do indivíduo e, consequentemente, de sua consciência 

(YAGUELLO apud BAKHTIN, 2006, p. 14). 

A palavra enquanto elemento sociocultural assume constantemente conotações 

simbólicas, constituindo-se a forma pela qual os grupos sociais propagam ideologias, 

fundamentalmente porque “a palavra veicula, de maneira privilegiada, a ideologia19; a ideologia 

 
18 “[...] Para Bakhtin, signo é tudo aquilo que significa. Porém nenhuma significação é dada, e sim criada no 

processo das complexas relações dialógicas de um com o outro. [...] O signo ideológico não só reflete como 

também refrata uma realidade” (MACHADO, 2005, p. 131-132).  
19 O conceito de ideologia adotado na pesquisa refere-se ao apontado por Karl Marx de “ideias dominantes” que, 

segundo o autor, “[...] não são nada mais do que a expressão ideal das relações materiais dominantes, são as 

relações materiais dominantes apreendidas como ideias; portanto são a expressão das relações que fazem de uma 

classe a classe dominante, são as ideias de sua dominação” (MARX, 2007, p. 47). É a forma utilizada por 
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é uma superestrutura, as transformações sociais de base refletem-se na ideologia e, portanto, na 

língua que as veicula” (YAGUELLO, apud BAKHTIN, 2006, p. 14). Compreende-se que: 

 

[...] Todas as palavras exalam uma profissão, um gênero, uma corrente, um partido, 

uma determinada obra, uma determinada pessoa, uma geração, uma idade, um dia e 

uma hora. Cada palavra exala um contexto e os contextos em que leva sua vida 

socialmente tensa; todas as palavras e formas são povoadas de intenções (BAKHTIN, 

2015, p. 69). 

 

É essa capacidade de “registrar as menores variações das relações sociais”, assim como, 

as características fluidas da palavra que a tornam um “signo ideológico por excelência” 

(YAGUELLO, apud BAKHTIN, 2006, p. 16). Miotello (2014) acrescenta: 

 

[...] As palavras, nesse sentido, funcionam como agente e memória social, pois uma 

mesma palavra figura em contextos diversamente orientados. E, já que, por sua 

ubiquidade, se banham em todos os ambientes sociais, as palavras são tecidas por uma 

multidão de fios ideológicos, contraditórios entre si, pois frequentam e se constituíram 

em todos os campos das relações e dos conflitos sociais. Dentro das palavras, em uma 

sociedade de classes, se dá discursivamente a luta de classes. O signo verbal não pode 

ter um único sentido, mas possui acentos ideológicos que seguem tendências 

diferentes, pois nunca consegue eliminar totalmente outras correntes ideológicas de 

dentro de si. Vozes diversas ecoam nos signos e neles coexistem contradições 

ideológico-sociais entre o passado e o presente, entre as várias épocas do passado, 

entre vários grupos do presente, entre os futuros possíveis e contraditórios 

(MIOTELLO, 2014, p. 172). 

 

As análises apresentadas reiteram o debate de que a linguagem pode assumir muitas 

formas, dentre as quais a língua adotada em uma determinada sociedade, em geral exprime as 

contradições concernentes às relações sociais, aspecto que a torna lugar de disputas e conflitos, 

além de operar como ferramenta de controle e dominação. 

Pensar a contradição suscita pensar o sujeito, seu contexto e como ele age; nas palavras 

de Sobral (2014, p.22-23), “implica considerar tanto o princípio dialógico – que segue a direção 

do interdiscurso, constitutivo do discurso, mas não se esgota aí – como elementos sociais, 

 
determinada classe para garantir sua supremacia; segundo autor “[...] toda nova classe que toma o lugar de outra 

que dominava anteriormente é obrigada, para atingir seus fins, a apresentar seu interesse como o interesse comum 

de todos os membros da sociedade, quer dizer, expresso de forma ideal: é obrigada a dar às suas ideias a forma da 

universalidade, a apresentá-las como as únicas racionais, universalmente válidas” (MARX, 2007, p. 48). Para 

Marx as relações sociais sempre estarão pautadas por concepções ideológicas, já que “[...] na produção social de 

sua existência, os homens estabelecem relações determinadas, necessárias independentemente da sua vontade, 

relações de produção que correspondem a um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas 

materiais. O conjunto destas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base concreta 

sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual correspondem determinadas formas de 

consciência social. O modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida social, política e 

intelectual em geral. [...] das condições econômicas de produção, e as formas jurídicas, políticas, religiosas, 

artísticas ou filosóficas, em resumo, as formas ideológicas pelas quais os homens tomam consciência (MARX, 

2003, p. 5). 
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históricos etc. que formam o contexto mais amplo do agir”. Em bases baktinianas a contradição 

garante a dialogicidade própria das relações humanas. Nesse sentido, Fiorin (2006) recorre a 

Faraco: 

 

[...] dialogismo é tanto convergência, quanto divergência; é tanto acordo, quanto 

desacordo; é tanto adesão, quanto recusa; é tanto complemento, quanto embate. [...] 

Isso significa que, do ponto de vista constitutivo, o dialogismo, “deve ser entendido 

como um espaço de luta entre as vozes sociais”. Assim pode-se dizer que, 

constitutivamente, a relação dialógica é contraditória (FIORIN, 2006, p. 170). 

 

A discussão apresentada por Fiorin (2006) indica que as relações humanas são mediadas 

socialmente, e por isso carregam consigo elementos alheios ao eu. Em outro viés Bourdieu 

também discute a ação social sobre o agir humano. Em suas análises Bourdieu (2009) diz que 

a arte, a religião, a cultura, assim como a língua, são estruturas institucionalizadas responsáveis 

por inculcar nos sujeitos o que ele chama de modus operandi, expressão oriunda do latim que 

em uma tradução literal significa modo de operação. Para o autor essas estruturas são 

responsáveis por designar a maneira de agir, pensar, operacionalizar e executar as atividades 

desenvolvidas cotidianamente, utilizando sempre os mesmos procedimentos e padrões na 

execução das ações (BOURDIEU, 2009, p. 9). 

Nesse viés, as relações humanas seriam pautadas por símbolos que ocupam lugar 

privilegiado em nossa sociedade, instrumentos responsáveis pela integração social dos sujeitos, 

e forma pela qual o conhecimento se materializaria no mundo objetivamente construído. Para 

o autor, os símbolos direcionam à elaboração de um consenso sobre as demandas do mundo 

social. 

 

[...] Os símbolos são os instrumentos por excelência da “integração social”: enquanto 

instrumentos de conhecimento e de comunicação, eles tornam possível o consensus 

acerca do sentido do mundo social que contribui fundamentalmente para a elaboração 

da ordem social: a integração “lógica” é a condição da integração “moral” 

(BOURDIEU, 2009, p. 10).  

 

Tais argumentos sugerem que a palavra, elemento da linguagem, se colocaria para o 

sujeito social como um esquema, um tipo de estrutura ou maneira de organizar os 

conhecimentos produzidos pela humanidade; assim, o conhecimento cunhado historicamente e 

divulgado por meio da linguagem se constituiria como o arcabouço responsável por traçar e 

compor o discurso individual. O pressuposto levantado por Bourdieu (2009) de que as estruturas 

determinam as ações, consequentemente, o discurso, e que tal inculcação se dá sem resistência, 

diverge das ideias de Bakhtin (2015), sobremodo, porque, o autor afirma que, o discurso 

individual não se constitui como uma ação fixa e independente. Em um contexto baktiniano o 

sujeito não é compreendido “como fantoche das relações sociais, mas como agente, um 
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organizador de discursos, responsável por seus atos e responsivo ao outro” (SOBRAL, 2014, p. 

24). Cabe ao indivíduo, embasado na sua vivência, o que supõe relação com o outro, responder 

aos discursos que lhe chegam. Isso exige compreender a dimensão semiótica do discurso. Dessa 

forma, 

 

[...] os processos semióticos- quaisquer que eles sejam- ao mesmo tempo em que 

refletem, sempre refratam o mundo. Em outras palavras, a semiose não é um processo 

de mera reprodução de um mundo “objetivo”, mas de remissão a um mundo múltipla 

e heterogeneamente interpretado (isto é, aos diferentes modos pelos quais o mundo 

entra no horizonte apreciativo dos grupos humanos em cada momento de sua 

experiência histórica) (FARACO, 2014, p. 39). 

 

Machado (2005) acrescenta que “tudo o que se diz é determinado pelo lugar de onde se 

diz”. Para a autora, “embora cada ser ocupe um único lugar na existência, ele nunca está 

sozinho. Por trás desse pensamento encontra-se a noção de como um eu é levado a perceber-se 

na categoria do outro” (MACHADO, 2005, p. 140). 

Todo discurso traz  uma diversidade de vozes em sua composição, um fenômeno que 

interconecta vozes sociais ao longo de sua elaboração; consubstancia sobreposição e 

interposição não só de palavras, mas de enunciados anteriormente proferidos, e também 

constituídos de outros tantos enunciados, um complicado jogo de forças sociais 

necessariamente heterogêneas, por vezes convergentes, por vezes divergentes; mas que se 

interpenetram. Para Miotello (2014, p.170), “o campo privilegiado de comunicação contínua se 

dá na interação verbal, o que constitui a linguagem como lugar mais claro e completo da 

materialização do fenômeno ideológico.” De tal modo, o papel social ocupado e desempenhado 

tanto pela língua, quanto pelas várias formas da linguagem, são importantes porque representam 

no cotidiano signos onde “cada palavra exala um contexto e os contextos em que leva sua vida 

socialmente tensa; todas as palavras e formas são povoadas de intenções” (BAKHTIN, 2015, 

p. 69). 

Em análise sobre a língua no contexto da linguística em interface com a filologia, 

Bakhtin (2006, p.101) aponta que: 

 

[...] toda enunciação monológica, inclusive uma inscrição num monumento, constitui 

um elemento inalienável da comunicação verbal. Toda enunciação, mesmo na forma 

imobilizada da escrita, é uma resposta a alguma coisa e é construída como tal. Não 

passa de um elo da cadeia dos atos de fala. Toda inscrição prolonga aquelas que a 

precederam, trava uma polêmica com elas, conta com as reações ativas da 

compreensão, antecipa-as. Cada inscrição constitui uma parte inalienável da ciência 

ou da literatura ou da vida política. Uma inscrição, como toda enunciação monológica, 

é produzida para ser compreendida, é orientada para uma leitura de contexto da vida 

científica ou da realidade literária do momento, isto é, no contexto do processo 

ideológico do qual ela é parte integrante (BAKHTIN, 2006, p.101). 
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Estando os enunciados repletos de sentidos, revelam signos interligados às relações 

temporalmente estabelecidas entre diferentes sujeitos, compõem uma interação dialógica 

indissociável e indispensável ao processo de constituição do sujeito social. Nessa linha de 

raciocínio, subentende-se que o discurso se estrutura e se sustenta, tendo como base os signos 

elaborados ao longo da história pelos diferentes grupos sociais. O ato enunciativo implica em 

considerar discursos heterogêneos e dialógicos, pois, como aponta Fiorin (2006), “a relação 

entre o individual e o social não é simples nem estanque”.  

 

[...] De um lado, Bakhtin mostra que a maioria das opiniões dos indivíduos é social. 

Todo enunciado, além de um destinatário imediato, que é percebido com maior ou 

menor consciência, dirige-se a um superdestinatário, cuja compreensão responsiva, 

idealmente correta, é determinante em sua produção. Esse superdestinatário assume 

uma identidade que varia de época para época, de formação social para formação 

social, de grupo social para grupo social; a igreja, a “correção política”, o partido, a 

ciência, etc..[...] De outro, não preconiza um sujeito assujeitado, o que seria a própria 

negação da heteroglossia e do dialogismo (FIORIN, 2006, p. 177). 

 

Todo discurso está carregado de estimas, sentidos ideológicos, aspirações provenientes 

de outros. Todo discurso é repleto de respostas, diria Bakhtin. Observando qualquer discurso, 

é possível notar que “a todo instante encontramos nele uma “citação” ou “referência” àquilo 

que foi dito por certa pessoa, ou “dizem” ou “todos dizem”, a palavra do meu interlocutor, às 

minhas próprias palavras que pronunciei antes, a um jornal, a uma deliberação, a um 

documento, a um livro” (BAKHTIN, 2015, p. 131). Isso supõe entender que, na realidade 

social, interesses de classe, privilégios de determinados grupos ganham evidência. Há então 

uma luta ideológica em que certos interesses silenciam outros. 

Como as relações sociais são mutáveis, podem em conjunturas distintas criar contornos 

próprios, construir símbolos e signos particulares, assumir um papel ideológico específico que 

privilegie um determinado grupo. Bakhtin diferencia discursos por estratégias de poder como 

mostra o trecho a seguir, 

 

[..] o discurso do outro já não atua como informação, instrução, regras, modelos, etc.; 

ele procura determinar os próprios fundamentos da nossa relação ideológica com o 

mundo e do nosso comportamento, atua aqui como um discurso autoritário e como 

discurso interiormente persuasivo.[...] o discurso autoritário (religioso, político, 

moral, o discurso do pai, dos adultos, dos mestres, etc.) carece de persuabilidade 

interna para a consciência, ao passo que o discurso internamente persuasivo é 

desprovido de autoritarismo, não é apoiado por nenhuma autoridade, amiúde carece 

de qualquer reconhecimento social (pela opinião pública, pela ciência oficial, pela 

crítica) e até de legalidade. (BAKHTIN, 2015, p. 135 e 136, grifo do autor). 

 

O discurso a partir da análise bakhtiniana aponta que mais do que uma relação eu-outro, esse 

conceito envolve valoração social, conferindo aos discursos proferidos autoridade ou negação 
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de autoridade. Por isso, os discursos não são tecidos na relação eu-outro simplesmente, ou seja, 

na relação um a um, mas são construídos, legitimados em âmbito social, portanto, coletivo. 

[...] No uso de minha consciência, o discurso interiormente persuasivo é metade meu, 

metade do outro. Sua eficiência criadora consiste exatamente em que ele desperta o 

pensamento independente e uma nova palavra independente. [...] Nossa formação 

ideológica é justamente essa tensa luta que em nós se desenvolve pelo domínio de 

diferentes pontos de vista, enfoques, tendências e avaliações verboideológicas. A 

estrutura semântica do discurso interiormente persuasivo não é concluída, é aberta, e 

em cada novo contexto dialogante é capaz de revelar possibilidades semânticas novas 

(BAKHTIN, 2015, p. 140).  

 

2.2 A esfera jornalística e suas especificidades 

 

O ato de comunicar-se, como descrito anteriormente, é fruto da interação entre sujeitos 

e o meio social, histórico, cultural e político; a palavra enquanto ato intencional ativo-

responsivo desenvolve-se dialogicamente. Na efetivação da língua como enunciado, o discurso 

se mostra no entrecruzamento entre o eu e o outro, perpassados pela cultura e pela história. 

Motta (2008, p. 2) argumenta que “a narrativa traduz o conhecimento objetivo e subjetivo do 

mundo (o conhecimento sobre a natureza física, as relações humanas, as identidades, as crenças, 

valores e mitos, etc.) em relatos”, isso porque, segundo o autor, “a partir dos enunciados 

narrativos somos capazes de colocar as coisas em relação umas com as outras em uma ordem e 

perspectiva, em um desenrolar lógico e cronológico. É assim que compreendemos a maioria 

das coisas do mundo”. 

As narrativas exprimem de alguma forma as relações estabelecidas socialmente entre os 

indivíduos, e representariam em alguma medida “interesses, desejos, vontades”, além de 

introjetar “constrangimentos” provenientes das “condições sociais de hierarquia e de poder” 

(MOTTA, 2008, p. 3). Nessa perspectiva, a linguagem esboça um tempo ou lugar, pois 

materializa os principais elementos histórico-culturais de uma sociedade, consolidando 

conceitos e práticas. 

A forma como percebemos o mundo, como o interpretamos, bem como a forma como 

atuamos em sociedade é fruto das representações de um mundo social, que geralmente é criado 

por grupos sociais determinados, por fatores políticos, econômicos e/ou sociais. Postula-se 

assim, que a realidade nada mais é do que uma construção social mutável e variável de acordo 

com o contexto: 

 

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: produzem 

estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma autoridade 

à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a 
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justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas (CHARTIER, 

1988, p. 17). 

 

Considerando tais aspectos, a linguagem e suas representações possuem um papel 

significativo no que se refere à perpetuação da história. Lage (2006, p. 6) descreve que “o texto 

escrito deriva da linguagem falada seguindo regras sintáticas, que se devem a necessidade de 

levar o registro para além do ambiente do discurso, no espaço e no tempo”. As representações 

sociais atuariam como “matrizes do discurso” proferidos socialmente, discursos que, por sua 

vez, inferem na elaboração do mundo social e de seus desdobramentos. Em essência, os 

discursos criariam aparências, moldes, esquemas e signos determinados, o que Chartier (1988, 

p.27) denominou de práticas representativas “estruturas do mundo social [...] categorias:[...] 

historicamente produzidas por práticas (políticas, sociais, discursivas) que constroem as suas 

figuras”. 

A linguagem pode assumir formas variadas, e essa variação ocorre enquanto adequação 

a processos e especificidades, geralmente relacionadas ao campo de atuação social. Brait e Melo 

(2014, p. 72) dizem que “cada esfera, cada atividade, cada campo de atuação tem concepções 

de destinatários, o que, de certa forma, faz aparecer e circular os gêneros discursivos”. Segundo 

Bezerra (2016, p. 158, grifo do autor), “Bakhtin define os gêneros do discurso como tipos 

relativamente estáveis de enunciados, elaborados por campos específicos do emprego da 

língua”. Organizados por Bakhtin (2016) em dois grupos denominados de gêneros primários e 

gêneros secundários: 

 

Gêneros primários ou simples são todas as inúmeras modalidades de diálogo e 

comunicação do dia a dia na atividade concreta e cultural, bem como no simples 

convívio dos homens. Sua heterogeneidade é tão grande que torna impossível estuda-

los em um plano único. Cada uma dessas modalidades tem conteúdo específico, 

acabamento e estilo próprio, ditados pelas condições objetivas de sua formulação e de 

seu endereçamento. São a manifestação verbalizada concreta das formas múltiplas e 

vívidas da existência humana em seu dinamismo. Gêneros secundários ou complexos 

são gêneros literários propriamente ditos, mas Bakhtin inclui nesse rol também as 

pesquisas científicas de toda espécie e os grandes gêneros publicitários (isto é, 

voltados para a crônica política e cultural do dia a dia, da atualidade em formação). 

Esses gêneros, especialmente o romanesco, incorporam e reelaboram diversos gêneros 

primários que se constituíram na comunicação discursiva imediata (BEZERRA, 2016, 

p. 158-159, grifo do autor). 

 

Na definição de Bakhtin (2016, p. 20) os gêneros do discurso “são correias de 

transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem”, referem-se às 

particularidades e especificidades inerentes a cada campo da sociedade no emprego da língua e 

linguagem. 
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Os gêneros são “determinados tipos de enunciados estilísticos, temáticos e 

composicionais relativamente estáveis”. Esses três elementos – o estilo, conteúdo 

temático e a composição – integram como inseparáveis a totalidade do enunciado e 

são determinados em iguais proporções pela especificidade de um campo definido da 

comunicação. Cada enunciado em particular é individual, mas cada campo de 

emprego da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de comunicação, isto é, 

seus gêneros de discurso (BAKHTIN, 2016, p. 159). 

 

Machado (2014, p. 161) argumenta que “para Bakhtin, os gêneros discursivos sinalizam 

as possibilidades combinatórias entre as formas da comunicação oral imediata e as formas 

escritas. Gêneros primários e secundários são, antes de mais nada, misturas”. Os gêneros 

discursivos, segundo Machado (2014), teriam como finalidade as pretensões comunicativas em 

uma dimensão cultural determinada, pois é impossível compreender tal conceito desvinculado 

de uma relação espaço-temporal. Para a autora os gêneros do discurso retomam o conceito de 

dialogia, reitera a ideia de interfaces, de pluralidade, heterogeneidade e flexibilidade contidas 

no enunciado. Elementos observáveis na fala de Bakhtin, diz o autor: 

 

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 

inesgotáveis as possibilidades da multifacetada atividade humana e porque em cada 

campo dessa atividade vem sendo elaborado todo um repertório de gêneros do 

discurso, que cresce e se diferencia à medida que tal campo se desenvolve e ganha 

complexidade. Cabe salientar em especial a extrema heterogeneidade dos gêneros do 

discurso (orais e escritos) (BAKHTIN, 2016, p. 12). 

 

Os gêneros do discurso trazem em si uma dimensão temporal, reportam as necessidades 

da língua e da linguagem, e seu conceito “é potencialmente a imagem de uma totalidade, em 

que os fenômenos da linguagem podem ser apreendidos na interatividade dos textos através do 

tempo, decorrente, sobretudo, dos vários usos que se faz da língua” (MACHADO, 2005, p. 143-

144). Os gêneros do discurso segundo Machado (2014) teriam um único fim, estariam 

direcionados e determinados a comunicação em uma dimensão cultural determinada; para a 

autora, “é dispositivo de organização, troca, divulgação, armazenamento, transmissão e, 

sobretudo, de criação de mensagens em contextos culturais específicos” (MACHADO, 2014, 

p. 158). 

Isso ocorre porque segundo Bakhtin, são as instituições e os campos de atuação social 

os responsáveis por determinarem os tipos de gêneros por eles adotados e disseminados, logo: 

 

[...] Em cada campo existem e são empregados gêneros que correspondem às 

condições específicas de dado campo. [...] Uma função (científica, técnica, 

publicística, oficial, cotidiana) e certas condições de comunicação discursiva, 

específicas de cada campo, geram determinados gêneros, isto é, determinados tipos 

de enunciados estilísticos e composicionais relativamente estáveis. (BAKHTIN, 

2016, p. 18). 
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A diversidade dos gêneros ainda pode ser determinada pela posição social, pelas 

relações interpessoais e interesses pessoais, ou seja, existiria nesse aspecto, uma “relação 

orgânica e indissolúvel” entre gêneros do discurso e o estilo de linguagem, uma relação 

intrinsicamente funcionalista com ligação direta ao lócus social (BAKHTIN, 2016, p. 18).  

A discussão precedente sobre discurso constitui-se como base para análise da esfera 

jornalística. Motta (2008, p. 4) aponta que o enunciado ou narrativa do tipo jornalística atua 

como “um dispositivo de argumentação na relação entre sujeitos”; representa um “jogo de 

linguagem, como ações estratégicas de constituição de significações em contexto, como uma 

relação entre sujeitos atores do ato de comunicação jornalística”. Infere-se que a estratificação 

do discurso em gêneros contribui para a iminência de discursos ideológicos, já que segundo 

Bakhtin (2016, p.46-47), “nos diferentes campos da comunicação discursiva, o elemento 

expressivo tem significado vário e grau vário de força, mas ele existe em toda parte: um 

enunciado absolutamente neutro é impossível”. Como bem lembra Barros (2005, p. 33), “a 

linguagem é, por constituição, dialógica e a língua não é ideologicamente neutra e sim 

complexa, pois, a partir do uso e dos traços dos discursos que nela se imprimem, instalam-se 

na língua choques e contradições”. Ou seja, a ação de direcionar e determinar os elementos 

valorativos e estruturantes do discurso de acordo com o campo de atuação, quase sempre fazem 

com que as escolhas dos elementos constitutivos desse discurso estejam pautadas pelo lugar ao 

qual pertence esse sujeito falante. 

Os argumentos acima nos levam a supor que as narrativas midiáticas exercem um papel 

social bem definido, já que constantemente extrapolam a função de representar e descrever a 

realidade tal qual ela é; organizam, articulam e criam estratégias específicas, com fins pré-

determinados. Motta (2008, p. 3) argumenta que “as narrativas e narrações são dispositivos 

discursivos que utilizamos socialmente de acordo com nossas pretensões. Narrativas e 

narrações são forma de exercício de poder e de hegemonia nos distintos lugares e situações de 

comunicação”. O autor prossegue afirmando que, sendo parte de um contexto social, “o 

discurso narrativo literário, histórico, jornalístico, científico, jurídico, publicitário e outros 

participam dos jogos de linguagem, todos realizam ações e performances socioculturais, não 

são só relatos representativos”. Dentro desse ideário de retratar e elaborar uma dada realidade 

social, a notícia enquanto discurso “pode comover, motivar revolta ou conformismo, agredir ou 

gratificar alguns de seus consumidores”. Isso ocorre porque “como construção retórica 

referencial, a notícia trata das aparências do mundo” (LAGE, 2006, p. 26).  
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Essa percepção de que o jornal exerce uma função social relevante remete-nos às 

análises elaboradas por Antonio Gramsci (2006). O autor entendia que a atuação jornalística se 

aproximava da militância política, já que tal ação se entrelaçava aos diversos contextos da vida 

social.  

Os jornais são organismos político-financeiros e não se propõem divulgar as belas-

letras "em suas colunas", a não ser que estas belas-letras aumentem a receita.[...]os 

jornais puramente políticos ou de opinião jamais puderam ter grande difusão (exceto 

em período de intensa luta política): eram comprados pelos jovens, homens e 

mulheres, sem preocupações familiares muito grandes e que se interessavam 

fortemente pelo destino de suas opiniões políticas, e por um pequeno número de 

famílias fortemente unidas ideologicamente (GRAMSCI a, 2006, p.40-41). 

Para o autor, o jornal ou o ato jornalístico em si deveria ser compreendido como uma 

ação concernente à atividade intelectual; como uma atividade política ligada a uma concepção 

ideológica com competência intervencionista no campo do senso comum; como um 

instrumento partidário contra-hegemônico, preponderante no crescimento intelectual e cultural 

das camadas subalternas, em prol da construção de sua autonomia. Todavia, é importante frisar 

que nem sempre isso ocorre.  

Em um outro viés, o jornalismo é esboçado e descrito por Lopes (2010, p.1) como uma 

ferramenta importante de elaboração e produção de informações, uma prática composta por 

uma “série de teorias, estilos, formas discursivas e gramaticais adaptadas”; o jornalismo “é uma 

atividade complexa e multifacetada, resultado de inúmeras intervenções e pressões”. Na análise 

de Lopes (2010) o jornalismo é parte do mundo da comunicação, e figura como uma construção 

narrativa que se utiliza da linguagem e da palavra para descrever a realidade, acatando a técnicas 

e regras pré-determinadas. A autora aponta ainda que o jornalismo é “um processo de 

transmissão de informação através das mídias (comunicação de massa midiática e mediatizada), 

ancorado em valores como a atualidade, a novidade, a periodicidade, a difusão/recepção 

coletivas e o interesse (público e do público)” (LOPES, 2010, p. 1).  

Lopes descreve que a estrutura jornalística e a linguagem adotada pelo meio passa por 

um processo de transformação no século XIX, quando segundo a autora o jornal, muito em 

função dos processos de transformações sociais, políticas e culturais ocorridas nesse período é 

ressignificado socialmente e “o jornalismo passa a ser visto como “negócio”, e negócio 

lucrativo” (LOPES, 2010, p. 2). A autora conta que, em um contexto de efervescência e 

transformações sociais, a imprensa assume novos papéis, dessa forma: 

 

[...] passa a exprimir a opinião pública, assume-se como meio de expressão, mas 

também como meio de denúncia face ao poder instituído. Por outro lado, o jornalismo 

passa a ser identificado com valores como a (procura da) verdade, a independência e 

a objetividade. [...] a imprensa passa a ser considerada uma forma de poder, o “quarto 
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poder”, que serve a opinião pública num duplo sentido: enquanto seu porta-voz e 

enquanto vigilante do poder público (LOPES, 2010, p. 2). 

 

  A autora conclui argumentando que o jornalismo moderno vivenciou um cenário de 

contradições e pressões, “oscilando entre dois polos, o económico e o intelectual, está 

intrinsecamente ligado à liberdade e à democracia, apoia-se em ideais de intervenção cívica e 

assume tomadas de posição num contexto político” (LOPES, 2010, p. 2). A definição feita por 

Lopes expõe uma vertente do jornal muito voltada à estrutura; expõe ainda o viés funcionalista 

do jornal. Para Gramsci (2006 b), as ações desenvolvidas pelos jornais europeus nas primeiras 

décadas do século XX basicamente eram orientadas por dois pontos de vista centrais; o primeiro 

ponto dizia que “os leitores devem ser considerados, como elementos ideológicos, 

“transformáveis” filosoficamente, capazes, dúcteis, maleáveis à transformação” (GRAMSCI 

2006 b, p.246). Os aspectos ideológicos aqui descritos sugerem uma perspectiva de inculcação 

de elementos formadores e de manutenção do processo de subalternidade e alienação dos 

indivíduos, entretanto, o autor argumenta que a informação possui um caráter formativo duplo 

o que, por sua vez, representaria um forte elemento no processo de tomada de consciência. 

O segundo ponto indicava o leitor na qualidade de “elementos “econômicos”, capazes 

de adquirir as publicações e de fazê-las adquirir por outros”. O elemento econômico pressupõe 

uma mecanização do processo de tessitura jornalística, onde a principal preocupação não seria 

a formação ou a inculcação política-ideológica dos leitores. As análises de Gramsci advertem 

a ideia de que o caráter ideológico e os interesses econômicos se entrecruzam no processo 

estrutural e conjuntural de um jornal, já que, segundo o autor, “os dois elementos, na realidade, 

nem sempre são separáveis, na medida em que o elemento ideológico é um estímulo ao ato 

econômico da aquisição e da divulgação” (GRAMSCI b, 2006, p. 246).  

Motta (2002, p.13) salienta que historicamente a imprensa esteve intrinsecamente ligada 

às relações de poder. Segundo o autor, desde 1440, com a criação da tipografia, “a imprensa 

vem sendo utilizada como instrumento de luta pelo poder”. O autor argumenta: 

 

todo governo, como expressão de um poder, fez e continua fazendo uso da imprensa 

e de outras formas de persuasão para criar melhores condições de governabilidade. 

[...] Todo poder é político, precisa de visibilidade, necessita institucionalizar-se como 

expressão do todo social e, por isso, precisa da imprensa (MOTTA, 2002, p. 13). 

 

Para o autor, por mais controversa que a imprensa pareça, é inegável o papel social que 

a mesma desempenha. 

 

Apesar desse vínculo orgânico com o poder, a imprensa foi, e ainda é, igualmente, um 

dos instrumentos principais da oposição e da resistência política em qualquer época. 

Em todos os regimes políticos, a imprensa foi uma arma na difusão das visões opostas 
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àquelas do poder instituído. Da mesma forma que a imprensa é uma instituição 

historicamente vinculada à vigilância pública pelo poder em exercício, para a 

manutenção e a reprodução da ordem instituída, ela é um instrumento no exercício da 

democracia. É por meio da imprensa -seja ela burguesa ou popular alternativa- que as 

queixas e as reivindicações populares se expressam (MOTTA, 2002, p. 14).  

 

De acordo com Motta (2002), a imprensa operaria como um quarto poder, uma espécie 

de “instrumento de desconfiança e de cobrança pública, para impedir que a política seja apenas 

uma ação em defesa de interesses particulares, contrários aos interesses gerais da sociedade”. 

Entretanto, segundo o próprio autor, não é possível garantir que a mesma atue ou represente 

todos os grupos sociais de forma isenta e democrática. Essa disparidade que a imprensa expõe, 

fomenta o paradoxo de que “a imprensa pode ser um instrumento do poder instituído ou um 

instrumento de resistência e de oposição a esse poder” (MOTTA, 2002, p. 15). 

  Sob outro ponto de vista, Lage (2006, p. 43) defende que o jornal simplesmente aborda 

os fatos de forma isenta e imparcial, dessa forma, fundamentalmente descreve o “aspecto social, 

econômico e político” da notícia. O autor argumenta ainda que a notícia ocupa um “papel 

político e social”, função essa ligada ao “direito à informação” (LAGE, 2006, p. 58). Os 

apontamentos do autor dão margem a indagações sobre seu posicionamento acerca da 

neutralidade da linguagem e do enunciado, colocados como algo tangível, já que sobremodo, 

tem-se colocando ao longo da pesquisa que não há neutralidade em nenhuma forma de 

linguagem. 

Apesar de transparecer em sua escrita a possibilidade de atuar de forma isenta na 

imprensa, o autor admite a existência de fatores arbitrários na elaboração dos jornais, elementos 

que por si só descaracterizam o argumento de neutralidade. Esses fatores se materializariam na 

escolha do “que a população deve saber, ou que parcela da população tem direito a receber 

informações de seu particular interesse” (LAGE, 2006, p. 44). Percebe-se que em um contexto 

social polarizado, com grupos sociais que trazem interesses distintos, consequentemente 

marcados por diferenças ideológicas, o conhecimento, mesmo que na forma de informação, 

pode representar um importante objeto de poder. Nesse contexto, a manipulação, a seleção de 

conteúdo, bem como a contensão de informações disponibilizados nos meios de comunicação 

por parte de determinados grupos sociais, reporta-se a uma atuação de cunho ideológico em um 

dado contexto social. 

Nessa configuração, “o direito individual de escolha entre os veículos esgota-se nas 

possibilidades que são oferecidas, e a padronização faz com que eles se pareçam, ou se 

comportem de maneira unânime nos temas fundamentais” (LAGE, 2006, p. 60). Isso facilita 

que governos e determinadas empresas exerçam maior poder de controle sobre o 
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“conhecimento”, ao selecionar qual o tipo, de que forma e em que medida determinados 

conhecimentos ou informações serão compartilhados. Considerando que a classe dominante 

tem sua própria “estrutura ideológica”, isto é, uma organização material elaborada e estruturada 

voltada para manter, defender e desenvolver sua frente teórica e ideais, “a imprensa é a parte 

mais dinâmica desta estrutura ideológica, mas não a única: tudo o que influi ou pode influir 

sobre a opinião pública, direta ou indiretamente, faz parte dessa estrutura” (GRAMSCI b, 2006, 

p. 78). 

Para alcançar seus objetivos a imprensa utiliza-se da linguagem gráfica, de forma que 

suplanta as barreiras impostas pela língua, aproximando-a de “uma indústria de prestação de 

serviços que opera com bens simbólicos”. Com uma linguagem própria, faz “chegar à sociedade 

[...] fatos políticos, econômicos, sociais, científicos, consciência e alienação do que ocorre no 

mundo em volta” (LAGE, 2001, p. 9). Intencionalmente a imprensa teria se tornado um 

“sistema produtivo de mensagens, caracterizado pela produção maciça e difusão rápida das 

mesmas, para um público vasto, heterogêneo, anônimo, disperso, com recurso a técnicas mais 

ou menos estereotipadas, dependentes de uma organização industrial” (LOPES, 2010, p.3).  

As análises desenvolvidas até o momento tornam perceptíveis o fato de que a imprensa 

estaria atuando nos moldes de uma indústria. Segundo Eco (1976, p.14), o nascimento do jornal 

teria estreitado e intensificado a relação “entre condicionamento externos e fato cultural”. Para 

o autor, o jornal nada mais é que um produto “formado de um número fixo de páginas, obrigado 

a sair uma vez por dia, e no qual as coisas ditas não serão mais unicamente determinadas pelas 

coisas a dizer (segundo uma necessidade absolutamente interior)”. O autor afirma que o jornal 

surge como um “sistema de condicionamento” em um momento histórico de transformações e, 

por esse motivo, pode ser compreendido como algo intencional. Argumenta, ainda, que “não é 

casual a concomitância entre civilização do jornal e civilização democrática, conscientização 

das classes subalternas, nascimento do igualitarismo político e civil, desde a época das 

revoluções burguesas”. Os dados apontados por Eco (1976) sugerem a existência de um elo 

histórico entre imprensa e poder, sobretudo o poder do Estado, uma relação alimentada e 

intensificada constantemente no jogo de manutenção do poder. Nessa mesma perspectiva Motta 

(2002) argumenta que: 

 

As sociedades passaram a ser impulsionadas por uma lógica midiática. A mídia passou 

a ser a instituição política e ideologicamente mais notável da sociedade, suplantando 

outros poderes, como o Parlamento, no jogo político. E superado outras instituições 

poderosas, como a igreja e a escola, na produção e disseminação das ideologias, 

condicionando tudo à lógica midiática. O processo político ficou inexoravelmente 

dependente e condicionado e passou a ser um prolongamento da mídia em geral e da 

imprensa em partícula. Há muito a imprensa (e o resto da mídia) deixou de apenas 
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intermediar o real e o simbólico para estruturar e construir o real. É a imprensa que 

seleciona, tipifica, descontextualiza e recontextualiza, estrutura e referência o real 

(MOTTA, 2002, p. 16-17). 

 

Devido ao seu papel social, político e econômico, a imprensa, no caso o jornal, se 

consolida a partir de certo estilo. Em sua composição, ressalta gêneros secundários provenientes 

da “comunicação cultural” (MACHADO, 2014, p.158). 

Mesmo esboçando certa espontaneidade, a escrita jornalística não se constrói de forma 

aleatória, “os discursos narrativos midiáticos se constroem através de estratégias comunicativas 

(atitudes organizadoras do discurso) e recorrem à operações e opções (modos) linguísticos e 

extralinguísticos para realizar certas intenções e objetivos”, ou seja, a indústria midiática utiliza 

os mais variados recursos para jogar com os sentidos e emoções de seus receptores, buscando 

afetar, direta ou indiretamente, o destinatário (MOTTA, 2008, p. 2). 

O ato intencional jornalístico manifesta-se nos elementos da linguagem narrativa por 

meio “da seleção, organização, tratamento e apresentação” da informação; em outras palavras, 

“o jornal, ao produzir uma dada versão informativa da realidade, cria a sua própria imagem” 

(LOPES, 2010, p. 5). Nesse viés, o jornal poderia ser explicado como “palco” de estratégias e 

de interesses que intervêm na produção da realidade, na forma como trabalham os conteúdos, 

como os organizam, como os apresentam”. As estratégias de elaboração jornalística 

materializam-se no “estilo, linha e política editorial, perfil”. Adotado pelos veículos de 

comunicação, a escolha dos elementos que compõem um jornal, sejam eles linguísticos ou 

gráficos, em geral são elencados de acordo com as características do “público-alvo” e da “faixa 

de mercado” que se queira atingir (LOPES, 2010, p. 5). Infere-se, desse modo, que a 

intencionalidade jornalística, conduta que incide de princípios ideológicos sociais, perpassa por 

uma “delicada rede de interesses (econômicos, empresariais, culturais, profissionais, 

ideológicos, políticos) e de “modos de ver” que repercute na produção da informação, e 

consequentemente interfere sobre a elaboração dos discursos (LOPES, 2010, p. 5). 

 

2.3 O Jornal O Popular e a intencionalidade da escrita jornalística 

 

O caminho percorrido permite pensar que o discurso procede de um emaranhado de 

outros discursos, elaborados e reelaborados a partir de um contexto social. Dessa forma, mostra-

se impregnado de elementos ideológicos provenientes de questões políticas, econômicas e 

culturais. Seguindo tal linha de raciocínio, deduz-se que o jornal atua como ferramenta tanto de 

propagação, quanto de consolidação do discurso de determinados grupos, tendo em vista a 
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utilização de elementos intencionais em sua tessitura. Tais proposições subsidiam e elucidam 

as discussões propostas, se justapõem como base de sustentação das análises relativas ao 

objetivo da pesquisa, de compreender a heterogeneidade discursiva presente nas publicações 

sobre o Pacto pela Educação veiculadas pelo Jornal O Popular nos anos de 2011 a 2015.  

Este estudo reconhece o jornal não como uma mera fonte de dados, mas como um elo 

que interpenetra o objeto, o que recomenda um olhar atento sobre o Jornal O Popular, 

notadamente, porque, segundo Amaral (2002), há uma manipulação da notícia, sobretudo em 

nosso país, e que o principal responsável por essa manipulação seria o interesse empresarial-

econômico presente de modo latente no monopólio do sistema de comunicação vigente20. 

 

O sistema de televisão aberta (UHF/VHF) é controlado (ideológica e 

economicamente) por três redes nacionais, uma das quais, o maior conglomerado de 

comunicação do país e da América Latina e um dos maiores do mundo, atua em todos 

os campos da indústria cultural. A mesma concentração no plano da televisão (tanto 

aberta quanto por assinatura) se repete relativamente às emissoras de rádio e à 

imprensa gráfica. [...] é o que denomina, os macrocefalia, um sistema monopolístico 

que incorporou ao seu poder. O mesmo sistema (modelo: Organização Globo) que, 

nacionalmente, monopoliza a comunicação e a informação, liberando as emissões de 

televisão e rádio, liderando o jornalismo impresso (a maior rede nacional de televisão 

e rádio é também proprietária do maior jornal do pais), reproduz-se, tal qual, em cada 

estado, como um subsistema, que à imagem e semelhança do sistema central, controla, 

por sua vez, a televisão local, a radiofonia local, a imprensa gráfica local (AMARAL, 

2002, p. 87-88). 

 

O cenário descrito aponta para uma relação de caráter unilateral, e isso faz com que 

“interesses particulares e comuns a uma só classe se imponham como o interesse geral da 

sociedade” (AMARAL, 2002, p.77). O monopólio que leva a unilateralização dos meios de 

comunicação faz com que todos os veículos do meio sejam direcionados seguindo um padrão 

pré-determinado. O direcionamento da notícia pode levar a distorções, o que por sua vez 

prejudica a elaboração de conceitos por parte de quem consome a notícia, especialmente porque 

“o contato do cidadão com a realidade depende dos meios de comunicação de massas, são eles 

que constroem seus valores e constroem antes de tudo a política e o discurso político, 

modificando a política” (AMARAL, 2002, p. 78). 

Parte de um importante conglomerado da comunicação goiana, a Organização Jaime 

Câmara, o jornal O Popular é apontado como “o impresso de maior influência em Goiás e o 

primeiro que foi estruturado dentro de uma empresa que contou com aparato tecnológico 

condizente com os grandes centros urbanos do país” (BORGES, 2013, p. 115). 

 
20 A discussão que se segue pode ser aprofundada na obra de Jessé de Souza – A elite do atraso: da escravidão à 

Lava-Jato. Rio de Janeiro: Leya, 2017, onde o autor lança luz sobre o papel da mídia e da comunicação no 

contexto atual da sociedade brasileira.  
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Tido como o precursor do estilo “jornal-empresa”, o jornal data das décadas de 1930 

com a primeira publicação no “dia 03 de abril de 1938” (SILVA, 2001, p. 233). Segundo relatos 

de Silva (2001, p.233), “na década de 50, O Popular já estava consolidado como um dos mais 

importantes veículos da imprensa goiana. O jornal tinha orientação política, mas nunca deixou 

de se preocupar com os problemas da comunidade” (SILVA, 2001, p.233). Desde sua fundação 

o jornal esteve associado a questões políticas e econômicas, muito em função de um de 

cofundadores, Câmara Filho, que ao longo de sua vida acumulou inúmeras funções, dentre as 

quais destacam-se as atuações como jornalista, propagandista, além de sua atuação em vários 

cargos públicos que lhe renderam prestígio político (BORGES, 2013). A autora descreve que: 

 

[...] o sistema da OJC – nitidamente empresarial e interligado ao que há de mais 

moderno no ramo comunicacional brasileiro. A esses elementos, pode-se acrescentar 

a trama de poder que permeia a empresa dos irmãos Câmara desde a sua fundação; os 

diversos anunciantes, também existentes desde a primeira edição do periódico e a 

territorialização no impresso no estado, garantidora não só de redes de distribuição, 

como também de assinaturas no interior (BORGES, 2013, p. 145). 

 

A mesma acrescenta que: 

 

A consolidação no mercado e o estrondoso crescimento patrimonial da empresa dos 

irmãos Câmara, [...] possuem divisores de águas bem definidos, brotados de todas as 

oportunidades nascidas com Goiânia que embalaram a J. Câmara & CIA em fortes 

laços e no clamor de um projeto político. Entretanto, também escoam da falta de 

concorrência e desembocam na visão mercadológica, que jamais deixou de 

negligenciar investimentos em infraestrutura e tecnologia (BORGES, 2013, p. 144). 

 

Com base nos apontamentos de Silva (2001) e Borges (2013), percebe-se que o jornal 

O Popular consolidou-se no meio jornalístico sob um contexto de influências tanto política 

quanto econômica, tornando-se um dos maiores e mais influentes veículos de comunicação da 

sociedade goiana. Esse viés político-econômico ainda se conserva, e pode ser percebido na 

forma como o grupo se autodescreve, como uma “organização internacional independente 

compromissada em melhorar o estado do mundo, por meio do engajamento de empresas, de 

líderes políticos e acadêmicos, entre outros líderes atuantes na sociedade, para moldar agendas 

globais, regionais e da indústria” (GRUPO JAIME CÂMARA, 2018, s/p). 

Atualmente o Grupo Jaime Câmara possui um acumulado de 24 veículos de 

comunicação, dentre os quais: quatro jornais impressos; onze emissoras de televisão; cinco 

emissoras de rádio; uma revista. Concomitantemente atua na internet com dois jornais em 

versão online; cinco portais e duas plataformas (GRUPO JAIME CÂMARA, 2018, s/p). O 

grupo atua na área social mantendo uma fundação e um instituto que levam o nome do grupo. 

Encabeça, ainda, eventos em diversas áreas como: ecologia, agricultura, cidadania, economia e 

educação.  
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A atuação do grupo junto à educação é um ponto importante e merece destaque, sendo 

que nos anos 2000 o grupo lançou o projeto denominado Pensar XXI, um projeto que tinha 

como objetivo “suscitar discussões aprofundadas sobre a educação incluindo na pauta novas 

tecnologias, ética e especialmente educação para o futuro” (SILVA, 2001, p. 234). Silva (2001) 

salienta que o projeto era voltado para a classe gestora da educação, de tal modo, oferecia para 

o público a “oportunidade de conhecer e adquirir produtos e serviços de ponta no segmento da 

educação” (SILVA, 2001, p. 234). 

Em 2012, em parceria com a Secretaria Estadual de Goiás, o Instituto Jaime Câmara 

coloca em prática o Projeto Ser Pleno, um projeto que tem como objetivo “definir um modelo 

efetivo de formação integral do estudante, em tempo integral”. De acordo com informações 

disponibilizadas pelo grupo, “o Projeto vem sendo desenvolvido em 10 escolas de Ensino 

Fundamental I e II (1º ao 9º ano), envolvendo 2.549 alunos e 300 profissionais da educação 

entre professores, gestores e coordenadores”. Em linhas gerais o grupo define o projeto como 

algo “completamente inovador na forma como atua na organização da escola e na rotina de 

professores e alunos, o Projeto aplica princípios e conceitos que deram resultado positivo em 

várias partes do mundo” (GRUPO JAIME CÂMARA, 2018, s/p). 

Outro projeto que merece destaque é o Método Inovadores de Ensino, um projeto 

executado junto a 140 escolas da rede estadual e ensino do estado de Goiás, sem data de sua 

execução o mesmo foi elaborado pelo Movimento Todos pela Educação (TPE), em parceria 

com a Secretaria de Educação do Estado de Goiás (SEDUC) e o apoio do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID), Fundação Telefônica, Samsung, Itaú BBA, e do Instituto Natura. 

Segundo informações do portal Grupo Jaime Câmara:  

 

O Instituto Jaime Câmara é a organização implementadora do Projeto em Goiás, 

responsável por liderar e monitorar o processo de implementação, assegurando o 

cumprimento das metas, cronogramas e orçamento designado para cada tarefa; 

desenhar e coordenar programa de formação para os professores participantes; bem 

como coordenar, com a empresa responsável pela plataforma web, as definições e 

acessos de usuários, a disponibilização dos conteúdos e suas indicações. O objetivo 

geral do Projeto é contribuir para políticas públicas educativas que favoreçam o 

desenvolvimento de iniciativas centradas no aluno e sua aprendizagem, e que façam 

uso de tecnologia digital (GRUPO JAIME CÂMARA, 2018, s/p). 

 

O engajamento esboçado pelo grupo junto à área da educação revela um cenário de 

conexões pré-existentes e estabelecidas entre atores, grupos ou segmentos sociais variado. 

Também expõe uma correlação entre os indivíduos e interesses da sociedade privada, estruturas 

político-administrativas e demandas sociais. 
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A atuação do jornal em discussões referentes à educação pode ser notada também em 

alguns de seus editoriais. No período entre 2011 a 2015 o jornal publicou 67 editoriais com 

discussões no campo da educação, conforme apresentado nos quadros do Anexo 1. 

O conteúdo anunciado pelos editoriais revela um certo interesse do grupo Jaime Câmara 

pelas discussões referentes a educação. Nota-se que os temas aludem uma preocupação que 

esconde interesses econômicos e ideológicos. Nesse aspecto, é possível considerar que, ao 

intervir no campo educacional, o grupo Jaime Câmara instaura uma zona social de influência 

que, por sua vez, coloca o jornal O Popular em um lugar distinto, um campo onde possa ser 

possível propor e propagar ideias e valores arraigados de interesses de um grupo social 

específico em outros grupos. 

A afirmação de Silva (2001, p. 233) de que o jornal O Popular é um dos “importantes 

veículos da imprensa” reforça a tese de que durante um certo tempo o referido jornal foi uma 

das principais fontes de notícia em nosso estado, o que significa que, paulatinamente, o referido 

jornal tornou-se um instrumento de elaboração e constituição da opinião pública local. Segundo 

Amaral (2002, p. 76-77) a opinião pública pode, contudo, ser tecida de forma “manipulada de 

acordo com a demanda”, isso porque segundo o mesmo, a imprensa se constrói e opera de forma 

a servir “à sociedade, às instituições, ao sabor dos interesses dominantes”. Para Amaral (2002), 

a construção da informação por um veículo de comunicação de massa, como o jornal, está 

intrinsecamente ligada a fatores socioeconômicos, e esses fatores podem ser manifestos pela 

escolha dos temas a serem discutidos, a forma como esses temas serão discutidos, assim como 

a escolha do público a quem será direcionada a discussão. 

Moraes (2017, p. 9) descreve o leitor do jornal O Popular como pessoa tradicionalmente 

“pertencente às classes A e B, com escolaridade e idade mais altas”. Segundo a autora no ano 

de 2014 o jornal publicava cerca de “30.389 exemplares diários”, caindo para “17.685 

exemplares” dia no ano de 2015, chegando à tiragem de “15.233” no ano de 2017” (MORAES, 

2017, p. 9-10). Apesar de seu prestígio, em 2015 o jornal O Popular ocupava a 47ª posição no 

ranking dos jornais de maior circulação no Brasil21, atrás de outro produto do mesmo grupo – 

o jornal Daqui – que na época ocupava o 5º lugar com uma tiragem de 153.049 exemplares/dia 

(MORAES, 2017, p. 7).Essa queda no número de jornais diariamente impressos seria 

justificada por uma série de transformações sociais, que vão desde a mudança de 

comportamento com a expansão da internet, à perda de poder econômico da população 

(MORAES, 2017).  

 
21 Ranking organizado pela Associação Nacional de Jornais (MORAES, 2017). 
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Parte desse desafio acontece porque, segundo Adghirni (2002, p. 154), “a noção de 

jornal sempre esteve ligada a um suporte material: o papel. Na internet a notícia está numa tela. 

Hoje, na tela de um computador e, [...] também na tela de um telefone celular”. Nesse contexto, 

subentende-se que o advento da internet acabou por modificar e ressignificar a relação com a 

informação. A percepção sobre a informação nos meios digitais pode apresentar algumas 

singularidades, uma vez que os meios de comunicação digital possuem elementos e 

características que o difere dos demais meios de comunicação. Thomaz (2018) denomina esses 

elementos de “recursos midiáticos”, dentre os quais destaca: 

 

Interatividade: Permite que se estabeleça um vínculo entre o leitor, outros leitores, a 

notícia e os produtores da notícia. Ela pode ocorrer por meio de e-mails à redação, 

sugerindo assuntos a serem abordados, fóruns, blogs, chats. Customização do 

conteúdo: Abrange recursos que permitem que o usuário configure sua página, 

escolhendo os conteúdos a serem acessados a partir de seus interesses. 

Hipertextualidade: Específico do jornal digital. Possibilita a relação de conteúdos 

através de blocos de textos (links). Neles a informação é organizada em níveis e 

apresentada ao usuário conforme são solicitados. Multimidialidade: Refere-se à 

possibilidade de convergir diversas mídias (imagem, texto e som) em um mesmo 

suporte para a narração do fato jornalístico. Memória: Informações armazenadas em 

bancos de dados facilmente indexados para buscas ou pesquisas de material que não 

corresponde à edição atual. Instantaneidade ou Atualização contínua: Ferramentas 

do meio digital que possibilita com que os jornais eletrônicos disponibilizem serviços 

de atualização 24h (THOMAZ, 2018, p. 39, grifo nosso).  

 

Em sua versão digital o jornal O Popular apresenta todos os elementos apresentados por 

Thomas (2018), exibe uma organização ou estrutura que permite que o leitor tenha uma visão 

do jornal diferente do habitual; o acesso à informação se dá em um contexto de interação que 

possibilita certa intervenção do leitor ao ler o jornal, rompendo com os elementos de linearidade 

e sequencialidade característicos da versão impressa22.  

Figura 5 – Layout do jornal O Popular – versão digital 

 
22 Apesar da alegação de Silva (2001) que o jornal possui uma versão on-line desde o fim da década de 1997, a 

plataforma do O Popular só tem registros em sua versão digital a partir do dia 07 de junho de 2010. 



85 
 

 
 

 

Fonte: O Popular (2019). 

Como mostra a imagem acima, o jornal em sua versão digital é disposto na plataforma 

em um grande bloco. Os assuntos são compartimentalizados em seções tal qual o jornal 

impresso, porém, o leitor tem a liberdade de escolher o que quer ler por meio de hyperlinks 

localizados na parte superior da página de forma direta, sem que o mesmo tenha que passar por 

outros assuntos. 

O jornal, visando agradar e atender ao maior número de leitores possível, oferece na 

mesma plataforma uma outra versão digital denominada Flip (o acesso dessa versão se dá pelo 

botão Digital na parte superior da tela). Essa versão simula a versão do jornal impresso, cuja 

principal característica é folear, associada a uma série de ferramentas de navegação próprios da 

internet. 

 

Figura 6 – Layout do jornal O Popular - versão digital Flip 
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Fonte: O Popular (2019). 

 

A versão digital Flip oferece também uma opção de busca, localizada à esquerda da 

página. Essa função permite ao leitor pesquisar assuntos específicos, e é possível ainda acessar 

publicações a partir de 2011 utilizando palavras-chaves ou datas. Importa registrar que esta 

pesquisa se serviu da versão digital do jornal em virtude da dificuldade em consultar sua versão 

física23, o que justifica o cuidado em detalhar o máximo possível a estrutura, a organização e a 

dinâmica do jornal nesse formato. 

De um lado, o jornal O Popular, desde sua fundação, se desenvolveu e se consolidou 

sob a influência de laços políticos e concepções empresariais, consequentemente ideológicos 

(SANTOS, 2016; BORGES, 2013). Do outro, a imprensa se vale da intencionalidade na 

definição dos temas que veicula. A veiculação da reforma educacional goiana denominada 

Pacto pela Educação no jornal pressupõe relações político-ideológicas, além de interesse 

econômico, inferência que corrobora com uma explanação feita por Amaral (2002). Em sua 

análise, o autor descreve que a imprensa vem tomando partido e se posicionando cada vez mais 

em detrimento de grupos sociais específicos, o mesmo afirma que: 

 

[...] entre nós, os meios de comunicação de massa são agentes políticos, interferem na 

ordem política, têm voz ativa no processo eleitoral, tomam partido e são partidos. 

Servem à manutenção dos status quo, porque há coerência entre os interesses 

instalados no Estado e os interesses representados pelos meios. Nesse sentido, eles 

não são meros reprodutores passivos da sociedade, mas, principalmente, defendem 

esse modelo de sociedade (AMARAL, 2002, p. 84). 

 

Sendo a linguagem uma estrutura social responsável por inculcar nos indivíduos o que 

Bourdieu (2009) chamou de modus operandi, quase sempre tendo como base de atuação o 

posicionamento de um determinado grupo ou interesse. Vale lembrar que o discurso atua como 

um sistema simbólico que possui função basilar junto à vida social, pois desempenha 

primariamente uma função política. Os sistemas de símbolos criados e reforçados socialmente 

cristalizam um tipo de relação social que, segundo Bourdieu (2009, p. 15), se sustenta tendo 

como base o que ele denomina de “poder simbólico”, um “ poder quase mágico que permite 

obter o equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou econômica), graças ao efeito 

específico de mobilização, só se exerce se for reconhecido, quer dizer, ignorado como 

arbitrário”. Uma forma de poder que se apresenta escamoteado, um “poder subordinado, uma 

 
23 Ao longo da pesquisa em diversos momentos tentou-se contato com o Grupo Jaime Câmara para acessar o 

arquivo do Jornal O Popular junto ao Centro de Documentação da Organização Jaime Câmara- CEDOC/OJC; foi 

feito um primeiro contato via e-mail mas sem resposta; posteriormente, o contato foi feito por telefone e a resposta 

em todas as tentativas foi de que o CEDOC encontrava-se fechado por interesse particular dos donos do grupo, e 

sugerido que fosse utilizada a versão digital do jornal.  
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forma transformada, quer dizer, irreconhecível, transfigurada e legitimada, das outras formas 

de poder” (BOURDIEU, 2009, p. 15). Talvez se possa vislumbrar uma intersecção entre a 

atuação da imprensa e a relação de poder descrito por Bourdieu, o poder simbólico da imprensa 

estaria em sua capacidade de formar opinião. 

 

A opinião pública é manipulada de acordo com a demanda estimulada, e essa opinião 

pública construída, operada, cinzelada, é servida à sociedade às instituições, ao sabor 

dos interesses dominantes, no Estado, e nos anéis burocráticos que cercam o Estado, 

na sua acepção mais ampla, rompendo as barreiras dos limites políticos stricto sensu, 

compreendendo coerção (ou monopólio da violência) e hegemonia (de um grupo 

social sobre a sociedade nacional). Assim, a opinião pública não é, seja espontânea, 

seja racional (postulados do liberalismo), para ser artificial e irracional. E, acima de 

tudo, produzível e manipulada (AMARAL,2002, p. 76-77). 

 

Na percepção de Amaral a interferência exercida pelos veículos de comunicação sobre 

a realidade pode, em dada medida, comprometer a forma como o indivíduo apreende essa 

realidade. Outro fator que influencia as relações sociais, consequentemente a forma como são 

elaborados e consolidados os discursos, é o fator econômico. Estando em uma sociedade de 

consumo a informação (ou a notícia), torna-se também um produto do mercado, e como tal é 

“consumido desigualmente, como o sabonete, o pão, a casa própria, o salário. Como a saúde, a 

educação, a cultura, a política” (AMARAL, 2002, p. 77).  

A atuação dos grandes grupos de comunicação como o Grupo Globo, ressoam como uma onda, 

veicula ideias, argumentos e juízo de valores sobre os diversos campos da vida cotidiana. Na 

prática, isso significa que: 

 

[...] sendo uma afiliada da Rede Globo de Televisão, as estratégias de ação da empresa 

local são alinhadas aos objetivos da emissora que lidera a rede. [...] O Grupo Globo, 

do qual a Rede Globo de Televisão é parte, formalizou no ano de 2011 os conceitos 

mencionados acima em um documento “Princípios editoriais do Grupo Globo”. A 

visão do grupo apresentada no documento concebe o jornalismo como um “conjunto 

de atividades que, seguindo certas regras e princípios, produz um primeiro 

conhecimento sobre os fatos e pessoas”. O documento destaca ainda que a informação 

de qualidade, ou seja, um jornalismo de qualidade, seria aquele embasado pela 

isenção, correção e agilidade. Por ser uma emissora afiliada, acredita-se que a empresa 

goiana se balize por tais critérios (ROCHA, 2017, p. 242). 

 

Ao longo do tempo os meios de comunicação (jornais, revistas, rádio) desempenharam 

a função de descrever e relatar as questões do cotidiano social, ao mesmo tempo em que 

desenvolveram e nutriram relações inerentes à política e a economia, erigiram e direcionaram 

fatos e opiniões. Após a criação das grandes incorporações, ou conglomerados da comunicação, 

tais práticas foram intensificadas, como aponta o trecho seguinte.  

 

Há muito tempo as relações de poder entre a mídia e o Estado estão de cabeça para 

baixo, ou melhor, foram colocadas de cabeça para cima pela celebrada “revolução das 
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comunicações”. Os partidos, os governos e os fatos políticos só existem pela via dos 

meios de comunicação. O poder real há muito migrou para os cérebros e para as mãos 

dos donos da informação, que se entregam ao trabalho de “orientação” das massas 

desarvoradas. O eleitor pode mudar de partido, o espectador de canal, e tudo continua 

na mesma (AMARAL, 2002, p. 81). 

 

A questão levantada acima ocorre porque o sistema de comunicação nacional encontra-

se nas mãos de grupos empresariais que contam com poder econômico e político. O efeito desse 

fenômeno na prática representa a diminuição ou a retirada da possibilidade de escolha por parte 

de quem consome a notícia.  

 

[...] Os meios de comunicação de massas são, conscientemente, instrumentos de 

expressão dos interesses dominantes, dos interesses econômicos e dos interesses 

políticos e, assim, reforçam o reacionarismo, o conservadorismo e discurso único. 

Estão a serviço do sistema de dominação no qual têm assento como agentes 

(AMARAL,2002, p. 99). 

 

A Organização Jaime Câmara, dona do jornal O Popular e de mais uma série de veículos 

de comunicação no Estado de Goiás e Tocantins, figura entre esses conglomerados da 

comunicação. É uma instituição que cresce paulatinamente e ganha espaço nas áreas econômica 

e política da sociedade, o que sugere que o jornal O Popular representa interesses e grupos 

sociais hegemônicos. Nascimento (2018, p. 83) é taxativo ao dizer que O Popular buscou ao 

longo de sua trajetória a imagem de um veículo de comunicação “jornalístico-empresarial”, o 

que lhe conferiria “um discurso de pretensa neutralidade”. Essa ideia de neutralidade concebida 

pelo jornal, na análise de Nascimento (2018, p. 83), na realidade escamoteariam um modelo de 

atuação e de discurso que buscam “esconder posições políticas situadas, naturalizando 

concepções que definem as fronteiras da política democrática, gestando consensos e 

promovendo o esvaziamento de debates que historicizam as próprias práticas democráticas 

estabelecidas”. 

No começo deste capítulo discutiu-se que o homem estabelece comunicação entre si por 

meio de códigos e símbolos e que esses códigos carregam consigo aspectos sociais, históricos 

e culturais de um dado tempo, em uma dada sociedade. Conjecturou-se que a linguagem se 

interpõe e interpenetra ao processo de desenvolvimento humano, e que por esse motivo a 

linguagem manifesta as contradições próprias das relações sociais, ao promover interação entre 

os indivíduos dos mais distintos grupos sociais. Logo, propõe-se que o discurso, um aspecto da 

linguagem, deva ser apreendido enquanto um elemento social composto por múltiplas 

dimensões e a língua, forma pela qual o discurso se materializa, constitui-se um fato social, um 

elemento de representação da realidade, parte constitutiva e constituinte do indivíduo. 
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Após discorrer sobre a função social da linguagem, verificou-se que grupos sociais 

orquestram discursos. Os discursos por eles proferidos reproduzem, mesmo que por sujeitos 

diferentes, modos de pensar, necessidades e interesses comuns. Levantou-se elementos 

indicativos de que os meios de comunicação impressos se utilizam de técnicas e linguagem 

própria para descrever a realidade e, desse modo, podem interferir na elaboração da realidade. 

Ao considerar que o jornalismo possui representantes de um grupo social com interesses 

específicos, debateu-se que o discurso jornalístico traz em sua estrutura um viés intencional 

relativo à manutenção de um poder social e econômico hegemônico, ou seja, o jornal 

intencionalmente pode organizar, articular ou mesmo criar uma realidade. Intencionalidade está 

aparente no fato de o jornal O Popular influenciar, política e econômica, a sociedade goiana, 

incluindo o campo da educação sob um discurso de neutralidade. Nessas condições, não só 

interfere e propõe, mas dissemina ideias e valores, ou seja, o jornal O Popular por meio de suas 

publicações, vem solidificando discursos com interesses que atendem a demandas específicas 

de um grupo social, interesses muitas vezes colocados de forma velada.  
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3 O PACTO PELA EDUCAÇÃO NO JORNAL O POPULAR 

 

O capítulo três apresenta os dados da pesquisa documental realizada a partir de 

reportagens24 do jornal O Popular. Inicialmente, o capítulo descreve quando, onde e quem são 

os sujeitos que escreveram sobre o Pacto pela Educação no jornal no período entre 2011 e 

2015. Em seguida levanta-se argumentos sobre como a diversidade discursiva se manifesta no 

jornal O Popular. Por fim, faz-se referência a reportagens sobre a referida reforma educacional 

goiana, promovendo uma discussão sobre a proposta do governo para educação e os reflexos 

que a mesma produziu no campo da educação. 

 

3.1 O Pacto pela Educação no jornal O Popular (2011-2015): análise do processo 

reformador  

 

Rocha e Temer (2017, p. 238) afirmam que o jornalismo atua como “um importante 

elemento na sociedade”, e destacam que o mesmo “é estratégico no desenvolvimento da 

sociedade”, ou seja, veículos de comunicação que possuem extensa circulação como o jornal O 

Popular exerce grande influência político-econômica em suas localidades. As autoras 

argumentam que o ato jornalístico se estrutura a partir do que elas denominam de “tríplice 

vértice”: 

 

[...] Ele é uma possibilidade de narrativa sígnica, já que seleciona, hierarquiza e 

apresenta os fatos à sociedade com uma linguagem e filtros próprios; uma atividade 

profissional e empresarial, que tem como atores protagonistas os jornalistas, 

empresários-dirigentes e anunciantes; e ainda um ator social. [...] Sendo um ator 

 
24 Será adotado o uso do termo reportagem para referir-nos às publicações sobre o Pacto pela Educação, por 

referir-se a uma atividade desenvolvida somente dentro de um jornal.  
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social, o jornalismo deve ser compreendido como um agente ativo na dinâmica da 

sociedade, com condições de inferir no desenvolvimento social (ROCHA e TEMER, 

2017, p. 239). 

 

As argumentações apresentadas indicam haver uma intencionalidade por parte dos 

sujeitos que compõem esse universo (tanto nas escolhas dos assuntos tratados pelo seguimento, 

como na forma de tratar esses assuntos), fundamentada em interesses de múltiplos fatores, o 

que leva a crer que a intenção é inerente ao discurso, fruto das relações estabelecidas 

socialmente. Tais ponderações contribuem para pensar a heterogeneidade do discurso presente 

em um jornal, uma vez que a pesquisa procura distinguir os sujeitos que falaram sobre o Pacto 

pela Educação em reportagens publicadas pelo jornal O Popular entre os anos de 2011 e 2015.  

Do ano de 2011 ao ano de 2015 o Jornal O Popular exibiu 45 reportagens relacionadas 

ao Pacto pela Educação, como mostra os dados abaixo: 

 

QUADRO 2 – O Pacto pela Educação no jornal O Popular em 2011 

Número Dia/mês 
Seção 

 
Autoria Título 

01 05/09 

 

Cidades 

Autoria indefinida 
Projeto apresentado à comunidade 

escolar 

02 15/09 Agência Brasil 
Ano letivo chega a 1,2 mil horas por 

ano em alguns países, diz pesquisador 

03 10/10 
 

Redação 

Entrevistado dessa semana é o 

secretário estadual de educação 

 

04 11/10 Autoria indefinida Secretário fala sobre desafios 

05 16/10 C.B. – colaboradora do jornal 

Especialistas questionam bônus como 

incentivo: Educadores elogiam 

discussão do Pacto pela Educação, mas 

criticam forma de valorização 

06 16/10 Autoria indefinida Críticas a placas com resultado 

07 

 
09/12 

C.H.S – colaborador(a) do 

jornal 

Piso salarial começa a ser discutido 

terça 

08 05/09 Política 
F. P. – Repórter de política e 

colunista do Popular 
Saia justa no evento da Educação 

09 08/09 

 

 

 

 

Opinião 

T. P. – Secretário de Educação 

do Estado de Goiás 
Um pacto com os goianos 

10 19/09 
M. P. – Governador do Estado 

de Goiás 
Professor, principal agente da reforma 

11 20/09 

F. P. S. – professor do 

Cepae/UFG, e Superintendente 

do Ensino Médio/ Seduc 

Não vi, não li e não concordo 

12 03/10 T. P. – Secretário de Educação A educação tem urgência 

13 24/11 T. P. – Secretário de Educação 
Avaliar para melhorar 

 

Fonte: A autora (2019) 

 

QUADRO 3 – O Pacto pela Educação no jornal O Popular em 2012 

Número Dia/mês Seção  Autoria Título 
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01 19/01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinião 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. P. – Secretário de Educação Os avanços na Educação 

02 21/01 

I. L. – Presidente do Sindicato 

do Trabalhadores em Educação 

de Goiás- SINTEGO 

É preciso reconhecer 

03 29/01 

M.F.O. – professor e 

subsecretário metropolitano de 

Educação 

Reconhecendo os avanços 

04 16/02 

R.P.C.F. – professor no 

Instituto de Estudos 

Socioambientais da UFG 

Titulação reafirma mérito 

05 12/05 

A.J.P. – professor da Faculdade 

de Educação da Universidade 

Federal de Goiás-UFG 

Professores, governo e sociedade 

06 22/05 

F.P.S. – professor de 

matemática do Cepae/UFG e 

superintendente de Ensino 

Médio/Seduc 

Educação, crítica e o mundo real 

07 28/06 

A.J.P. – professor da Faculdade 

de Educação da Universidade 

Federal de Goiás-UFG 

Leis do mercado nas escolas  

08 08/07 
M.P. – Governador do Estado 

de Goiás 
“Eu não tirei o foco do governo” 

09 10/08 T.P. – Secretário de Educação Reconhecer e incentivar 

10 15/08 
M.P. – Governador do Estado 

de Goiás 
Vitória da educação 

11 15/10 
T. P. – Secretário Estadual de 

Educação 
Agente de mudança 

12 01/11 
T.P. – Secretário Estadual de 

Educação 
Enem, sinônimo de oportunidades 

13 17/11 
A. J. P. – professor da 

Faculdade de Educação da UFG 
O Ideb e o Pacto pela Educação 

14 20/11 
 T. P. – Secretário Estadual de 

Educação 
Rumo ao topo 

15 13/12 
T. P. – Secretário Estadual de 

Educação 
Nova proposta 

16 17/05  

Cartas 

dos 

leitores 

 

Comunicação Setorial Ensino público 

17 19/08 D. N. C – colaborador do jornal Educação 

18 16/08  

 

 

 

Cidades 

C.B – colaborador(a) do jornal Secretário destaca Pacto Pela Educação 

19 25/09 V. A. – colaborador do jornal 

8 anos é o limite para a alfabetização: 

MEC quer que todas as crianças até essa 

idade saibam ler, escrever e interpretar 

textos, números e símbolos 

20 04/09 Indefina Agência Brasil 

Turmas de alfabetização terão 

minibiblioteca em sala de aula a partir 

de 2013 

Fonte: A autora (2019) 

 

QUADRO 4 – O Pacto pela Educação no jornal O Popular em 2013 

Número Dia/mês Seção  Autoria Título 

01 28/01 
 

Cidades 

Goiás Agora 
Começa o ano letivo nas escolas 

estaduais 

02 20/11 P.S. – colaborador do jornal 
MEC dará bolsas para professores de 

ensino médio 



93 
 

 
 

03 02/02 
 

Opinião 

T. P. – Secretário de Educação 

do Estado de Goiás 
Escola + família = sucesso escolar 

04 09/04 
T. P. – Secretário de Educação 

do Estado de Goiás 
Incentivo ao mérito 

05 31/07 Editorial O Popular Avançar mais 

Fonte: A autora (2019) 
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QUADRO 5 – O Pacto pela Educação no jornal O Popular em 2014 

Número Dia/mês Seção  Autoria Título 

01 23/05 
 

 

 

 

Cidades 

A. B. – colaboradora do jornal 

Goiás é o mais avançado no uso de 

tutores em escolas: método auxilia 

professores no processo pedagógico e é 

aplicado em 1,1 mil unidades da rede 

estadual 

02 06/09 
V. A.; A. B. – colaboradoras do 

jornal 

Marconi lembra pacto feito no início do 

governo 

03 06/09 Opinião 

T.P. – economista, deputado 

federal e ex-secretário estadual 

de educação 

Fazer diferente 

04 26/11 Giro 
J. R. Jr. – colaborador do 

jornal 

TCU aponta falhas na segurança, 

educação e fiscalização do Estado 

Fonte: A autora (2019) 

 

QUADRO 6 – O Pacto pela Educação no jornal O Popular em 2015 

Número Dia/mês Seção  Autoria Título 

01 15/04 Cidades M.L. – colaborador do jornal 
Governador confirma que implantará 

O.S nas escolas 

02 03/05  

Agenda 

Goiás 

Autoria indefinida  
“Mudanças, de forma geral, provocam 

resistência” 

03 03/09 G.L. – colaboradora do jornal 
Educação mobiliza Agenda Goiás em 

Catalão 

Fonte: A autora (2019) 

Os quadros dois a seis apresentam, em ordem cronológica, as reportagens referentes à 

reforma educacional Pacto pela Educação. Alguns elementos podem ser observados nos dados 

contidos nos quadros, como por exemplo quem são os sujeitos que manifestaram sobre a 

reforma. De acordo com os dados reunidos nos cinco quadros, esses sujeitos ocupam lugares 

distintos na sociedade tais como: a universidade, a escola pública, o sindicato dos professores, 

o jornal e o próprio Estado na figura de seus legisladores. Como a educação é abordada nas 

reportagens? Os temas abordados revelam um período de mudanças e conflitos no campo da 

educação, enquanto o discurso construído é o da defesa da educação, embora foco das 

discussões observadas, a educação em alguns momentos parece orienta-se para interesses 

individualizados. Qual lugar do jornal era ocupado pelas reportagens sobre o Pacto pela 

Educação? Sobre esse aspecto, chama a atenção o fato de que a maior parte das reportagens se 

encontram na seção de opinião. Segundo Silva (2008, p. 7), “o artigo de opinião corresponde 

ao comentário e, diferentemente da notícia que se limita a relatar objetivamente um 

acontecimento, traz a apreciação do autor sobre o acontecimento. Ou seja, ambos executam 

ações retóricas: a notícia faz saber e o artigo de opinião faz valer uma convicção”. Com base 

na análise de Silva (2008) tais publicações têm como principal característica a persuasão, na 

prática buscam reforçar pontos de vista particulares, e por isso podem ser interpretados como 

tendenciosos. 
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Os dados revelam uma grande variação no número de reportagens, com uma 

concentração nos anos de 2011 e 2012 e um declínio acentuado nos anos seguintes, como aponta 

o gráfico 1: 

Gráfico 1 

 
Fonte: A autora (2019) 

A oscilação no número de reportagem sobre o Pacto pela Educação no Jornal O Popular 

entre os anos de 2011 e 2015 exposta no gráfico 1, estabelece vínculo com a discussão de ciclo 

de políticas levantado por Mainardes (2006). O autor sugere que uma política pública deve ser 

analisada com base em seus conflitos e discursos, sugere ainda que o contexto de elaboração da 

mesma passa por “processos de resistência, acomodação, subterfúgio e conformismo” 

(MAINARDES, 2006, p. 50). A movimentação ocorrida nos dois primeiros anos da reforma, 

em alguma medida pode contextualizar o cenário de disputas e interesses distintos estabelecidos 

em torno da reforma. É possível considerar ainda aspectos referentes ao contexto de influência, 

isto é, ciclo inicial de uma política pública que em suas próprias palavras: 

 

[...] onde normalmente as políticas públicas são iniciadas e os discursos políticos são 

construídos. É nesse contexto que grupos de interesse disputam para influenciar a 

definição das finalidades sociais da educação e do que significa ser educado. Atuam 

nesse contexto as redes sociais dentro e em torno de partidos políticos, do governo e 

do processo legislativo. É também nesse contexto que os conceitos adquirem 

legitimidade e formam um discurso de base para a política (MAINARDES, 2006, p. 

51). 

 

Tendo por base tal entendimento, a maior atuação por parte dos diversos sujeitos sociais 

do campo da educação local nos anos de 2011 e 2012, seria uma tentativa de propagar e 

solidificar o discurso sobre a reforma educacional. Esse movimento de inculcar valores e 

crenças, aproxima-se ainda da discussão apresentada por Bourdieu (2009), quando o mesmo 

sugere a ideia de um  modus operandi, isto é, estruturas que inserem esquemas no sujeito social, 
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modos ou mesmo maneiras de organizar o comportamento por meio do conhecimento 

produzido ao longo do tempo pela sociedade. Em sua análise, Bourdieu (2009) sugere que as 

relações sociais são conduzidas por um poder simbólico, que segundo o mesmo corresponde a 

“um poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem gnosiológica: o 

sentido imediato do mundo (e em particular, do mundo social)” (BOURDIEU, 2009, p. 9). O 

autor segue ressaltando que o poder simbólico operaria no campo da subjetividade com 

capacidade “de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste 

modo, a acção sobre o mundo, portanto o mundo; poder quase mágico que permite obter o 

equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou econômica)” (BOURDIEU, 2009, p. 14). 

Nessa perspectiva o discurso social materializado nas reportagens do jornal O Popular 

estabelece elementos tanto de apropriação, quanto de reelaboração de conceitos sobre educação. 

Ao mesmo tempo, as narrativas criadas por um grupo social específico, no caso em favor do 

governo, buscam estabelecer um contexto favorável sobre a reforma (Pacto pela Educação).  

Entre os anos de 2011 e 2015 foi possível observar um total de 22 sujeitos25, distribuídos 

em um total de 45 reportagens. 

Os dados observados conduzem à ideia apropriada em Bakhtin (2015) de “discurso entre 

discursos”, reforçando o entendimento de que o discurso consiste em uma construção coletiva, 

uma diversidade quase infinita de vozes, fruto de uma sobreposição de vozes, o que faz do 

discurso uma ação “heterodiscursiva” (BAKHTIN, 2015, p. 49). Porém, cabe salientar que “as 

narrativas e narrações são dispositivos discursivos que utilizamos socialmente de acordo com 

nossas pretensões, [...] narrações são forma de exercício de poder e de hegemonia” (MOTTA, 

2008, p. 3). Dessa forma, o discurso dos aliados e representantes do governo pode ter sido 

construído ou direcionado com propósitos pré-determinados, o que reforça a hipótese de que o 

governo do Estado de Goiás, no período estudado, se utilizou do jornal O Popular para traçar 

um perfil de educação e difundir a ideia da reforma. 

Os dados apontam uma variedade de sujeitos no processo de consolidação dos discursos 

sobre o Pacto pela Educação, uma variação questionável se melhor observada. Ao longo do 

processo é importante considerar que, em um total de 45 reportagens, 19 delas foram realizadas 

por representantes do governo, o que corresponde à 42,2% ≅ do material produzido sobre o 

tema, com destaque para o secretário de Estado e Educação que escreveu 12 reportagens, 

totalizando 26,6% ≅ das reportagens sobre a reforma. Outras 14 reportagens têm como autoria 

 
25 O termo sujeito será adotado para referir às pessoas que participaram das discussões sobre a reforma no 

sentido de caracterizá-las enquanto agente e autora consciente da ação. 
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o próprio jornal, por meio de seus colaboradores. As 12 reportagens restantes são assinadas por 

variados sujeitos sociais, mas com atuação em campos profissionais próximos. Os dados 

revelam duas questões importantes: a primeira refere-se ao número elevado de reportagens 

escritas pelos representantes do governo, e a segunda lança luz sobre a atuação do próprio jornal 

no processo de discussão da reforma. O comportamento do Governo de se fazer presente e 

atuante nas discussões sobre a reforma da educação pode ter relações com o ciclo de política 

explicado anteriormente. Já a atuação do jornal pode ser explicada pelos elos político-

econômicos, nos quais o jornal O Popular foi fundado. Nessa linha de raciocínio é possível 

supor que, por conta dos laços políticos e interesses econômicos defendidos pelo Grupo Jaime 

Câmara, o jornal contribuiu com a disseminação das ideias do governo, inicialmente ao 

privilegiar a participação dos representantes do governo em detrimento de outros interessados 

na discussão, em seguida reiterando as ideias do governo por meio de seus colaboradores. 

As informações expõe um conjunto de opiniões difundidas por representantes de setores 

sociais diferentes, por um lado, o contexto assegura o aspecto de diversidade social e 

heterogeneidade de discursos, já que as propriedades de caráter heterodiscursivo imputam à 

língua a capacidade de exprimir as contradições sociais, ou seja, “uma coexistência concreta de 

contradições socioideológicas entre o presente e o passado, entre diferentes épocas do passado, 

entre diferentes grupos socioideológicos do presente, entre correntes, escolas, círculos, etc.” 

(BAKHTIN, 2015, p. 66). Em uma análise com base bakhtiniana, o heterodiscurso consiste em 

“uma diversidade de linguagens” ou também uma “dissonância individual” (Bakhtin 2015, p. 

29). Nas reportagens do jornal O Popular, tal fenômeno se mostra, portanto, na diversidade 

discursiva cuja dissonância aparece na fala de um mesmo sujeito, bem como na diferenciação 

entre discursos consoante e destoante em termos axiológicos ao se comparar os sujeitos da fala. 

 

3.2 O Pacto pela Educação nas páginas do jornal O Popular 

 

O debate a seguir descreve a reforma educacional goiana e sua trajetória nas páginas do 

jornal. A edição do jornal O Popular publicada no dia 05/09/2011 traz em duas seções distintas 

algumas questões sobre o Pacto pela Educação. A primeira reportagem, de autoria indefinida, 

é exibida na seção Cidade com o título: Projeto apresentado à comunidade escolar. O texto 

relata, “na semana passada, o secretário Thiago Peixoto apresentou à reportagem as diretrizes 

que devem nortear o projeto que o secretário chama de “pacto pela educação.[...] “Com isso, 

teremos um plano suficiente, diferente de tudo o que foi feito até hoje”, garante o secretário” 
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(O POPULAR, Cidades, 05/09/2011a). É possível observar a presença de pelo menos dois 

discursos no fragmento apresentado, onde o primeiro seria da pessoa responsável pela 

reportagem, e o segundo do secretário de Estado e Educação da época.  

Ainda na mesma edição do jornal, outra reportagem na seção de Política traz o título: 

Saia justa no evento da Educação. O texto tem como autoria a colunista F.P26. A autora da 

reportagem descreve o fato: 

 

O silêncio da plateia durou seis slides. A vaia surgiu quando, no sétimo, o secretário 

estadual de Educação, Thiago Peixoto, apresentou um gráfico que informava que a 

remuneração média de professores em Goiás é de R$ 2,4 mil. Sindicalistas que 

estavam no auditório do Teatro Escola Basileu França para acompanhar o anúncio do 

Pacto pela Educação puxaram as vaias e gritavam contestando o valor (O POPULAR, 

Política, 05/09/2011b). 

 

Na primeira parte do registro observa-se, em primeiro plano, o discurso de F.P, 

responsável pela reportagem. Na sequência, é possível observar a interposição de outros 

discursos e a presença de mais de um sujeito de discurso. 

 

[...] “Podemos abrir esses dados. O importante é que tudo será discutido com todos” 

disse Thiago, desconsertado com a reação. [...] O governador Marconi Perillo (PSDB) 

dispensou o material escrito e concentrou o discurso na tentativa de explicar aos 

professores o porquê de não cumprimento do piso nacional em Goiás. [...] “Temos de 

ser sempre transparentes e verdadeiros para explicar as coisas”, disse. [...] Duas 

pessoas na plateia gritaram “quando” sobre a previsão de aplicação do piso. Marconi 

endureceu o tom. “Eu estou explicando. Eu estou falando. Todos sabem das 

dificuldades que passamos”, disse, para completar que o esforço será para que o piso 

seja cumprido ainda este ano (O POPULAR, Política, 05/09/2011b). 

 

Os trechos em destaque sinalizam os fenômenos de heterogeneidade discursiva, e 

dissonância, porque mostram que mesmo que o jornalista esteja a serviço de um grupo com 

interesses particulares e fechado com o governo, o modo como sua escrita é colocada revela 

conflito, contradição, expõe mentiras, mesmo de forma velada. A exemplo do título utilizado 

no jornal “Saia justa”, a expressão revela ironia, portanto a forma como a língua é manuseada 

e a linguagem é empregada expõe o discurso, ou seja, o sujeito, ao dizer, revela, marcas 

conflituosos que supõem um estar a serviço, mas também um posicionamento contrário ao lugar 

que ocupa, um paradoxo exposto pelo uso da língua.  

Apreende-se nos trechos das reportagens um fenômeno que Fiorin (2005) denominou 

de “heterogeneidade constitutiva e mostrada”. Segundo o autor, “a primeira é que não se mostra 

 
26 Optou-se por não citar nominalmente os sujeitos que fazem parte dessa análise sendo a sua identificação feita 

por iniciais, sendo mantidos os nomes apenas quando mencionados no texto do jornal.  
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no fio do discurso; a segunda é a inscrição do outro na cadeia discursiva, alterando sua aparente 

unicidade” (FIORIN, 2005, p. 219). Ainda de acordo com o mesmo: 

 

[..] A heterogeneidade mostrada pode ser marcada, quando se circunscreve 

explicitamente, por meio das marcas linguísticas, a presença do outro (por exemplo, 

discurso direto, discurso indireto, negação, aspas, metadiscurso do enunciado), e não-

marcadas, quando o outro está inscrito no discurso mas sua presença não é 

explicitamente demarcada (por exemplo, discurso indireto livre, imitação) (FIORIN, 

2005, p. 220). 

 

Nessa perspectiva, os fragmentos expostos trazem interpostos tanto elementos 

constitutivos, quanto elementos mostrados. A interposição de discursos ocorre porque, segundo 

Bakhtin (2015, p. 130), o discurso “está repleto de palavras alheias, transmitidas com todos os 

diversos graus de precisão e imparcialidade”. Ambas as reportagens trazem uma série de 

elementos sobre o fato (quem eram as autoridades que estava no evento, para quem foi 

direcionado o evento, a pauta e os dados apresentados durante o evento, além das reações dos 

ouvintes), as informações publicadas pelo jornal trazem para quem lê subsídios que contribuem 

na elaboração de novos discursos. Isso ocorre porque o discurso, seja ele de qual for a natureza, 

está sempre amparado por uma relação dialógica, dessa forma, “todo discurso está voltado para 

uma resposta e não pode evitar a influência profunda do discurso responsivo antecipável” 

(BAKHTIN 2015, p. 52-53 grifo do autor). O discurso nos é dado como uma ação viva, uma 

ação ativa voltada sempre a uma propositura de um outrem, constituindo-se basicamente com 

o intuito de suprir a necessidade de responder algo. Em outras palavras, “formando-se num 

clima do já dito, o discurso é ao mesmo tempo determinado pelo ainda não dito, mas que pode 

ser forçado e antecipado pelo discurso responsivo” (BAKHTIN 2015, p. 52-53 grifo do autor). 

O discurso observado em ambos os fragmentos apresenta sujeitos sociais distintos, o que em 

uma análise baktiniana reforça a ideia da diversidade no discurso.  

O título Saia justa no evento da Educação chama a atenção e demostra um cenário de 

contradições e conflitos de interesses, e os fragmentos de jornal deixam clara a presença de 

sujeitos sociais distintos entre si. De um lado, temos o discurso do secretário de Estado e 

Educação, um representante do Estado que busca unificar os interesses e direcionar o olhar para 

uma realidade construída pelo governo. 

 

[...]Com isso, teremos um plano suficiente, diferente de tudo o que foi feito até hoje”, 

garante o secretário. “O que existe, até hoje, são boas experiencias em alguns setores. 

Nós queremos fazer uma reforma completa, que contemple diversos fatores”, sustenta. 

“Não queremos reinventar a roda, mas adaptar o que há de melhor hoje à nossa 

realidade” (O POPULAR, Cidades, 05/09/2011a). 
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Do outro, temos os colaboradores do jornal, sendo que estes cumprem um duplo papel: 

fundamentalmente, representam a voz do próprio jornal “conscientemente, instrumentos de 

expressão dos interesses dominantes, dos interesses econômicos e dos interesses políticos e, 

assim, reforçam [...] o discurso único. Estão a serviço do sistema de dominação no qual têm 

assento como agentes” (AMARAL,2002, p. 99). Todavia, atuam enquanto sujeitos do discurso 

que, de forma responsiva ativa, redirecionam e redimensionam o discurso hora ouvido na forma 

enunciada. A ação responsiva ativa advém do fato de que: 

 

Eu, como único eu, não posso nem sequer por um momento não ser participante da 

vida real, inevitável e necessariamente singular; eu preciso ter um deve meu; em 

relação ao todo, seja o que for e em que condição me seja dada, eu preciso agir a partir 

do meu lugar único, mesmo que se trate apenas de um agir apenas interiormente 

(BAKHTIN, 2010, p. 98. grifo do autor). 

 

Os argumentos apresentados confirmam o discurso como uma ação, um ato intencional 

constituído de elementos sociais, políticos e econômicos que o tornam algo de contexto amplo 

e complexo. Para Bakhtin (2010, p. 80 grifo do autor) o ato responsável coloca o sujeito em 

posição irrevogável, já que “concentra, correlaciona e resolve em um contexto único e singular 

e já final o sentido e o fato, o universal e o individual, o real e o ideal, porque tudo entra na 

composição de sua motivação”.  

Em certa medida o sujeito constrói e altera o discurso conforme o contexto ao qual está 

inserido. Nesse sentido, reitera-se a argumentação de Machado (2005): 

 

[...]tudo o que se diz é determinado pelo lugar de onde se diz. Existe uma lei do 

posicionamento regulando a percepção humana: tudo o que é percebido só pode ser 

percebido a partir de um único ponto dentro de uma estrutura que agrega muitos 

pontos de visão. Nesse sentido, a percepção abriga um paradoxo: embora cada ser 

ocupe um único lugar a existência, ele nunca está sozinho. Por trás desse pensamento 

encontra-se a noção de como um eu é levado a perceber-se na categoria do outro 

(MACHADO, 2005, p. 140). 

 

A singularidade, anteriormente colocada conjuntamente à responsividade (forma como 

o sujeito reage e responde a algo), propicia uma variabilidade quase infinda de discurso intra e 

entre grupos sociais com interesses comuns. É essa mesma responsividade que faz com que os 

sujeitos apresentem um discurso individual dissonante ao da confluência esperada, isso porque 

o discurso está em constante tensão de forças e interesses. Um exemplo dessa dissonância 

discursiva pode ser percebido em uma reportagem do dia 20/09/2011, na seção de Opinião, 

assinada por F. P. S. 

 

Sempre que o poder público apresenta alguma proposta para a educação vemos 

estampadas nas capas dos jornais e revistas, nas nossas caixas de correio eletrônico, 

no rádio e na televisão, as opiniões dos “especialistas”, em geral professores das 
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universidades, doutores em educação, que invariavelmente são contrários a qualquer 

proposta vinda de qualquer governo. Não foi diferente a manifestação em relação ao 

Pacto pela Educação, lançado no dia 5 de setembro pela Secretaria de Educação de 

Goiás. Classificações de “neoliberal”, “economicista”, “focado em política de 

resultados”, sem explicar em que tais classificações são ruins. O que fica claro é que 

as opiniões são meros pré-julgamentos, do tipo: “nem me dou ao trabalho de conhecer, 

já sei de onde vem...” [...] Até o momento nenhum dos “especialistas” apresentou 

nenhuma sugestão ou fez uma crítica aprofundada da proposta, não entenderam que o 

momento é de rediscutir a educação, suas bases, preparar nossas escolas públicas para 

um ensino de qualidade, rompendo com a inércia que tem pautado a educação, de que 

só se consegue resultados a longo prazo, condenando as atuais gerações de estudantes 

a uma educação sem qualidade que compromete o seu futuro enquanto trabalhadores 

e cidadãos. Podemos iniciar agora estas mudanças, mas para isto não basta a 

teorização; é necessário começar, é necessário mudar (O POPULAR, Opinião, 

20/09/2011). 

  

F.P.S é apresentado como professor universitário, seu ofício o coloca junto a uma 

categoria profissional que teoricamente lhe conferiria um discurso pautado ou embasado pelas 

demandas desse grupo. Seu discurso revela adesão às propostas do governo e marca uma 

posição socioideológica própria do lugar que o mesmo ocupa, consequentemente o afastando 

das reivindicações dos professores por garantia de direitos, por melhores condições de trabalho, 

melhoria salarial, autonomia profissional etc. Questionamentos que aparecem no discurso de 

I.L presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado de Goiás em reportagem 

do dia 21/01/2012 na seção Opinião. Na ocasião, a mesma questiona: 

 

Como incentivar um professor a dar aula em uma sala sucateada-cuja reforma nunca 

saiu do papel- se o governo achata seu salário e lhe tira a gratificação por titularidade. 

O que motivaria a investir em formação continuada? O governo trocou os estudos em 

instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação e pelo Conselho Estadual da 

Educação por avaliação interna, cujos critérios, ainda permanecem um mistério (O 

POPULAR, Opinião, 21/01/2012). 

 

O julgamento preliminar levantado de que o indivíduo assume o discurso do grupo pelo 

simples fato de pertence-lo, pode contudo ser refutado com base na análise de Brait (2005, p. 

93), segundo a qual para analisar qualquer discurso primeiramente se faz necessário levar em 

consideração “ a história, o tempo particular, o lugar de geração do enunciado, de um lado, e os 

envolvimentos intersubjetivos que dizem respeito a um dado discurso, de outro”. Nesse aspecto, 

todos esses elementos interferem direta ou indiretamente na forma como o sujeito elabora seu 

discurso. No caso citado, o sujeito F.P.S apresenta um discurso dissonante da categoria 

profissional ao qual faz parte, e o mesmo argumenta: 

 

Todos concordamos que a mudanças na educação são necessárias e é justamente por 

isso que estamos discutindo o Pacto pela educação em Goiás, percorrendo todo o 

Estado, ouvindo a comunidade, recebendo sugestões de todos aqueles que se 

preocupam em melhorar a educação de Goiás (O POPULAR, Opinião, 20/09/2011).  
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A fala de F.P.S é rebatida pela presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação 

do Estado de Goiás, segundo a qual: 

 

O discurso de que está tudo bem no ensino público da rede estadual, conforme artigo 

assinado pelo secretário estadual de Educação, Thiago Peixoto, e publicado neste 

jornal na edição de quinta-feira, não reflete a realidade vivida pela comunidade 

escolar. A insatisfação não é só com o salário, que foi achatado pelo governo nas 

últimas semanas, mas com a precariedade das escolas - conforme atestado pelo 

POPULAR nesta semana - e com a falta de uma política pública que tenha o apoio de 

pessoas sem ligação com o governo ou com o secretário, (O POPULAR, Opinião, 

21/01/2012) 

 

Essa situação se explica ao considerar as questões ideológicas que a cercam, em uma 

perspectiva bakhtiniana, que o discurso se manifesta enquanto “expressão das relações e lutas 

sociais” (BAKHTIN, 2006, p. 17). Considerar as relações sociais ajuda a compreender o 

discurso destoante de F.P.S. uma vez que, “a situação social mais imediata e o meio social mais 

amplo determinam completamente e, por assim dizer, a partir do seu próprio interior, a estrutura 

da enunciação” (BAKHTIN, 2006, p. 117). Com base em tais argumentos, infere-se que a 

oposição de discursos observada se explica pelo fato de que, além de professor, F.P.S também 

desempenhava outro papel social: o cargo de superintendente do Ensino Médio da Secretaria 

Estadual de Educação de Goiás, cargo que o colocava em outra posição ideológica que não a 

de seus colegas professores.  

O posicionamento ideológico, marcado por opiniões contraditórias que visam defender 

uma posição no campo social, é perceptível em uma sequência de reportagens do jornal O 

Popular datadas do início do ano de 2012 na seção de Opinião, que trazem como tema central 

o pagamento de bonificação por mérito aos trabalhadores da educação em Goiás.  

A primeira reportagem sobre bonificação por mérito foi publicada no 19/01/2012 na 

seção Opinião, pelo então Secretário Estadual da Educação de Goiás sob o título: Os avanços 

na educação. 

 

A reforma educacional em curso na rede pública estadual foi estruturada para, entre 

outros objetivos, fortalecer as ações pedagógicas das escolas, com foco na sala de aula 

e na valorização dos professores. Dentro dessa reforma, ou Pacto pela Educação, o 

programa Reconhecer foi criado para motivar os profissionais que estão na sala de 

aula e incentivar o retorno daqueles que estavam afastados, chegando a premiar 11 

mil professores regentes no ano passado (O POPULAR, Opinião, 19/01/2012). 

 

Contrapondo a fala do Secretário de Estado de Educação, no dia 21/01/2012 I. L., o 

então presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego), pronuncia-

se no jornal e rebate as afirmações do então Secretário de Educação. Na reportagem intitulada: 

É preciso reconhecer, I.L. afirma que: 
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O discurso de que está tudo bem no ensino público da rede estadual, conforme artigo 

assinado pelo secretário estadual de Educação, Thiago Peixoto, e publicado neste 

jornal na edição de quinta-feira, não reflete a realidade vivida pela comunidade 

escolar. A insatisfação não é só com o salário, que foi achatado pelo governo nas 

últimas semanas, mas com a precariedade das escolas - conforme atestado pelo 

POPULAR nesta semana - e com a falta de uma política pública que tenha o apoio de 

pessoas sem ligação com o governo ou com o secretário. A reforma educacional, que 

o secretário diz estar em curso, até hoje não teve incluída de forma concreta as 

sugestões apresentadas por sindicatos, educadores e a sociedade civil organizada (O 

POPULAR, Opinião, 21/01/2012). 

 

Posteriormente, no dia 29/01/2012 na seção de Opinião, M.F, Subsecretário 

Metropolitano de Educação, posiciona-se a favor da secretaria e defesa do governo por meio da 

reportagem: Reconhecendo os avanços. 

 

Sou professor efetivo da rede pública estadual. Já trabalhei como diretor e hoje estou 

como subsecretário metropolitano. Por isso afirmo que não é preciso uma leitura 

muito atenta nos artigos dos dirigentes do Sintego para sabermos que ali estarão 

sucessivas críticas ao governo de Goiás e às ações e projetos liderados pela Secretaria 

de Estado da Educação. Uma saraivada de ataques, uma metralhadora giratória sem 

fim. Algumas tentativas de se pintar um caos, de provocar insegurança e terrorismo 

na rede pública (O POPULAR, Opinião, 29/01/2012). 

 

Ainda no ciclo de debates em torno do pagamento da bonificação aos trabalhadores da 

educação, R. P. C. F., professor universitário, no dia 16/02/2012 na seção de Opinião, faz uma 

análise crítica do cenário educacional goiano, na reportagem intitulada: Titulação reafirma 

mérito, R.P.C.F observa que: 

 

As mudanças apresentadas pelo secretário de Educação Thiago Peixoto, responsáveis 

pela atual revolta dos professores do Estado, são marcadas por contradições entre o 

discurso e a prática. Qualquer profissional que trabalha com educação sabe, 

perfeitamente, que o mérito jamais pode ser condicionado a exigência de uma 

frequência monástica na escola. [...] A educação deve ir além do estabelecimento de 

metas. Deve sim construir novas alternativas, mas não simplesmente formar meros 

reprodutores de ideologias, cujo sentido seja a criação de “vencedores” numa 

sociedade profundamente desigual.[...] Ao adotar uma medida de redução do 

percentual de titularidade, o secretário da Educação vai contra o ato de incentivo 

profissional, e joga um balde de água fria nas carreiras dos professores. Não se garante 

qualidade exigindo apenas frequência absoluta. No máximo, os transforma em 

profissionais disciplinados, que podem até ter seus diferencias, mais certamente sem 

qualidades desejáveis a um bom educador (O POPULAR, Opinião, 16/02/2012). 

 

Os fragmentos acima indicam interesses antagônicos, pontos de convergência e 

divergência sobre um mesmo tema. Os discursos apresentados, como argumenta Fiorin (2005, 

p. 220), apreendem “a heterogeneidade constitutiva pela memória discursiva de uma dada 

formação social”. O autor propõe que “é a apreensão dos diferentes discursos que circulam 

numa dada formação social, dividida em classes, subclasses, grupos de interesses divergentes, 

pontos de vistas múltiplos sobre uma dada realidade, que permite ver as relações polêmicas 

entre eles” (FIORIN, 2005, p. 220). A forma como são elaborados os discursos nas reportagens 
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assinala uma mediação entre os discursos. Isso ocorre porque, como assegura Bakhtin (2016, 

p. 57), “todo enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva de um determinado 

campo”. As reportagens denotam um diálogo entre sujeitos distintos, um exercício intencional 

de resposta que tem como base discursos que precedem de um determinado campo, nisto o ato 

de resposta se dá quando o sujeito “rejeita, confirma, completa, baseia-se neles, submetendo-

os como conhecidos, de certo modo os leva em conta” (BAKHTIN, 2016, p. 57). 

As reportagens apontam ainda um embate de caráter político-ideológico consolidado na 

forma com que cada um se expressa, com discursos diretamente alinhados ao papel social 

desempenhado. Como exemplo temos as falas de T. P e M. F.  

Para T.P 

 

O reconhecimento ao mérito é uma estratégia que vem sendo utilizada por países que 

promoveram reformas nos seus sistemas educacionais, mostrando-se eficaz. No Pacto 

pela Educação de Goiás, ela está no Reconhecer e também em outros programas, 

como o Prêmio Escola, que premia as unidades com até R$ 20 mil por etapa do ensino 

conforme metas estabelecidas de acordo com o Ideb. [...] A escola pública tem o dever 

de oferecer o melhor aos seus estudantes. Todos têm o direito de aprender. E é com 

esse compromisso que estamos aprofundando a implantação da reforma, mudando 

práticas antigas e introduzindo novos conceitos (O POPULAR, Opinião, 19/01/2012). 

 

Na mesma linha de raciocínio M.F, argumenta: 

 

O programa Reconhecer beneficiou 11 mil professores no ano passado. Em 2012, 

contemplará mais de 27 mil profissionais, entre professores regentes, coordenadores 

pedagógicos, tutores e Grupo Gestor. Foi reajustado de R$ 1,5 mil para R$ 2 mil e os 

critérios para sua concessão foram ampliados com foco no trabalho pedagógico nas 

escolas.[...] O Reconhecer insere-se no programa de reforma educacional, o Pacto 

Pela Educação, que reúne as experiências de sucesso em diversos estados brasileiros 

e até em outros países - respaldadas por diferentes especialistas que trabalham, de 

forma propositiva, pela melhoria da Educação (O POPULAR, Opinião, 29/01/2012). 

 

Se, por um lado, o discurso apresentado T. P e M. F. conserva ideias e interesses que 

buscam avalizar as ações propostas pelo governo, por outro, revelam um cenário onde a 

educação e a docência são postos em risco, porque tem como foco “desmontar a carreira e 

organização docente mediante política de prêmio às escolas que, de acordo com os critérios 

oficiais, alcançam melhor desempenho, remunerando os professores de acordo com sua 

produtividade em termos do quantitativo de alunos aprovados” (FRIGOTTO, 2011, p. 248). 

É recorrente o emprego de uma linguagem quase padronizada, o exercício de sugerir 

aos leitores um caminho único e imprescindível na elaboração das ações governamentais, assim 

como a constância em pontuar positivamente as ações do governo. Ao considerar que “o 

discurso escrito é de certa maneira parte integrante de uma discussão ideológica em grande 

escala: ele reponde a alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as respostas e objeções potenciais, 
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procura apoio, etc.” (BAKHTIN, 2006, p. 128), torna-se compreensível a postura de convergir 

e unificar o discurso adotada tanto por T.P., quanto por M.F, de forma que o que fica implícita 

é a articulação e a solidificação de uma única voz, a voz do Estado, que via de regra representa 

interesses de grupos sociais específicos. 

Por outro lado, as falas de I.L. e de R.P.C.F. representam o contraponto, o 

contradiscurso, a resistência perante a tentativa de tornar o discurso monofônico. 

I.L explica que: 

 

Após a turnê feita em todo o Estado, onde o secretário repetiu o discurso promocional 

do governo, não houve nenhuma mudança significativa no chamado "Pacto pela 

Educação". Apesar de ter recebido inúmeras críticas, de especialistas em todo o País, 

a política de bonificação continua assegurada em Goiás. E para piorar, o programa 

Reconhecer está sendo expandido ao mesmo tempo em que o salário do professor foi 

achatado. [...] Foi um ano inteiro de promessas e anúncios. Lançamentos de projetos, 

programas e obras que nunca começam. Vimos acontecer apenas o fechamento de 

laboratórios e bibliotecas, a imposição de mudanças sem nenhum diálogo com a 

comunidade escolar e a linha-dura com o educador, com casos de afastamento de 

profissionais que não aguentaram a situação insalubre e resolveram falar (O 

POPULAR, Opinião, 21/01/2012). 

 

Em crítica ao governo, R.P.C.F. observa: 

 

O princípio da meritocracia não pode ser adequado à educação, da mesma forma como 

funciona em qualquer repartição pública que se baseia no princípio de que a 

burocracia precisa ser modernizada, e os que possuem melhores aptidões e são mais 

disciplinados, tenham melhores possibilidades de ascensão. Tentar implementar essas 

mudanças em escolas, tal como funciona numa estrutura de Estado, é um grave 

equívoco e meio caminho para a construção de uma educação focada na escolha de 

seletos grupos de professores e alunos, cordatos e fiéis seguidores de regras, 

eliminando jovens com espíritos investigativos, críticos e criativos.[...] Ao governador 

Marconi Perillo, que em seu governo anterior possibilitou a consolidação do plano de 

carreira, recém-modificado, cabe intervir e encontrar uma solução para o impasse 

criado, garantindo a retomada dos percentuais anteriores, que eram concedidos ao 

especialista, mestre e doutor. Ao Sintego, e demais líderes do movimento, é 

importante entender que não se chega a um consenso estabelecendo queda de braço. 

[...] Enfim, se é necessário mudanças profundas na educação, ela não acontecerá em 

via única. O propalado pacto pela educação só acontecerá se houver diálogo e 

entendimento. Afinal, pacto se faz com concordância mútua, sem imposições (O 

POPULAR, Opinião, 16/02/2012). 

 

O discurso de I.L. e de R.P.C.F. é carregado de contestações, rompe o padrão 

monofônico no discurso e, dessa forma, criam uma onda dissonante, incorporam o discurso de 

grupos sociais silenciados pelo discurso hegemônico, dando voz a atores sociais colocados à 

margem da discussão. 
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3.3 Os propósitos da reforma educacional goiana e seus efeitos 

 

Ao longo das 45 reportagens referentes à reforma educacional goiana, verificou-se que 

alguns temas se repetem ou são evidenciados ao longo da discussão, motivo pelo qual serão 

destacados pontos específicos do Pacto pela Educação na forma como os mesmos aparecem 

no jornal O Popular. Dentre os assuntos discutidos, três se sobressaem, ganham destaque e 

repercussão nas reportagens: a valorização dos profissionais da educação; a meritocracia como 

forma de pagamento e a avalição associada a índices como instrumento de controle do governo.  

Os pontos destacados aparecem já em 08/09/2011 nas primeiras reportagens sobre a 

reforma educacional goiana, interpostos e subordinados uns aos outros, como pilares de 

sustentação da reforma. Em reportagem do 08/09/2011 na seção de Opinião com o título: Um 

pacto com os goianos, o secretário de Estado e Educação escreve: 

 

Os goianos já têm o seu pacto, uma série de ações que visam à reforma de nosso 

sistema educacional a partir de cinco pilares: valorização e fortalecimento do 

profissional da educação; adoção de práticas de ensino de alto impacto no aprendizado 

do aluno; redução significativa da desigualdade educacional; realização de profunda 

reforma na gestão e na infraestrutura da rede estadual de ensino; e estruturação do 

sistema de reconhecimento e remuneração por mérito (O POPULAR, Opinião, 

08/09/2011). 

 

Percebe-se no discurso do secretário de Estado e Educação a ideia de aquiescência por 

parte de todos os envolvidos no contexto da reforma, e há por parte do gestor público um esforço 

em criar uma atmosfera unificada em seu discurso, ação amparada, sobremodo, pelo fato de 

que a educação ainda figura como um fator preponderante para o desenvolvimento 

socioeconômico. O fragmento apresenta aspectos de um discurso independente em uma forma 

monofônica, onde as vozes “se ocultam sob a aparência de uma única voz” (Barros 1994, p. 6). 

Exibe ainda intersecções entre o emprego da linguagem às questões político-administrativas e 

propõe uma relação de interdependência social, já que elaboração do enunciado provém da 

relação dialógica (BAKHTIN, 2015). 

Compreender os reais propósitos da referida reforma passa inicialmente pela 

compreensão da conjuntura político-econômica atual. Segundo Gentili (1996, p. 4), as políticas 

educacionais hoje pautam-se pelo viés neoliberal e, nesse contexto, entende-se que a educação 

passa por “ uma crise de qualidade decorrente da improdutividade que caracteriza as práticas 

pedagógicas e a gestão administrativa da grande maioria dos estabelecimentos escolares”. O 

que à primeira vista se assemelha a uma espécie de panaceia, já que promete resolver todos 

problemas da educação goiana, na verdade tem a ver com a  perspectiva neoliberal que direciona 
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e regula as ações voltadas para educação no sentido de propor “uma profunda reforma 

administrativa do sistema escolar orientada pela necessidade de introduzir mecanismos que 

regulem a eficiência, a produtividade, a eficácia, em suma: a qualidade dos serviços 

educacionais” (GENTILI, 1996, p. 4). Assim, ao definir os contornos da reforma e o modo 

como será operacionalizada, o governo dita o que apreende enquanto receita para a resolução 

dos problemas e o sucesso da educação. 

Parte dos elementos discutidos por Gentili (1996) sobre educação em contexto 

neoliberal, se aproximam da análise de Libâneo (2011) quando trata o Pacto pela Educação. 

 

No seu conjunto, as Diretrizes do governo goiano para a educação é uma reprodução 

clara da visão neoliberal economicista da educação que, basicamente, corresponde a 

uma política de resultados, com base na melhoria de indicadores quantitativos de 

eficiência do sistema escolar. Tal como já ocorreu em projetos semelhantes de reforma 

educativa nos estados de Minas Gerais e São Paulo nas últimas décadas (além de 

países da América Latina, como o Chile), trata-se de juntar a demanda da qualidade 

da educação com eficiência econômica, dentro de padrões empresariais de 

funcionamento, visando objetivos pragmáticos e instrumentais (LIBÂNEO, 2011, p. 

1). 

 

Com base nas discussões presume-se que a real intenção da reforma não é a educação 

em si. Existem, nas entrelinhas da política educacional elaborada pelo governo de Goiás, outros 

interesses de ordem político-econômica que suplantariam as necessidades do campo 

educacional.  

Outro fato chama atenção na reportagem, ao mesmo tempo em que o governo centraliza 

as decisões dizendo o que e como fazer, ele transfere obrigações, ao lançar sobre os professores 

a responsabilidade do sucesso e, consequentemente, do fracasso sobre a reforma. 

 

Os professores, por sua vez, são os agentes de todas as mudanças na rede estadual. 

Por isso merecem e devem ser reconhecidos. São eles que vão estar no contato direto 

com os alunos, contribuindo significativamente para a formação destes estudantes. Os 

docentes lideram as iniciativas que terão impacto positivo em sala de aula. [...] As 

diretrizes da reforma educacional partem do princípio de que todo o sistema deve girar 

em torno da aprendizagem do aluno. E à medida que constatarmos os avanços, que 

alcançarmos as metas e que colocarmos em prática as iniciativas, Goiás chegará a um 

modelo educacional eficiente, onde o estudante realmente aprenda (O POPULAR, 

opinião, 08/09/2011). 

 

O discurso aqui mais uma vez estabelece uma linha direta em relação às premissas 

neoliberais, já que em seu discurso o secretário de Estado e Educação defende abertamente a 

adoção de metas e a eficiência na educação. A forma como a língua e os demais padrões da 

linguagem são empregados, pelos diversos grupos sociais em um dado contexto, expressam 

uma série de elementos ideologicamente elaborados, “nesse caso, deve-se reconhecer que os 

traços impressos na língua, a partir do uso discursivo, criam em seu interior choques e 
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contradições”, tal análise indica que a linguagem, por vezes, se coloca como arena de embate, 

signo ideológico com “o poder de instalar uma dialética interna, em que se atraem e, ao mesmo 

tempo, se rejeitam elementos julgados inconciliáveis”(BARROS,1994, p. 8). Preponderante no 

discurso dos vários grupos sociais existentes, a ação ideológica se desenvolve de forma 

unilateralizada, com o propósito de manter um padrão hegemônico. Consequentemente, procura 

abafar as vozes com menor alcance social, impondo um discurso único ou monofônico. Em 

suma, “as classes sociais utilizam a língua de acordo com seus valores e antagonismos. [...] os 

discursos ideológicos, na maior parte das vezes, escolhem um dos polos, um dos valores e 

procuram mascarar o dialogismo constitutivo da língua ou suas contradições internas” 

(BARROS, 1994, p. 8).   

Na prática, observa-se que o regime político de base capitalista tem por essência “dar 

sua distorcida versão da sociedade, exatamente na noção de “valor individual”, como 

instrumento do progresso pessoal. Valor que não é só inato, mas, ao contrário, pode ser 

“adquirido”” (ROSSI, 1978, p. 41). O autor argumenta que, sob o discurso do mérito, “o 

indivíduo é considerado como tendo “livre escolha”, capaz de ir tão alto quanto sua motivação, 

desejo e habilidade o levem. Um indivíduo que não alcance o sucesso só tem a si próprio para 

culpar, desde que não tirou vantagem dos meios a eles disponíveis” (ROSSI, 1978, p. 71). Esse 

discurso na educação via de regra propõe: 

 
[...] promover uma mudança substantiva nas práticas pedagógicas, tornando-as mais 

eficientes; reestruturar o sistema para flexibilizar a oferta educacional; promover uma 

mudança cultural, não menos profunda nas estratégias de gestão (agora guiadas pelos 

novos conceitos de qualidade total); reformular o perfil dos professores, 

requalificando-os, implantar uma ampla reforma curricular, etc.(GENTILI, 1996, p. 

4). 

 

Em outro ponto de seu discurso, o secretário de Estado e Educação advoga em favor da 

adesão a novas práticas para a política educacional goiana. Segundo o mesmo: 

 

Todos os países que hoje figuram entre os melhores do mundo em educação ocupam 

estas posições porque priorizaram, nas últimas décadas, um conjunto de iniciativas e 

investimentos no setor que permitiu esta escalada. Na verdade, foram além: 

entenderam que um ensino de qualidade resultaria em mais desenvolvimento 

econômico e social e, por isso, fizeram um acordo; um pacto pela educação (O 

POPULAR, Opinião, 08/09/2011). 

 

Por vezes, o secretário de Estado e Educação defende uma série de medidas, que à 

primeira vista visam sanar os problemas da educação no estado, porém, o conjunto de iniciativas 

defendido por ele na realidade estaria em consonância com as perspectivas neoliberais de 

eficiência, produtividade e eficácia destacadas por Gentili (1996). Para Libâneo (2011): 
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Trata-se, assim, de uma política educacional controlada por resultados, ou seja, 

fixação de metas na forma de indicadores quantitativos, exigência de eficácia dos 

atores do sistema, estímulo ao trabalho individual por meio de bônus e prêmios. A 

eficácia dos servidores, professores, diretores, alunos, depende de determinadas 

competências. Sendo assim, as competências são requisitos para os resultados. A 

avaliação torna-se o meio para medir as competências que levarão aos resultados. 

Estes, por sua vez, servem como critério para que diretores, professores, pais, façam 

uma reflexão, reelaborem os projetos pedagógicos em termos de recuperação e 

melhoramento da escola (LIBÂNEO, 2011, p. 3). 

 

O discurso questionado por Libâneo (2011) ganha centralidade porque a educação ainda 

é apontada como a força motriz para o desenvolvimento econômico e social, o que faz com 

exista uma série de esforços por parte tanto da sociedade civil, como do Governo para torná-la 

forte e eficiente. Com esse intuito são instituídos os pilares do Pacto pela Educação, e a 

valorização, como já se sabe, aparece como o primeiro pilar de sustentação da reforma 

educacional do Estado de Goiás. De acordo com a proposta do Governo, a valorização do 

profissional da educação passa por uma remuneração compatível a de outras profissões com 

igual importância social, conjunta à capacitação progressiva desses servidores (GOIÁS, 2011). 

No dia 19/09/2011, pouco depois do lançamento oficial da proposta de reforma educacional 

(Pacto pela Educação), o governador do Estado se pronunciou sobre o assunto em uma 

reportagem na seção de opinião com o título: Professor, principal agente da reforma, dizendo: 

 

Alcançar bons patamares educacionais no ensino público é uma tarefa que exige 

investimentos maciços em recursos humanos, infraestrutura e em diversas outras 

frentes. É preciso que as escolas estejam em bom estado de conservação e que haja 

material didático disponível e fortes suporte para a aprendizagem. Mas, acima de tudo, 

é preciso que alunos e professores se sintam cada vez mais motivados. Formatar 

diretrizes de uma reforma educacional- um verdadeiro Pacto Pela Educação de todos 

os goianos- que englobe todas essas questões exigiu esforços e, principalmente, a 

busca de um modelo de gestão educacional inovador (O POPULAR, Opinião, 

19/09/2011). 

 

Na ocasião, o governador alegou existir problemas nas muitas áreas que envolvem a 

educação e, assim como outros representantes do poder público, reiterou a necessidade da 

reforma educacional e sua legitimidade. Seu posicionamento ressalta a visão do Governo sobre 

os professores e alunos, e ao menos tempo revela os rumos, por ele almejado para a educação. 

 

[...] São os professores os principais agentes dessa mudança. Afinal, eles são os 

responsáveis diretos pelo ensino. Além de bem preparados para atuar em sala de aula, 

os professores devem sentir-se estimulados para exercer essa função. Boas condições 

de trabalho são apenas um dos fatores, mas remuneração compatível com a função é 

primordial. Entendendo que a classe docente deve figurar entre as mais valorizadas 

das profissões e que o Governo de Goiás, após superar as dificuldades financeiras no 

primeiro semestre, reitera o compromisso de viabilizar, nos próximos meses o mais 

rápido possível, o pagamento do piso salarial nacional dos professores- e em um valor 

maior do que o recomendado pelo Ministério da Educação. Esta medida visa não 

somente o cumprimento da legislação federal que estabelece o vencimento mínimo 

para s professores de R$1.187,00. Ela faz parte da concepção deste governo como um 
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todo de promover e incentivar aqueles que optam por esta importante carreira. [...] 

Sabemos da importância da docência para o desenvolvimento do nosso país e, por 

isso, estamos mudando esta realidade em Goiás (O Popular, Opinião,19/09/2011). 

 

O governador do estado de Goiás destaca a necessidade de alterar a forma da gestão 

educacional realizada no Estado, mas coloca o professor como figura central de seu discurso, 

responsabilizando-o de forma direta pelo sucesso na educação. O assunto remuneração por 

mérito aparece na fala do governador ainda de forma implícita por meio do anúncio do 

programa Reconhecer. 

 

Outras medidas já foram colocadas em prática, como o Reconhecer, que concebe 

bônus se até R$ 1,5 mil para professores mais assíduos, e o respeito ao pagamento do 

adicional de férias no contracheque de junho. Estas iniciativas, somadas ao pagamento 

do piso salarial nacional, vão contribuir para fazer da carreira docente em Goiás um 

caminho atrativo para os jovens goianos, além de propiciar ao professor efetivo do 

quadro profissional da Secretaria de Educação condições mais favoráveis ainda ao 

exercício pleno da carreira do magistério (O POPULAR, Opinião, 19/09/2011). 

 

O chefe de Estado narra que a bonificação será paga aos profissionais da educação 

assíduos. Indiretamente o governador expõe em sua fala, que a atuação dos profissionais da 

educação passará a ser avaliada por critérios meritocráticos, sujeitando o trabalho e os próprios 

profissionais da educação à lógica da eficácia e eficiência. O discurso do governador 

corresponde a princípios ideológicos, o que remete à análise de Bakhtin (2006, p. 117) de que 

“a palavra, como signo, é extraída pelo locutor de um estoque social de signos disponíveis, a 

própria realização deste signo na enunciação concreta é inteiramente determinada pelas relações 

sociais”. O autor acrescenta que “a situação mais imediata e o meio social mais amplo 

determinam completamente e, por assim dizer, a partir do seu próprio interior, a estrutura da 

enunciação” (BAKHTIN, 2006, p. 117). Ou seja, o posicionamento do governador resulta as 

relações intrasociais por ele vivenciadas, mas principalmente, estabelecidas.  

Implicitamente, o governador defende ideias que convergem para princípios difundidos 

pelo sistema econômico vigente, seu discurso capta a essência neoliberal, onde a competição e 

a competência individual direciona as ações do sujeito. Nessa perspectiva, “a escola funciona 

mal porque as pessoas não reconhecem o valor do conhecimento; os professores trabalham 

pouco e não se atualizam, são preguiçosos; os alunos fingem que estudam quando, na realidade, 

perdem tempo, etc.” (GENTILI, 1996, p. 6).  

Em 2011, ano de implantação do Pacto pela Educação, os profissionais da rede estadual 

de educação entraram em greve por um período superior a cinquenta dias, sendo que as 

principais pautas de reinvindicações da categoria – melhoria salarial e melhores condições de 

trabalho – estavam diretamente associadas às promessas feitas durante a implantação e 
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implementação da reforma educacional no estado de Goiás. Na época, o professor universitário 

A. J. P. vem a público manifestar-se sobre o cenário da greve goiana no jornal. A reportagem 

com circulação no dia 12/05/2012, na seção de Opinião, é intitulada: Professores, governo e 

sociedade: 

 

Recentemente, os professores da rede estadual de ensino suspenderam a greve que 

durou mais de cinquenta dias. Para os professores, a greve é uma atividade cansativa 

e desgastante. [...] É desgastante porque os professores enfrentam a cobrança de 

muitos pais e alunos para retornarem à sala de aula. Os professores deveriam ser os 

profissionais mais valorizados, pois a existência de todas as outras profissões 

dependem da atividade docente. Todos os países que se desenvolveram optaram pela 

valorização da ciência, da educação e dos profissionais que atuam nestas áreas. No 

nosso país, quando um estado paga o piso nacional dos profissionais da educação 

básica parece que está fazendo algo extraordinário, pois se gasta um volume enorme 

de recursos financeiros com anúncios publicitários para divulgar tal feito. [...] O 

agravamento, no caso do Estado de Goiás, é que esse piso só está sendo pago em 

função da incorporação das gratificações ao salário básico. Isso é acreditar que as 

pessoas possam ser facilmente enganadas (O POPULAR, Opinião, 12/05/2012). 

 

Ao relatar a greve, o professor A. J. P. levanta um discurso que tem caráter coletivo, 

uma ação dialógica. Quando A.J.P. articula seu discurso interpondo “opinião social 

heterodiscursiva, pelo discurso do outro sobre ele” (BAKHTIN, 2015, p. 49), ele imprime sua 

condição de sujeito responsivo-ativo, ao mesmo tempo em que traz à tona sujeitos sociais 

diferentes, com posturas contrárias entre si. Em resposta à crítica tecida por A.J.P sobre o 

governo e o tratamento por ele dispensado aos profissionais da educação, no dia 22/05/2012, F. 

P. S. se manifesta em um artigo de opinião denominado: Educação, crítica e o mundo real. Na 

reportagem, o Superintendente de Ensino Médio/Seduc diz: 

 

Como comumente acontece quando os “especialistas” analisam estas situações, o 

articulista se coloca ao lado do movimento paredista, sem nem mesmo se dar ao 

trabalho de conhecer o lado da Secretaria de Educação. O professor ignora todo o 

processo de discussão do pacto pela Educação, um conjunto de ações divididas em 

cinco pilares estratégicos, já em implementação, que visam transformar a educação 

em Goiás (O POPULAR, Opinião, 22/05/2012). 

 

O fragmento acima traz de forma nítida o uso de adjetivações que procuram 

descredenciar o discurso oposto, a ação revela o embate entre os discursos da base aliada ao 

governo e outros sujeitos envolvidos no processo da reforma educacional goiana. A reportagem 

do dia 12/05/2012, atribuída à A.J.P. não só contesta, mas refuta o discurso de viés democrático 

apresentado pelo Superintendente de Ensino Médio F. P. S., e na ocasião A.J.P. argumenta que: 

 

O secretário de Educação, Thiago Peixoto, desde que assumiu essa secretaria ignorou 

os professores, as entidades representativas dos profissionais da educação, as 

entidades representativas dos estudantes e as entidades formadoras de professores em 

nosso estado quando implantou o projeto denominado Pacto pela Educação. Este se 

transformou num pacto pela exclusão destes agentes educacionais do processo de 
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definição das políticas para a educação pública estadual em nosso Estado (O 

POPULAR, Opinião, 12/05/2012). 

 

Segundo A.J.P nunca houve por parte do governo qualquer esforço de entendimento ou 

negociação entre as partes envolvidas no processo. Por outro lado, F.P.S defende que há por 

parte dos opositores do governo um esforço em depreciar as ações do mesmo, e argumenta: 

 

[...] É evidente que as ações previstas não ocorrerão simultânea e imediatamente. Se 

o professor observar bem, o primeiro pilar do Pacto é justamente a valorização dos 

profissionais da educação- algo que já começou com a instituição do piso salarial, 

com a elevação do salário de entrada na rede que era de pouco mais de R$ 1,5 mil e 

passou para mais de R$ 2,2 mil por 40 aulas semanais. [...] É consenso que a 

valorização dos profissionais da educação é a base para a melhoria dos nossos índices 

educacionais, mas deve vir junto de um programa de qualificação desta rede que reflita 

no aprendizado de nossos alunos. É esta nossa atividade fim. Estão previstas no Pacto 

pela Educação inúmeras ações que levam a esta valorização. Quando critica o bônus 

pago aos professores pela assiduidade e pelo planejamento pedagógico (no valor de 

R$ 2 mil neste ano), em que realmente o professor Adão é contra? Ele defende o 

professor que falta às aulas ou que não faz um bom planejamento? (O POPULAR, 

Opinião, 22/05/2012). 

 

Os diálogos nem sempre serão simétricos ou harmônicos, como aponta os fragmentos 

acima, mas o processo discursivo será sempre proveniente das relações estabelecidas socio-

historicamente entre o eu e o outros (BRAIT, 2005). Não é possível renunciar a uma posição 

dialógica frente ao discurso do outro, a controvérsia é parte inerente ao discurso, o que em 

outras palavras significa “assumir diante dele uma posição polêmica, irônica, apresenta-la como 

uma posição verdadeira, de autoridade, duvidosa, etc.” (BAKHTIN, 2016, p. 147). O 

posicionamento de um contexto dialógico não só é compreensível, como esperado. Por um lado, 

o discurso de F.P.S assume uma postura ideológica dominante, clara ao defender práticas 

meritocráticas que colocam o profissional da educação em situação subjugada. De outro, situa 

o contradiscurso de A.J.P, quando o mesmo defende que a incorporação de bônus ao 

vencimento salarial não corresponde à proposta de valorização salarial apresentada pelo 

Governo durante a implantação da reforma educacional. O enunciado tem sempre um 

destinatário com quem se busca estabelecer um diálogo, esse destinatário pode ou não coincidir 

com quem irá responder o enunciado (BAKHTIN, 2016), como ocorre nas reportagens de A.J.P 

e F.P.S. 

 

Ao construir o meu enunciado, procuro defini-lo de maneira ativa; por outro lado, 

procuro antecipá-lo, e essa resposta antecipável exerce, por sua vez, uma ativa 

influência sobre o meu enunciado (dou resposta pronta às objeções que prevejo, apelo 

para toda sorte de subterfúgios, etc.) (BAKHTIN, 2016, p. 63). 

 

Existe por parte de quem enuncia a presunção da resposta, ainda que essa resposta se dê 

pela apreensão, que em Bakhtin (2016) corresponde a uma compreensão responsiva. O diálogo 
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entre F.P.S e A.J.P destaca ainda a presença de forças e valores sociais contraditórios, que se 

organizam enquanto resistência e tensionamento, o que assegura “neste caso uma relação de 

caráter dialógico com o discurso do outro” (BAKHTIN, 2016, p. 147). 

Constata-se uma intervenção direta dos gestores públicos no discurso proferido sobre o 

Pacto pela Educação, o que cria distorções, sobremodo em sua apreensão. A meritocracia é um 

exemplo dessa distorção, apresentada como quarto pilar de sustentação da reforma educacional 

do Estado de Goiás, foi difundida entre os trabalhadores da educação como uma política de 

incentivo e complementação salarial, porém, está diretamente associada ao emprego de índices 

de desempenho educacional, adotados pelo Estado como critério basilar de julgamento para 

assegurar ou não o benefício de tal política. O equívoco por trás do suposto benefício é 

problematizado por C.B em reportagem veiculada no dia 16/10/2011, na seção Cidades com o 

título: Especialistas questionam bônus como incentivo. Na ocasião, C.B. descreve: 

 

Educadores e estudiosos da educação ouvidos pelo POPULAR foram unânimes: o 

secretário estadual de Educação, Thiago Peixoto, acerta quando discute com a 

sociedade a reforma educacional que pretende implantar, chamada de Pacto pela 

Educação, mas erra quando institui como principal pilar desse plano a concessão de 

incentivos na forma de bônus, tanto para estudantes como para professores e gestores 

de escolas (O POPULAR, Cidades, 16/10/2011). 

 

Discussões sobre valorização e remuneração dos professores vêm de longa data e 

possuem raízes profundas com ligações bastante complexas. De acordo com Shiroma e 

Evangelista (2004, p. 534), em 1998 a UNESCO elaborou um documento onde “afirma-se que 

os professores começam a ser vistos muito mais como um custo do que como um meio de 

desenvolvimento educativo. No perfil que traça sobre o magistério, os dados parecem apontar 

na direção de uma “compreensível” ausência de investimentos”. Para as autoras, é sob o 

discurso de equidade que órgãos reguladores vêm paulatinamente reforçando práticas 

meritocráticas no campo da educação. 

 

No relatório da Organização Internacional do Trabalho, de 1996, Impact of structural 

adjustment on the emplyment and training of teachers, alega-se que a educação foi 

sujeitada à mesma lógica de corte de custos das forças de mercado que é aplicada ao 

sistema geral de produção: se há pessoas qualificadas que querem ensinar recebendo 

abaixo dos valores legais, por que não contratá-las? (OIT apud UNESCO, 1998). Na 

mesma linha, encontramos a recomendação da UNICEF de se contratar professores 

“baratos” (BUCKLAND, 2000) e o apelo ao princípio de eqüidade quando se 

levantam os limites para o investimento na formação docente uma vez que os jovens 

que buscam o magistério são os pobres ( SHIROMA e EVANGELISTA, 2004, p. 

534). 

 

O discurso das agências reguladoras tenta naturalizar a disseminação de práticas 

meritocráticas pela oscilação do mercado de trabalho e mudanças no perfil dos profissionais 
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que ingressam na carreira docente. Essa interferência externa à educação é apontada no Pacto 

pela Educação pelo professor G.G. 

 

[...] Para o professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás 

(UFG) Ged Guimarães, o plano contempla essencialmente elementos exteriores ao 

processo educacional. "O bônus para professores, por exemplo, me lembra o mercado, 

que dá bônus para estimular as vendas e estabelece um processo de competição entre 

os vendedores", compara. Ele entende que a questão central é o professor saber e 

querer ensinar e o aluno querer aprender. Para que o professor queira ensinar, pondera, 

é preciso que haja condições nas escolas, tanto ligadas à infraestrutura como à 

valorização do profissional. "Isso está ligado ao pagamento de um salário digno - e 

bônus ou participação nos lucros não é salário- e também à formação cultural do 

professor", defende (O POPULAR, Cidades, 16/10/2011). 

 

  G.G defende que o pagamento de bônus é uma prática com raízes no mercado 

econômico, e por esse motivo incompatível com a realidade do campo educacional. Oliveira 

(2004, p. 1140) discute que os professores diante da nova organização do campo “se sentem 

obrigados a responder às novas exigências pedagógicas e administrativas, contudo expressam 

sensação de insegurança e desamparo tanto do ponto de vista objetivo – faltam-lhes condições 

de trabalho adequadas – quanto do ponto de vista subjetivo”. 

Já em defesa da reforma: 

 

Thiago Peixoto anunciou a concessão de um bônus para o professor regente, de R$ 

1,5 mil por semestre, baseado na assiduidade. A escola também receberá incentivos 

financeiros, de R$ 20 mil a R$ 40 mil, com base em seu desempenho no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Os estudantes também receberão 

bonificação: 4 mil alunos, com melhor desempenho na Prova Goiás, que será aplicada 

no próximo dia 26, ganharão uma poupança no valor de R$ 1 mil (O POPULAR, 

Cidades, 16/10/2011). 

 

A utilização dos indicadores de desempenho educacional como já discutido vem de 

longa data, entretanto, o uso que o governo de Goiás faz do Ideb para validar o pagamento dos 

profissionais da educação implica em uma distorção da função dos processos de avalição. 

Construiu-se um discurso onde, a qualidade é mensurada por meio da quantidade numérica, o 

trabalho do professor passa a ser mensurado, e a responsabilização se coloca disfarçada na 

forma de mérito. Shiroma e Evangelista (2011, p. 134) alegam que “avaliar é preciso. Contudo, 

nos últimos tempos, a reificação da qualidade, tomada como valor absoluto nos debates sobre 

avaliação, parece ter se tornado a mola mestra a gerar animosidades no campo das políticas 

públicas e na relação com os professores”. As mediações, próprias da linguagem, vislumbram 

as contradições, os interesses, e ideologias, que geram pontos de distorção. De acordo com Brait 

(2006, p.167), “o real se apresenta para nós semioticamente, o que significa que nosso discurso 

não se relaciona diretamente com as coisas, mas com os outros discursos, que semiotizam o 

mundo”. Isso faz com que a percepção das coisas e dos fatos seja envolta por significados 
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alheios, orientados pela posição e interesse social. Ou seja, a depender de quem elabora o 

discurso, o mesmo pode assumir a função de instrumento na ação de moldar contextos, 

perspectivas e significados.  

Moraes e Paula (2013, p. 131), problematiza que “a partir da compreensão dessa 

premissa, a classe dominante tem interesse em tornar o signo monovalente, uma vez que, dessa 

forma, implicaria uma só voz, uma única direção, um mesmo significado, facilitando a 

manutenção da hegemonia dessa classe no poder”. Os discursos contidos nas reportagens do 

jornal O Popular evidencia um esforço por parte dos representantes do governo de normatizar 

determinadas práticas, difundindo-as repetidamente em seu discurso. A ação se dá em primeiro 

momento, no sentido de tornar comum por exemplo o emprego de termos como: gestão, 

assiduidade, motivação e desempenho, expressões em sua maioria oriundas e difundidas em 

áreas de atuação como a economia e a administração de empresas, e em segundo momento 

vender a ideia de que tais práticas são viáveis também no campo da educação.  

O secretário de Estado e Educação fala sobre o assunto em reportagem do dia 

19/01/2012, com o título: Os avanços na Educação. 

 

[...] o programa Reconhecer foi criado para motivar os profissionais que estão na sala 

de aula e incentivar o retorno daqueles que estavam afastados.[...] Conseguimos, em 

um primeiro momento, maior assiduidade dos professores, dedicados a um trabalho 

desempenhado sem interrupções ou ausências - o que certamente tem refletido em 

melhor aproveitamento das aulas por parte dos alunos.[...] Por isso a ampliação do 

Reconhecer, para estimular a participação dos profissionais responsáveis pela gestão 

e pela vida pedagógica das escolas na preparação das aulas, no acompanhamento e na 

avaliação desse trabalho, realinhando-o quando necessário. [...] Uma forma de 

aprimorar o seu trabalho e facilitar o acompanhamento por parte da Secretaria da 

Educação. O reconhecimento ao mérito é uma estratégia que vem sendo utilizada por 

países que promoveram reformas nos seus sistemas educacionais, mostrando-se eficaz 

(O POPULAR, Opinião, 19/01/2012). 

 

O discurso do secretário de Estado e Educação se volta constantemente para a defesa do 

rendimento escolar, associado a práticas meritocráticas. Todavia, a adoção dessas práticas por 

si só não garante a eficiência educacional, mas o oposto disso: são fatores que distorcem e 

padronizam a prática educativa e acirram a competitividade e a individualidade no âmbito 

escolar. No entanto, encontram respaldo junto a medidas e recomeços das agências reguladoras 

a nível mundial. O comportamento do secretário suscita uma discussão desenvolvida por 

Bakhtin (2006, p. 128) sobre interação verbal, onde o autor afirma que “o discurso escrito é de 

certa maneira parte integrante de uma discussão ideológica em grande escala: ele responde a 

alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as respostas e objeções potenciais, procura apoio, etc.”. 

 

[...] consultores do Banco Mundial, elaboraram um relatório sobre os professores do 

Brasil sinalizando que inexistia na educação brasileira: orientação para os resultados; 
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incentivos financeiros aos professores; avaliação de desempenho docente; associação 

entre desempenho e demissões/recompensas e responsabilização pela aprendizagem 

do aluno.[...] propuseram, entre outros aspectos, o estabelecimento de um sistema de 

Avaliação de Desempenho Docente (ADD) por meio do qual seria projetada uma 

estimativa anual de desempenho tendo em vista orientar melhorias na prática de 

ensino e avaliação periódica com o propósito de promoção na carreira. 

Recomendaram que as avaliações insuficientes de equipe fossem complementadas 

com contratos de desempenho, sob os quais os professores seriam individualmente 

avaliados. [...] Os autores defendem que os desempenhos fracos contínuos deveriam 

ser punidos (SHIROMA e EVANGELISTA, 2011, p. 139) 

 

O discurso do secretário de Estado e Educação em torno do reconhecimento 

profissional, da participação do corpo escolar no processo educativo, assim como a valorização 

pelo mérito, interpõe-se ao discurso do Banco Mundial que, segundo Shiroma e Evangelista 

(2011, p. 141), têm uma única finalidade: “reduzir o custo-professor”. O discurso do secretário 

de Estado e Educação denota uma “atitude responsiva”, uma “ressonância dialógica”, porque 

além de voltar-se para um fato, ele também se volta para os discursos dos outros (BAKHTIN, 

2016, p. 61). Isso significa ainda que: 

 

Ao falar, sempre levo em conta o campo aperceptivo da percepção do meu discurso 

pelo destinatário: até que ponto ele está a par da situação, dispõe de conhecimentos 

especiais de um dado campo cultural da comunicação; levo em conta a suas 

concepções e convicções, os seus preconceitos (do meu ponto de vista), as suas 

simpatias e antipatias- tudo isso irá determinar a sua ativa compreensão responsiva do 

meu enunciado (BAKHTIN, 2016, p. 63-44). 

 

No sentido oposto ao discurso da eficiência no campo escolar, A. J. P. questiona e refuta 

a posição do secretário de Estado e Educação em uma reportagem com circulação no dia 

12/05/2012, na seção de opinião intitulada: Professores, governo e sociedade. 

 

O secretário ignorou professores, estudantes e suas entidades representativas porque 

se recusou a acatar as suas sugestões e não teve disposição para ouvir, negociar e, 

sobretudo, fazer concessões.[...] preferiu contratar assessorias de outros estados e se 

basear em modelos e experiências estrangeiras, em especial as norte-americanas, que 

compreendem a educação pela lógica pragmática, lógica do mercado que prioriza a 

concorrência, a exclusão, a quantidade e a impessoalidade. Esta lógica transforma o 

espaço da escola num espaço da concorrência financeira. Em vez de incentivar 

professores e alunos a construírem a sua autonomia intelectual e melhorarem a 

qualidade da educação através da dedicação ao estudo, ao rigor acadêmico e à 

solidariedade, esta lógica incentiva, ao contrário, a concorrência e a exclusão através 

do incentivo financeiro (bônus) para aqueles que apresentarem bom rendimento. É a 

lógica do mundo financeiro transferida para o mundo da escola (O POPULAR, 

Opinião, 12/05/2012). 

 

A preocupação colocada por A.J.P. de perda de autonomia, isonomia e identidade 

profissional são justificáveis, uma vez que gestores têm se utilizado de práticas meritocráticas 

para se eximirem de suas obrigações e retirar direitos, como ocorre no Pacto pela Educação. 

Além de descaracterizar a prática pedagógica, as práticas meritocráticas segmentam a categoria 

profissional e enfraquecem o pensamento coletivo (SHIROMA e EVANGELISTA, 2011). Para 
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as autoras a meritocracia, a avaliação ranqueada e o pagamento por produtividade apenas 

“prejudica a construção de uma “eficiência coletiva”. A competição entre professores, entre 

escolas, entre alunos, causa mudanças que acabam comprometendo a desejada “eficiência”” 

(SHIROMA e EVANGELISTA, 2011, p. 142). 

Na reportagem de título: A greve e a UFG, publicada na seção de Opinião no dia 

07/06/2012, G. G. se une à análise supracitada. Ao avaliar o cenário da greve vivenciado pelas 

universidades federais no país, o professor traça um paralelo entre o momento vivido pela 

educação no nível superior e a educação de base no Estado de Goiás. 

 

No Pacto pela Educação do governo goiano, duas metas nos levam à reflexão [...]. Na 

primeira, leia-se: “conceder bônus aos profissionais da educação por mérito, criando 

um ciclo virtuoso de busca pelo bom desempenho”. O valor aumenta segundo o 

desempenho, sobretudo dos alunos, que seriam também premiados. A segunda, 

Prêmio Escola, diz: “o programa consiste em definir metas ousadas que levem em 

conta a realidade e potencial de cada escola, gerando um incentivo justo e desafiador”. 

Para tal, propõe que o “prêmio” seja repassado à unidade escolar, “de forma que a 

escola deva investir nela mesma”. Para a implantação do referido plano, o governo 

retirou a gratificação por titularidade em favor do bônus por produtividade ao 

professor que apresentasse resultados positivos junto aos alunos, que seriam avaliados 

pela Secretaria. [...] Quando algumas unidades acadêmicas da UFG se posicionaram 

em favor dos professores da rede estadual em greve, a crítica fundamental era em 

relação ao princípio da meritocracia. Para os professores dessas unidades, isso 

acirraria a competitividade e estimularia a cultura individualista, próprias do mercado 

de trabalho, que exige pressa, economia, lucro. Na época, afirmavam que a escola, o 

professor, a aula, a avaliação, não podem ser tratados como mercadoria, entendendo 

que o trabalho acadêmico requer tempo para o estudo, para a correção dos trabalhos, 

para a pesquisa, para a orientação, para o acompanhamento do aluno (O POPULAR, 

Opinião, 07/06/2012). 

 

Tanto para A. J. P. quanto para G. G., ambos professores universitários, existe um 

descontentamento entre os profissionais da educação em relação às práticas adotadas pelo 

governo do estado de Goiás, ao mesmo tempo em que existe um descompasso entre o que os 

trabalhadores da educação almejam e o que o governo propõe. Enquanto os professores 

defendem pautas como a melhoria salarial, a garantia de melhores condições de trabalho e a 

valorização da categoria via manutenção e garantia de direitos; o governo busca respaldo no 

discurso da flexibilização, da competitividade, do desempenho, da eficiência e eficácia, 

condições para o desenvolvimento econômico, a ampliação da rentabilidade de determinados 

setores, a expansão e a acessibilidade de crédito junto a instituições financeiras.  

Os trechos destacados das reportagens denotam uma certa polarização entre os 

discursos, remete a lugares e questões sociais distintas, mostra um universo de signos, composto 

por conjuntos de signos determinados pelo grupo social com base em uma dupla materialidade, 

a físico-material e a sócio-histórico (MIOTELLO, 2014). Portanto, as discussões, independente 

do lugar em que elas ocorram, estarão sempre conduzidas por questões de ordem socio-
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histórica. Em outras palavras, as relações travadas socialmente são sempre ações ideológicas, 

“pois representa a realidade a partir de um lugar valorativo, revelando-a como verdadeira ou 

falsa, boa ou má, positiva ou negativa” (MIOTELLO, 2014, p. 170). E ainda que cada indivíduo 

ao elaborar seu discurso imprima um ponto de vista próprio de sua percepção, o mesmo 

preservará junto a si noções de base coletiva.  

Por ser constituído ideologicamente, o discurso torna-se o elemento base das lutas de 

classe. 
 

[...] Em uma sociedade que apresenta contradições de classe social, as ideologias 

respondem a interesses diversos e constantes; ora podem reproduzir a ordem social e 

manter como definitivo alguns sentidos das coisas[...], e ora podem discutir e 

subverter as relações sociais de produção da sociedade capitalista[...], desde que as 

mesmas não obstacularizem o desenvolvimento das forças produtivas (MIOTELLO, 

2014, p. 171). 

 

Os grupos sociais constroem e proferem discursos unicamente com intuito de manter 

uma relação que sustente a lógica social do desenvolvimento econômico e a permanência 

hegemônica de determinados grupos no poder (Miotello, 2014), aspecto que permeia o discurso 

dos representantes do governo em Goiás. Ao exporem seus pontos de vista, os agentes públicos 

construíram um discurso com características monofônicas, descrevendo o cenário da educação 

em Goiás enquanto algo caótico e a reforma educacional como uma ação indispensável, 

democrática e justa. No dia 09/04/2013, por meio da reportagem: Incentivo ao mérito, o 

secretário de Estado e Educação argumenta:  

 

O plano de reforma educacional em curso desde 2011, com a finalidade de elevar a 

qualidade do ensino na rede pública estadual, tem como um dos pilares a estruturação 

de um sistema de reconhecimento e remuneração por mérito. Era preciso criar nas 

escolas um ambiente que estimulasse o trabalho conjunto, o esforço e o bom 

desempenho de todos e, em particular, dos gestores escolares e das melhores práticas 

de ensino. Por isso a inclusão, nessa política de incentivo prevista no Pacto pela 

Educação, do Prêmio Escola. Afinal, motivação e reconhecimento são fatores 

primordiais para gerar uma ação transformadora. Com base no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e no Índice de Desenvolvimento da 

Educação do Estado de Goiás (Idego) foram definidos critérios e metas que levaram 

em conta a realidade e o potencial de cada escola.[...] Quando lançamos o desafio do 

Prêmio Escola sabíamos, após a concretização de um amplo diagnóstico que retratou 

a rede pública estadual nas suas mais diversas variáveis, que existiam limitações e 

dificuldades enfrentadas pelos gestores. O Pacto pela Educação, entretanto, criou, de 

forma abrangente, as condições necessárias para que os profissionais se envolvessem 

no projeto de reforma educacional, tornando realidade as diretrizes nele estabelecidas 

(O POPULAR, Opinião, 09/04/2013). 

 

 O discurso do secretário de Estado e Educação é articulado no sentido de salvaguardar 

as medidas por ele tomadas para sanar as “supostas” deficiências da educação goiana. Sua fala 

sugere uma ineficiência profissional que obriga o governo a assumir políticas mais rigorosas 

em prol do bem comum. Porém, o discurso defendido pelo governo de incentivo e 



119 
 

 
 

reconhecimento, esconde em suas entrelinhas uma política de controle por parte do governo, a 

competição entre profissionais e instituições de ensino, e a distorção das práticas pedagógicas. 

A ideia do discurso nas entrelinhas pode ser melhor compreendida na análise de Bakhtin (2016), 

quando o autor alega que: 

 

Todo enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com os quais 

está ligado pela identidade da esfera de comunicação discursiva. [...] os enunciados 

dos outros podem ser recontados com um variado grau de reassimilação; podemos 

simplesmente nos basear neles como um interlocutor bem conhecido, podemos 

pressupô-los em silêncio, a atitude responsiva pode refletir-se somente na expressão 

do próprio discurso- na seleção de recursos linguísticos e entonação, determinada não 

pelo objeto do próprio discurso mas pelo enunciado do outro sobre o mesmo objeto 

(BAKHTIN, 2016, p. 57-58) 

 

  Discorre-se então que a postura seguida pelo governo do estado de Goiás, indiretamente 

(co)responde a um contexto de articulação política maior, uma espécie de contraponto entre as 

necessidades locais e as questões de interesses gerais, avalizadas pelas agências que 

cofinanciam a educação. O que sugere que a política educacional pretensa pelo governo de 

Goiás se enquadra nos moldes meritocráticos, que segundo Freitas (2012) tem por primazia 

responsabilizar os professores pelo desempenho do aluno. O autor debate que: 

 

As políticas de responsabilização pressionam os professores a obter desempenho 

sempre crescente de seus alunos. Para tal, associam o desempenho do aluno ao próprio 

pagamento dos professores. Premidos pela necessidade de assegurar um salário 

variável na forma de bônus, os professores pressionam seus alunos, aumentando a 

tensão entre estes” (FREITAS 2012, p. 391). 

 

Os lugares que seguem políticas de responsabilização sustentam o mérito e as práticas 

de gerenciamento como meio para tornar eficiente e eficaz o trabalho desenvolvido dentro da 

escola. Nesse escopo, a centralidade passa a ser “aprendizagens medidas em testes 

padronizados, com ênfase nos processos de gerenciamento da força de trabalho da escola 

(controle pelo processo, bônus e punições)” (FREITAS, 2012, p. 383). Compete a nós ponderar 

que a meritocracia penaliza os professores ao desviar o foco e a motivação do trabalho; castiga 

e desmoraliza o professor junto à opinião pública; se utiliza de métodos questionáveis para 

mensurar os resultados; por fim não garante êxito no desempenho educacional (FREITAS, 

2012). 

Freitas (2012, p. 383) define que “um sistema de responsabilização envolve três 

elementos: testes para os estudantes, divulgação pública do desempenho da escola e 

recompensas e sanções”. As indagações do autor contribuem na compreensão do porque a 

avaliação ocupa lugar de destaque junto à reforma educacional implantada no Estado de Goiás, 

ainda que não tenha sido posta como um dos pilares de sustentação do Pacto pela Educação. 
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Desde a elaboração da reforma o Governo sempre se mostrou preocupado com o desempenho 

educacional dos estudantes da rede básica, preocupação esta que é descrita pelo secretário de 

Estado e Educação na reportagem: Um pacto com os goianos, com circulação no dia 08/09/2011 

na seção de Opinião, data que coincide com semana de lançamento da reforma. 

 

A importância de todos os goianos neste pacto pode ser ilustrada por levantamento 

recente divulgado pelo movimento Todos pela Educação. Apenas 27% dos alunos 

terminam o ensino médio com o aprendizado adequado em língua portuguesa. Em 

matemática, essa taxa cai para 8,9%. Logo, ao fim de 12 anos de estudos, 91 em cada 

100 estudantes não obtiveram o aprendizado adequado em matemática. Outro 

exemplo é o ranking do Ideb, o principal indicador de qualidade do ensino no Brasil. 

No ensino médio (1º ao 3º ano), Goiás caiu da 13ª posição em 2005 (2,86), 16ª em 

2007 (2,82) e 16ª em 2009 (3,07) (O POPULAR, Opinião, 08/09/2011). 

 

Posteriormente no dia 24/11/2011 na seção de Opinião, o secretário de Estado e 

Educação novamente se pronuncia na reportagem: Avaliar para melhorar; na ocasião ele 

argumenta que a melhoria da educação perpassa por uma profunda análise do cenário 

educacional e defende a implantação de instrumentos avaliativos como método de análise do 

processo educacional. 

 

Liderar ações que visam melhorar o aprendizado dos 600 mil estudantes da rede 

pública estadual exige que tenhamos respostas para duas perguntas cruciais: onde 

estamos e para onde queremos ir. Os novos caminhos para o sistema educacional 

goiano não podem ser traçados com base em indicações vagas, generalizações ou pelo 

senso comum. É preciso compreender profundamente o que ocorre nas salas de aula. 

É necessário buscar estratégias para termos noções reais do dia a dia dos professores, 

da rotina dos alunos, dos métodos de trabalho dos gestores e servidores. Ao longo de 

muitos anos, nunca se perguntou o porquê das crianças e dos jovens não aprenderem. 

Para responder a essa indagação, Goiás instituiu o seu Sistema de Avaliação da 

Educação Básica, o Saego, importante instrumento de diagnóstico que auxiliará na 

definição das políticas educacionais no Estado. Com esse sistema próprio de 

avaliação, anual, pretende-se fazer um raio-x da rede pública estadual, identificando 

potencialidades e localizando os pontos de fragilidade em cada unidade escolar (O 

POPULAR, Opinião, 24/11/2011).  

 

O discurso do secretário de Estado e Educação exposto nos fragmentos se mostra 

alinhado ao discurso de gestão por resultados defendida por instituições unilaterais como o 

Banco Mundial, uma amostra de que o discurso ainda que em seu contexto particular “é parte 

integrante de uma discussão ideológica em grande escala” (BAKHTIN, 2006, p. 128). Ou seja, 

o enunciado está sempre conexo e dirigido a outro enunciado e, segundo Bezerra (2016, p. 162), 

“esses discursos vão de simples questões do dia a dia a pontos de vista sobre o homem e o 

mundo, o passado, o presente e o futuro, abrangem um vasto campo da comunicação cultural”. 

Em relação à posição defendia pelas instituições cofinanciadoras da educação, Shiroma 

e Evangelista (2011, p. 137) citam um documento do Banco Mundial (2010) onde o mesmo 

estabelece “uma cultura de monitoramento e avaliação de resultados deve permear o trabalho 
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no setor”. A ideia central é de que se desenvolva e se estabeleça “um forte sistema de avaliação, 

critérios e indicadores definidos. Os reformadores alegam que quanto mais normatizada, 

informatizada, computadorizada, despersonalizada for a avaliação, mais adequada, posto que 

se tornaria mais refratária à subjetividade do avaliador” (SHIROMA e EVANGELISTA, 2011, 

p. 135). Os dados apresentados pelas autoras reforçam a discussão de que o agir humano 

desenvolve-se sempre buscando defender a posição política, econômica, ou ideológica de um 

grupo em detrimento de outros.  

Para o secretário de Estado e Educação,  

 

Os baixos índices de aproveitamento dos alunos e as elevadas taxas de evasão e 

repetência na rede pública não deixam margem para dúvidas; exigem intervenções 

imediatas no sentido de reestruturar o sistema de ensino para melhorar, 

significativamente, a qualidade da educação. Mas uma reestruturação fundamentada 

em bases seguras, em cima de uma permanente e sistemática avaliação. [...] O Saego 

permitirá sabermos como está se dando o processo de ensino e aprendizagem na rede 

pública nestes e em outros aspectos. Da mesma forma que as avaliações diagnósticas, 

os resultados das provas do Saego vão contribuir para a execução das diretrizes 

propostas para a reforma do ensino em Goiás, o Pacto pela Educação. [...] Ao lado de 

outros indicadores, o Saego e as avaliações diagnósticas vão compor o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica do Estado de Goiás (Idego), que também será 

anual. Divulgaremos em janeiro os resultados preliminares desta avaliação para que 

as escolas os utilizem como subsídio para o planejamento do seu projeto político 

pedagógico do ano letivo de 2012 (O POPULAR, Opinião, 24/11/2011).  

 

A ênfase dada pelo secretário de Estado e Educação a prática avaliativa indica que a 

decisão de realizar uma reforma na educação do estado de Goiás teve como motivação o 

desempenho da educação junto aos órgãos de avaliação. Sabe-se que o uso de instrumentos de 

avaliação e mensuração como o Ibeb, difundido no Pacto pela Educação, vem de longa data. 

“No Brasil, esta lógica vem ocorrendo desde a década de 1990, quando as avaliações externas 

passaram a ser inseridas no cotidiano escolar através do aparato normativo-jurídico, vinculando 

seus resultados ao financiamento da educação” (ALMEIDA et al, 2013, p. 1154). O emprego 

de índices junto ao campo educacional cria um ambiente de controle do governo sobre o 

trabalho dos profissionais da educação, ao mesmo tempo em que reforça a ideia de ineficiência 

das práticas desenvolvidas na educação até então, o que por sua vez advoga em favor da 

necessidade de mudança e de reforma.  

O discurso em torno da urgência em mudar os critérios e práticas educacionais 

difundidos no estado de Goiás é mais uma vez reiterado pelo governador, na reportagem Vitória 

da educação, publicada na seção de Opinião no dia 15/08/2012. Ao falar sobre o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2011, o governador destaca os feitos 

alcançados após implantação e implementação da reforma no estado: 
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A educação na rede pública estadual superou todas as projeções feitas pelo Ministério 

da Educação (MEC) para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 

2011. E esse resultado demonstra que os investimentos feitos pelo governo de Goiás 

e os esforços dos educadores começam a mudar a realidade das nossas escolas; e que 

as diretrizes propostas no Pacto pela Educação apontam caminhos seguros para o 

ensino público no nosso Estado. Os resultados obtidos pelas escolas públicas estaduais 

no Ideb de 2011, divulgados esta semana pelo Ministério da Educação, revelam a 

superação das metas nas três fases do ensino, colocando Goiás em destaque no cenário 

nacional da educação pública. Revelam, também, um salto expressivo na qualidade 

do ensino médio, que é uma etapa da educação básica de responsabilidade exclusiva 

do governo estadual. Sabemos que o compromisso e a dedicação dos profissionais que 

estão hoje na rede estadual foram decisivos para a conquista desses resultados (O 

POPULAR, Opinião, 15/08/2012). 

 

Shiroma e Evangelista (2011, p. 144) argumentam que a política de avaliação atual tem 

atuado como “fetiche”. Segundo autoras, “são percentuais, médias, índices, indicadores 

tomados “em si”. Não se discutem as condições objetivas de produção desses resultados, pois 

é da essência das estratégias dos reformadores velar a materialidade” (SHIROMA e 

EVANGELISTA 2011, p. 144). Com base em tal análise percebe-se que o Ideb enquanto 

instrumento de avaliação da educação se mostra eficiente em determinados aspectos, todavia, 

questionável e ineficiente em outros. O mesmo se mostra eficiente quando cumpre a função de 

mensurar e materializar dados sobre a educação, necessários para seu cofinanciamento; 

questionável e ineficiente porque o Índice não abarca todas as dimensões que constituem o 

processo educativo. 

 

[...] reforça-se a indicação de que a eficácia da escola não pode ser avaliada por um 

único indicador, seja ele qual for, e que pensar no trabalho da escola, nas variáveis 

que influenciam e, por consequência, na qualidade que ela oferta é, sem dúvida, tarefa 

árdua e complexa e que necessita se voltar a diversos aspectos, além do desempenho 

medido pelos testes aplicados aos alunos ( ALMEIDA et al, 2013, p. 1168).  

 

Para o governador: 
 

[...] Com o Pacto pela Educação, estabelecemos como principais estratégias o Sistema 

de Avaliação da Educação Básica do Estado de Goiás (Saego), com diferentes 

ferramentas de avaliação, e o sistema de reconhecimento ao mérito com o pagamento 

de bônus aos profissionais da educação – Programa Reconhecer – e poupança aos 

estudantes – Prêmio Aluno. As avaliações internas realizadas pela Secretaria da 

Educação, como a Prova Goiás anual, contribuem para disseminar a cultura de 

avaliação, complementam o Ideb nacional e permitem uma intervenção mais imediata 

na reorientação pedagógica e de formação continuada dos professores. O pacto trouxe 

25 diretrizes que, em grande parte, estão em execução e potencializando os esforços 

de todos, governo e sociedade, por uma educação de melhor qualidade (O POPULAR, 

Opinião, 15/08/2012). 

 

O discurso no fragmento ressalta a importância da política de meritocracia para o 

governo. Ainda que o governador tenha descrito um cenário de coletividade entre governo e 

sociedade civil, Shiroma e Evangelista (2011, p. 143) lembram que na meritocracia o que 

prevalece é “um discurso ambíguo que responsabiliza o professor pela má qualidade da 
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educação”. No contexto da meritocracia retira-se do poder público a corresponsabilidade no 

desenvolvimento do processo educacional e o indivíduo, e tanto o professor quanto o aluno 

tornam-se os únicos responsáveis pelo sucesso ou fracasso de suas ações. 

O governador segue dizendo que: 

 

Os números do Ideb são um reconhecimento de que esses esforços resultarão em 

benefícios para os estudantes. Mostram que se o Estado de Goiás alcança este patamar 

é porque cada profissional, em cada escola estadual, realmente fez a diferença. [...] Os 

estudantes também merecem o nosso reconhecimento. Participaram de uma iniciativa 

inédita desta gestão e submeteram-se às avaliações diagnósticas e à Prova Brasil, 

importantes programas do Pacto pela Educação que têm se mostrado cada vez mais 

eficazes na identificação das dificuldades no processo de ensino e aprendizagem. 

Enfrentamos resistências na implantação destas mudanças que têm revolucionado o 

nosso setor educacional. Algo natural e previsível, já que estávamos tratando de um 

projeto inovador, ousado e com iniciativas que não haviam sido executadas em 

nenhuma outra gestão. Logo, esses resultados, obtidos ainda no primeiro ano do nosso 

governo, nos incentivam a enfrentar o desafio de mudar a escola pública do Estado de 

Goiás. Aliado aos esforços para melhorar o ensino e a aprendizagem, também estamos 

investindo na infraestrutura. São esforços conjugados e que, em pouco tempo, nos 

levarão a patamares ainda maiores, a lugares mais altos. Todos juntos, em Goiás, por 

uma educação cada vez com mais qualidade (O POPULAR, Opinião, 15/08/2012). 

 

Existe uma preocupação no discurso do governador em criar um cenário social 

homogêneo, em indicar uma unicidade de pensamentos e anseios. Seu discurso se articula com 

a finalidade de criar a ideia de coletividade, de participação popular nas decisões de interesse 

público, conduta que na prática disfarça intenções e decisões estruturados em prol de interesses 

do próprio Governo, ou de um grupo social específico, incidindo, assim, sobre o discurso do 

Governo o uso intencional de elementos semânticos. 

É possível notar uma convergência de interesses e a tentativa de estabelecer um discurso 

monofônico em torno da reforma educacional, isso porque, do mesmo modo que o governador, 

o secretário de Estado e Educação atribui a melhora dos alunos nas avalições e a elevação dos 

índices educacionais à implantação da reforma educacional. Na reportagem de título Agente de 

mudança, publicada no dia 15/10/2012 na seção de Opinião, o secretário de Estado e Educação 

fala sobre o êxito da educação goiana. Para o secretário, a reforma educacional foi de suma 

importância para o alcance do feito. 

 

Os números do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgados 

recentemente, colocam Goiás em 5º lugar no ranking nacional do Ensino Médio e 

como primeiro colocado em crescimento porcentual nesta etapa do ensino. 

Ultrapassamos todas as metas estabelecidas pelo Ministério da Educação. E isto não 

ocorreu de maneira isolada: 82% das escolas estaduais melhoraram suas notas. 

Apresentamos os grandes responsáveis por tamanho êxito: os professores. São eles, 

os 34 mil professores da rede estadual, os protagonistas, que estão ali, dia após dia, 

acompanhando de perto a rotina de cada um dos cerca de 600 mil estudantes. O que 

acontece hoje nas escolas goianas atrai o interesse dos demais Estados e de outros 

países. Nosso plano de reforma educacional, o Pacto pela Educação, com suas 25 



124 
 

 
 

diretrizes divididas em cinco eixos estratégicos, incorporou novas estratégias e 

metodologias de planejamento, execução, acompanhamento e avaliação do trabalho 

pedagógico nas escolas. Instituiu programas e projetos que tiveram impacto positivo 

em sala de aula (O POPULAR, Opinião, 15/10/2012). 

 

 O fragmento torna público a interferência do Ministério da Educação (MEC) na adoção 

das práticas implantadas e implementadas em Goiás. Sobre as práticas avaliativas, Frigotto 

(2000) problematiza: 

 

O sistema de avaliação atualmente proposto pelo Ministério da Educação, além de 

confundir e reduzir esta questão a técnicas de mensuração, vai revelar o óbvio. A 

aplicação de um teste padrão, partindo de qualquer escolha obrigatório, no caso feita 

com assessoria de técnicos adestrados nos organismos internacionais, que definem a 

qualidade (total) esperada, vai mostrar uma brutal desigualdade que as pesquisas vêm 

apontando há décadas, no desempenho de acordo com a materialidade de condições 

(extra-escolares) e das condições institucionais (intra-escolares) (FRIGOTTO, 2000, 

p. 86). 

 

A discussão suscitada reforça a ideia de que a prática educativa é multifatorial e por isso 

abrange os vários elementos que compõem a sociedade. Logo, possui natureza complexa, o que 

faz do processo avaliativo algo de mesma natureza. Supor que testes padronizados consigam 

êxito em descrever a realidade no campo da educação levando em consideração apenas parte 

de seus elementos constitutivos, implica em negar a natureza do processo educativo. A 

discussão levantada por Frigotto (2000) destaca a existência de interfaces entre as áreas da 

economia e da educação, com interferência por parte do setor econômico no campo da 

educação. Esse elo entre política, economia e sociedade gera uma interposição de discursos, 

por conseguinte, potencializa o fenômeno da heterogeneidade no discurso, ou o que Barros 

(2005, p. 30) chamou de “heterologia ou pluridiscursividade”. 

 

O termo heterologia, embora em princípio se aplique à diversidade de tipos 

discursivos, é empregado muitas vezes, nos escritos de Bakhtin, para a diversidade 

em geral dos diferentes elementos que caracterizam o discurso: de gênero (tipos 

discursivos), de profissão, de camada social, de idade e região (dialetos). Todos esses 

elementos caracterizam a variação em comunicação verbal entre seres humanos 

(BARROS, 2005, p. 30). 

 

A diversidade ou multiplicidade social a qual se refere Barros (2005) encontra-se 

representada na figura do ministério da educação, dos mais de 34 mil professores e 600 mil 

estudantes que compõem a rede de educação básica goiana e do próprio governo de Goiás. Um 

panorama que, segundo Faraco (2014, p. 49), suscita “uma realidade que congrega múltiplas e 

heterogêneas línguas sociais, entendidas como compósitos verbo-axiológicos, como expressão 

de uma determinada interpretação do mundo”. 

 Em outro momento, no dia 06/09/2014, na seção de Opinião, T. P., já na condição de 

deputado federal, reafirma que o Pacto pela Educação foi uma ação acertada do Governo de 



125 
 

 
 

Goiás. Para ele é inegável que a melhoria na educação garantirá ao Estado sucesso 

socioeconômico. 

 

Hoje somos o primeiro lugar no ranking nacional do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb) – no início deste governo, éramos o 16º. [...] E todas as 

mudanças trazidas pela reforma educacional implantada em Goiás, o Pacto pela 

Educação, foram pensadas para que nossos alunos aprendessem mais a cada dia. [...] 

E hoje os números do Ideb comprovam isso. Nos anos iniciais do ensino fundamental, 

a rede estadual atingiu nota 6,0, patamar educacional médio de países da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Todas as medidas 

adotadas foram decorrentes de um trabalho de planejamento e gestão, mas não seriam 

possíveis se não tivesse o comprometimento de quem está no chão da escola[...]. O 

primeiro lugar no ranking Ideb prova também que as mudanças trazidas pelo Pacto 

têm gerado um impacto altamente positivo para nossos alunos, que são a verdadeira 

razão de todos os nossos esforços. Reformamos todas as escolas estaduais e 

incentivamos os professores que estão em sala de aula, não faltam e planejam suas 

aulas, por meio do Programa Reconhecer. [...] A criação de um currículo referência 

também foi fundamental, garantindo equidade de aprendizagem a todos os alunos. 

Com a tutoria pedagógica, foi oferecido suporte pedagógico permanente às escolas (O 

POPULAR, Opinião, 06/09/2014). 

 

 Inicialmente, admite-se dizer que T.P se utilizou da visibilidade do jornal O Popular 

para se referir e refletir sobre as ações do governo, isso porque “um discurso mantém relações 

com outro, ele não é concebido como um sistema fechado sobre si mesmo, mas é visto como 

um lugar de trocas enunciativas [...], pois ele se transforma, ao mesmo tempo, num espaço 

conflitual e heterogêneo e num espaço contratual” (FIORIN, 1994, p. 35). No entanto, ao 

ponderar que “todas as palavras e formas são povoadas de intenções” (BAKHTIN, 2015, p. 69), 

infere-se que o discurso de T. P. a todo momento se utiliza dos signos ideológicos de forma 

intencional, sua argumentação procura sustentar a ideia de coletividade nas decisões, de 

conformidade nas ações e consenso nas escolhas tomadas ao longo da reforma educacional. Há 

no discurso de T.P uma interdiscursividade que lhe é inerente, como trata Fiorin (1994, p. 35), 

“um discurso discursa outros discursos. Nessa medida o discurso é social”. Dessa forma, o 

discurso de T.P. esboça elementos de um lugar e uma ocupação social cujas definições 

ideológicas estão voltadas à manutenção do poder político, social e econômico de grupos 

específicos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa propôs investigar o Pacto pela Educação por meio de reportagens 

publicadas no jornal O Popular, no período de 2011 a 2015, com o objetivo de compreender os 

múltiplos discursos produzidos sobre a reforma educacional goiana. 

A pesquisa reconhece que a relação humana é essencialmente social, que o 

conhecimento é produzido coletivamente por indivíduos e institucionalmente organizado ao 

longo do tempo. Por meio da interação social esse conhecimento é assimilado, internalizado, 

compartilhado e ressignificado. Essa interação social ocorre por meio da linguagem em suas 

diversas formas, sendo o discurso uma delas; promove troca de conhecimento, formação mútua 

e exprime a realidade. Em suma, manifesta perspectivas, especificidades ou interesses que vão 

variar de acordo com a organização do grupo social. 

A pesquisa reitera que a educação, por conta de questões sociais, políticas e econômicas, 

se articula junto à influência e interferência tanto em sua estrutura, quanto em seus 

ordenamentos, e que esses elementos, por sua vez, direcionaram a reforma educacional no 

estado de Goiás no ano de 2011. Constatou-se que o Pacto pela Educação se comporta como 

um projeto de governo cuja configuração parece traduzir um perfil traçado para o campo da 

educação a partir dos anos de 1990, na Conferência Mundial sobre Educação para Todos, no 

qual foram adotadas uma série de medidas que passaram a exercer influência na formação 

profissional, na infraestrutura escolar, no planejamento e desenvolvimento educacional, na 

prática pedagógica, bem como aspectos do trabalho do professor. Argumentou-se que o Pacto 

pela Educação consiste em uma política pública educacional, envolta por medidas 

intervencionistas, com a adoção de práticas de gestão empresariais, mediada por instrumento 

de controle e avaliação. Verificou-se que as práticas implantadas pela referida reforma, 

ampliam e agravam o quadro de cobrança e vigilância individual e coletiva pelas vias da 

meritocracia, ao mesmo tempo que promove o estreitamento curricular, o sentimento de 

responsabilização e culpabilização da comunidade escolar pelo insucesso educacional, os 

baixos salários, o pouco investimento educacional, a perda da autonomia do professor junto ao 

processo ensino-aprendizagem e a repressão por parte dos gestores e representantes do governo. 

Também se notou que instituições da esfera privada têm se interessado e se envolvido 

na elaboração de políticas públicas no campo da educação, incluindo empresas ligadas a 

comunicação. Nesse contexto, os meios de comunicação de massa assumem lugar de destaque 

por sua capacidade de intervir junto à assimilação dos fatos, já que as técnicas e a linguagem 

adotada por um jornal, impresso ou televisionado, têm a capacidade de descrever, construir ou 
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reelaborar uma determinada realidade, o que significa dizer que a forma de atuação e a 

linguagem adotada em um jornal está diretamente ligada ao grupo socioideológico a qual 

pertence o empreendimento. Observou-se que o jornal O Popular, parte integrante do grupo da 

Organização Jaime Câmara, apresenta ligações político-econômicas que datam de sua 

fundação, com atuação em vários campos da sociedade goianiense, incluindo a educação. A 

pesquisa mostrou que por meio de suas reportagens, o referido jornal tem interferido na 

disseminação de ideias e valores, normatizando e solidificando discursos que convergem com 

interesses de grupos sociais que detêm o poder hegemônico. Assim, entende-se que o jornal O 

Popular adota um discurso intencional que, via de regra, defende e sustenta interesses de grupos 

sociais, políticos e econômicos hegemônicos, que se revezam na posição de poder no estado de 

Goiás. 

Foi possível observar que os sujeitos que se manifestaram sobre a reforma no jornal O 

Popular são oriundos de círculos sociais distintos, mas que possuem algum vínculo 

profissional, já que em sua maioria são professores da rede pública de educação, professores da 

universidade pública, sindicalistas da área da educação e representantes do governo, além do 

próprio jornal. A presença de lugares e sujeitos sociais díspares comprova que a diversidade 

social e o fenômeno da heterogeneidade de discursos ocorreram ao longo do processo, uma vez 

que tal fenômeno tem como principal característica exprimir as contradições sociais por meio 

do discurso. 

Os dados levantados evidenciaram que a quantidade de reportagens sobre a reforma 

(Pacto pela Educação), nos dois anos iniciais foi maior em relação aos outros anos. Essa 

movimentação demostra o interesse e a relevância do tema tanto para o Governo, quanto para 

a comunidade escolar, que se mobilizaram no sentido de exporem e defenderem seus pontos de 

vista e de interesses. As reportagens revelaram que o Governo e seus representantes 

constantemente recorreram ao uso do discurso monofônico e da padronização da linguagem 

como um artifício de legitimação, uma ação intencional utilizada para sugerir ao leitor do jornal 

O Popular que as ações tomadas pelo governo em relação a educação eram inevitáveis e, por 

isso, a melhor opção. Se considerar o fato de que o governo acumulou um percentual de ≅ 

42,2% do material produzido sobre o tema, pode-se então interpretar que o governo buscou, ao 

longo das reportagens, de forma articulada, convergir e unificar o discurso em uma só voz, num 

discurso monofônico proferido no sentido de tornar a voz do Estado única e sólida, uma 

tentativa deliberada do Governo de validar suas ações e tornar a reforma mais conhecida e 

reconhecida pela população. 
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Em relação ao discurso, detectou-se que o posicionamento ideológico se faz presente na 

forma implícita e explicita. As reportagens mostram sujeitos díspares, com divergências de 

opiniões, reiterando um contexto que caracteriza diversidade social e a ocorrência de uma 

heterogeneidade de discursos. Entretanto, apesar de observar heterogeneidade de discursos, as 

reportagens demonstram uma certa predominância de interesse no intradiscurso, sobretudo no 

discurso dos representantes do governo. 

Alguns temas como a valorização dos profissionais da educação, a meritocracia e a 

avalição, ganharam ênfase nos discursos promovidos pelas reportagens, o que reforça a ideia 

de que as alterações implantadas na educação no Estado de Goiás por meio do Pacto pela 

Educação advêm de interesses político-econômicos, compõe um cenário de confluência de 

discursos e intertextos marcados por interesses defendidos e difundidos em esfera global. Nesse 

contexto, alega-se que o Pacto pela Educação foi articulado com preceitos neoliberais, alinhado 

às ideias disseminadas por agências cofinanciadoras da educação, como o Banco Mundial, o 

que justificaria a adoção e aplicação de práticas utilizadas no mercado econômico e empresarial 

no intuito de resolver os “supostos” problemas da educação e corrigir o déficit educacional do 

Estado. Conclui-se que o Governo do Estado de Goiás, por intermédio de seus agentes, utilizou-

se do jornal O Popular para disseminar suas ideias e tecer argumentos que avalizassem as ações 

relativas ao Pacto pela Educação. O uso de signos ideológicos é recorrente no discurso do 

Governo, o que revela a busca pela manutenção do poder hegemônico, valendo-se de uma certa 

primazia para marcar posições e interesses. Contudo, este recurso da linguagem também 

aparece no contradiscurso de alguns professores e profissionais da educação.  

Por fim, a leitura e análise das reportagens sobre o Pacto pela Educação no jornal O 

Popular (2011-2015), desvelaram um cenário de forças opositoras e o tensionamento entre os 

sujeitos envolvidos no processo de implantação e implementação da referida reforma 

educacional. Compreende-se que os pontos de vista e a defesa dos interesses estão diretamente 

ligados ao lugar, grupo ou posição social de cada sujeito e que essa relação influencia na 

elaboração, na apreensão e na significação de ideias veiculadas pelo discurso.  

  



129 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

ADGHIRNI, Zélia Leal. Jornalismo on-line e identidade profissional do jornalista. In: MOTTA, 

Luiz Gonzaga (Org.). Imprensa e Poder. -Brasília: Editora Universidade de Brasília, São 

Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2002. 

ALMEIDA, Luana Costa; DALBEN, Adilson; FREITAS, Luiz Carlos de. O ideb: limites e 

ilusões de uma política educacional. Educação & Sociedade, vol. 34, núm. 125, octubre-

diciembre, 2013. 

 

ALVES, Cleudimar Rosa. Políticas públicas educacionais: a reestruturação produtiva do 

capital e o Pacto pela Educação em Catalão Goiás. Dissertação (Mestrado em Geografia) 

Universidade Federal de Goiás – UFG - Catalão, 2015. disponível em: 

https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/7496. acesso em: maio de 2017. 

 

AMARAL, Roberto. Imprensa e controle da opinião pública (informação e representação no 

mundo globalizado). In: MOTTA, Luiz Gonzaga (Org.). Imprensa e Poder. Brasília: Editora 

Universidade de Brasília, São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2002. 

ANTUNES, Ricardo. As reformas diferenciadas da reestruturação produtiva e o mundo 

do trabalho no Brasil. Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, 2º Época, nº 21, 

Setembro de 2009. 

 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da educação e da pedagogia: geral e Brasil. 3ª 

ed.- ver. e ampl. São Paulo: Moderna, 2006. 

 

ARAÚJO JÚNIOR, João Ferreira de. O trabalhador da educação e a acumulação flexível 

do capital: um estudo do posicionamento do Sintego frente à política educacional de 

Goiás.  Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Goiás. Goiânia, GO, 

2013. disponível em: https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/3146. Acesso em: maio de 

2017. 

 

BAKHTIN, Mikhail Mikhailovich. Para uma filosofia do ato responsável. São Carlos: Pedro 

e João Editores, 2010.  

BAKHTIN, Mikhail (V.N. Volochínov). Marxismo e filosofia da linguagem. 12º ed. São 

Paulo: Hucitec, 2006.  

BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. São Paulo: Editora 34, 1º edição, 2016. 

BAKHTIN, Mikhail. Teoria do romance I: A estilística. São Paulo: Editora 34, 2015.  

BARROS, Diana Luz pessoa de. Dialogismo, Polifonia e Enunciação. In: BARROS, Diana Luz 

Pessoa de; FIORIN, José Luiz(org.). Dialogismo, Polifinia, Intertextualidade: em torno de 

Bakhtin. Editora da Universidade de São Paulo, 1994. 

BARROS, Diana Luz pessoa de. Contribuições de Bakthin. As teorias do Discurso. In: BRAIT, 

Beth(org.). Bakthin, dialogismo e construção do sentido. 2º ed. rev.- Campinas, São Paulo: 

Editora da Unicamp, 2005. 



130 
 

 
 

BEZERRA, Paulo. Posfácio: No limiar de várias ciências. In: BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros 

do discurso. São Paulo: Editora 34, 1º edição, 2016. 

BORGES, Rosana Maria Ribeiro, CHAVEIRO, Eguimar Felício. Pensamentos dispersos, 

hegemonias concentradoras: discursos jornalísticos e movimentos de 

territorialização no cerrado. Tese (Doutorado em Geografia) – Universidade Federal de 

Goiás, Goiânia, 2013. Disponível em: https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/3697. 

Acesso em: janeiro de 2018. 

BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução Fernando Tomaz. 12 ed. Rio de Janeiro; 

Bertrand Brasil, 2009. 

BRASIL. Plano Nacional de Educação 2014-2024 [recurso eletrônico]: Lei nº 13.005, de 

25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras 

providências. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2014. Disponível em: 

http://www.observatoriodopne.org.br/uploads/reference/file/439/documento-referencia.pdf. 

Acesso em: junho de 2018. 

 

BRASIL. CONAE. Documento final. 2010. Disponível em: 

http://conae.mec.gov.br/images/stories/pdf/pdf/documetos/documento_final_sl.pdf, acesso 

em: março de 2018. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Relatório Educação para Todos no Brasil 2000-2015 

versão preliminar.  Junho 2014. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/junho-2014-

pdf/15774-ept-relatorio-06062014/file. Acesso em: março de 2018. 

 

BRASIL. Educação para todos: o compromisso de Dakar. Brasília: UNESCO, CONSED. 

Ação Educativa, 2001. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000127509. 

Acesso em: março de 2018.  

 

BRASIL. Projeto de Lei do Plano Nacional de Educação (PNE 2011/2020): projeto em 

tramitação no Congresso Nacional / PL nº 8.035 / 2010 / organização: Márcia Abreu e Marcos 

Cordiolli. – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2011. Disponível em: 

http://www.upe.br/portal_antigo/wp-content/uploads/2014/07/PL8035-PNE.pdf. Acesso em: 

março de 2018. 

 

BRAIT, Beth; MELO, Rosineide de. Enunciado/enunciado concreto/enunciação. In: BRAIT, 

Beth(org.). Bakthin: conceitos-chave. 5º ed., 2º reimpressão. São Paulo: Contexto, 2014. 

BRAIT, Beth. Bakthin e a natureza constitutivamente dialógica da linguagem. In: BRAIT, 

Beth(org.). Bakthin, dialogismo e construção do sentido. 2º ed. rev. Campinas, São Paulo: 

Editora da Unicamp, 2005. 

CARMO, Rafael Moreira do. Políticas educacionais no ensino médio e seus efeitos sobre o 

trabalho docente no Estado de Goiás. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) 

Universidade Federal de Goiás, 2014. Disponível em: 
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/7997/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20-

%20Rafael%20Moreira%20do%20Carmo%20-%202014.pdf. Acesso em maio de 2017. 

 

CHARTIER, Roger. A história cultural: Entre práticas e representações. Difusão Editora, 

Lisboa, 1988.  



131 
 

 
 

ECO, Umberto. Apocalípticos e Integrados. 2 ed. Editora Perspectiva: São Paulo, 1976. 

EMMENDOERFER, Magnus Luiz; SILVA, Gustavo Melo. Contribuições do 

neoinstitucionalismo da ciência política para os estudos de redes organizacionais. Revista Base 

(Administração e Contabilidade) ISINOS, vol. 6, núm. 3, 2009 – Universidade do Vale do Rio 

dos Sinos São Leopoldo, Brasil. Disponível em: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337228639004. Acesso em: janeiro de 2018. 

FARACO, Carlos Alberto. Autor e autoria. In BRAIT, Beth(org.). Bakthin: conceitos-chave. 

5º ed., 2º reimpressão. São Paulo: Contexto, 2014. 

FRANCO, Kaio José Silva Maluf. A valorização profissional docente da educação básica 

em goiás (1990-2015). Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade Federal de Goiás- 

UFG, Jataí, 2016. Disponível em: https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/5914. Acesso 

em: maio de 2017. 

 

 FREITAS, Luiz Carlos de. Os reformadores empresariais da educação: da desmoralização 

do magistério à destruição do sistema público de educação. Educação & Sociedade, vol. 33, 

núm. 119, abril-junho, 2012. Disponível em: http://www.cedes.unicamp.br. Acesso em: janeiro 

de 2018.  

 

FREITAS, Luiz Carlos de.  Qualidade negociada: avaliação e contraregulação na escola 

pública. Educação & Sociedade, vol. 26, núm. 92, outubro, 2005.  

 

FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria. Educação básica no brasil na década de 1990: 

subordinação ativa e consentida à lógica do mercado. Educ. Soc., Campinas, vol. 24, n. 82, 

p. 93-130, abril 2003. Disponível em: http://www.cedes.unicamp.br>, acesso em: janeiro de 

2018. Acesso em: março de 2019. 

 

FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e a crise do capitalismo real. 6 Ed. São Paulo: 

Cortez,2010. 

 

FRIGOTTO, Gaudêncio. Os circuitos da história e o balanço da educação no Brasil na primeira 

década do século XXI. Revista Brasileira de Educação v. 16 n. 46 jan.|abr. 2011. Disponível 

em: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v16n46/v16n46a13.pdf. Acesso em: março de 2019.  

 

FRIGOTTO, Gaudêncio. Os Delírios da Razão: Crise do capital e metamorfose conceitual no 

campo educacional. In: GENTILI, Pablo (Org.). Pedagogia da Exclusão: Crítica ao 

neoliberalismo em educação. 19º ed. Petrópolis, Rj :Vozes, 2000. 

 

FIORIN, José Luiz. Polifonia textual e discursiva. In BARROS, Diana Luz Pessoa de; FIORIN, 

José Luiz (org.). Dialogismo, Polifonia, Intertextualidade: em torno de Bakhtin. Editora da 

Universidade de São Paulo, 1994. 

 

FIORIN, José Luiz. Interdiscursividade e intertextualidade. In BRAIT, Beth (org.). Bakthin: 

outros conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2006. 

FIORIN, José Luiz. O romance e a simulação do funcionamento real do discurso. In: BRAIT, 

Beth(org.). Bakthin, dialogismo e construção do sentido. 2º ed. rev. Campinas, São Paulo: 

Editora da Unicamp, 2005. 



132 
 

 
 

GENTILI, Pablo. El consenso de Washington la crisis de la educacion em America Latina. 

Revista Archipiélogo, nº 29, 1997.  

GENTILI, Pablo.Neoliberalismo e educação: manual do usuário. In: Silva, T.T. da; Gentilli, P. 

(org.). Escola S.A.: quem ganha e quem perde no mercado educacional do neoliberalismo. 

Brasilia, DF: CNTE, 1996. Disponível em: 

http://static.recantodasletras.com.br/arquivos/4002523.pdf. Acesso em: novembro de 2018.  

 

GOIÁS. Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. Pacto pela Educação: um futuro melhor 

exige mudanças. 2011.  Disponível em: http://portal.seduc.go.gov.br/SitePages/home.aspx.. 

Aesso em: janeiro de 2017. 

 

GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere, volume 6; edição e tradução, Carlo Nelson 

Coutinho; co-edição, Luiz Sérgio Henrique e Marco Aurélio Nogueira. - 4ª ed.- Rio de Janeiro; 

Civilização Brasileira, 2006 a. 

GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere, volume 2; edição e tradução, Carlo Nelson 

Coutinho; co-edição, Luiz Sérgio Henrique e Marco Aurélio Nogueira.  4 ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2006 b. 

GOMES, Marco Antônio de Oliveira; et al. As mutações no mundo do trabalho na era da 

mundialização do capital e a precarização do trabalho docente. Revista HISTEDBR On-line, 

Campinas, n.47, p. 267-283 set.2012. Disponível em: 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8640051. Acesso em: 

janeiro de 2019.  

Grupo Jaime Câmara. Disponível em: https://www.gjccorp.com.br/#/grupo. Acesso em: março 

de 2018. 

Grupo Jaime Câmara. O Popular. Disponível em: https://www.opopular.com.br/. Acesso em: 

março de 2018.  

JESUS, Roseli Batista de. Políticas Públicas e o ciclo de políticas: uma análise da política de 

Mato Grosso. REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE PEDAGOGIA. Ano XII – 

Número 24 – Julho de 2014 – Periódicos Semestral. Disponível em: 
http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/uAn890zrR7yA164_2014-11-7-18-43-

38.pdf. Acesso em: janeiro de 2019.  

KIRSTEN, Milena de Lourdes Gomes. O trabalho do professor e o pacto pela educação: 

políticas neoliberais no contexto educacional de goiás. Dissertação (Mestrado em Educação) 

Universidade Federal de Goiás – Jataí, 2016. Disponível em: 

https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/6740. Acesso em: maio de 2017. 

 

KOSÍK, Karel. A Dialética do Concreto. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. 

LAGE, Nilson. Estrutura da notícia. 6 Ed. São Paulo: Ática, 2006.  

LAGE, Nilson. Linguagem jornalística. 7 Ed. São Paulo: Editora Ática, 2001.  

LIBÂNEO, José Carlos. Considerações críticas sobre o documento “diretrizes do pacto 

pela educação: reforma educacional goiana. 2011. Disponível em: 

http://sintego.org.br/midias/banners/13122013082557.pdf. Acesso em: maio de 2017.  



133 
 

 
 

 

LOPES, Paula Cristina. Jornalismo e linguagem jornalística: Revisão conceptual de base 

bibliográfica. Biblioteca on-line de Ciências da Comunicação Covilhã: Universidade da Beira 

Interior, 2010. Disponível em: www.bocc.ubi.pt. Acesso em: janeiro de 2018. 

MAINARDES, Jefferson. Abordagem do ciclo de políticas: uma contribuição para a análise 

de políticas educacionais. Educ. Soc., Campinas, vol. 27, n. 94, p. 47-69, jan./abr. 2006. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/es/v27n94/a03v27n94.pdf. Acesso em: janeiro de 

2019.  

MACHADO, Irene A. Os Gêneros e corpo do acabamento estético. In: BRAIT, Beth (org.). 

Bakthin, dialogismo e construção do sentido. 2 ed. rev. Campinas, São Paulo: Editora da 

Unicamp, 2005. 

MACHADO, Irene A. Gênero discursivo. In: BRAIT, Beth (org.). Bakthin: conceitos-chave. 

5 ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2014.  

MARX, Karl. A ideologia Alemã: crítica da mais recente filosofia alemã em seus 

representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão sem seus diferentes 

profetas. São Paulo: Boitempo, 2007.  

MARX, Karl. Contribuição à crítica da economia política. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2003. 

MIOTELLO, Valdemir. Ideologia. In: BRAIT, Beth(org.). Bakthin: conceitos-chave. 5 ed., 2ª 

reimpressão. São Paulo: Contexto, 2014. 

MORAES, Ângela Teixeira de. As mudanças no jornalismo de referência em Goiás: Um 

estudo de caso de Grupo Jaime Câmara. Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação. 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – 

Curitiba – PR, 2017. Disponível em: 

http://portalintercom.org.br/anais/nacional2017/resumos/R12-0144-1.pdf. Acesso em: junho 

de 2018. 

MOTTA, Luiz Gonzaga (Org.). Apresentação. In: Imprensa e poder. Editora Universidade de 

Brasília, São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2002.  

MOTTA, Luiz Gonzaga. A Análise Pragmática da Narrativa Jornalística. In: BENETTI, 

Marcia; LAGO, Cláudia (Org.). Metodologia de pesquisa em jornalismo. 2 ed. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2008. 

MORAES, Raquel de Almeida. PAULA, Nanci Martins de. Apontamentos sobre o 

pensamento de Mikhail Bakhtin: reflexos na pesquisa e docência. Dialogia, São Paulo, n. 17, 

p. 127-136, jan./jun. 2013. Disponível em:  

file:///C:/Users/Usu%C3%A1rio/Downloads/Moraes_Paula.pdf. Acesso em: março de 2019.  

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

(seduc/goiás 2011-2014). Dissertação (Mestrado em Educação) Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Goiás-UFG, Goiânia, 2016. Disponível em: 

https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/6320>. Acesso em: maio de 2017. 

 



134 
 

 
 

NASCIMENTO, Sérgio Inácio do. O pacto educacional do governo de goiás (2011-2014): a 

ideologia da reforma. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais e Humanidades, na área 

interdisciplinar) Universidade Estadual de Goiás, 2016. Disponível em:  

http://www.cdn.ueg.br/source/teccer/conteudoN/4959/DISSERTAO_SRGIO.pdf>. Acesso 

em: maio de 2017. 

 

NASCIMENTO, Darlos Fernandes. O Popular e Folha de Goiaz: o sucesso na produção de 

hegemonia e as contribuições para a formação de uma sociedade civil em Goiás (1930-1960). 

Revista Espaço Acadêmico. n. 202. março/2018. Disponível em: 

http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/40311. Acesso 

em: agosto de 2018.  

  

NEVES, Lúcia Maria Wanderley. O professor como intelectual estratégico na disseminação 

da nova pedagogia da hegemonia. 36ª Reunião Nacional da ANPEd – 29 de setembro a 02 de 

outubro de 2013. Goiânia-GO. Disponível em: 

http://36reuniao.anped.org.br/pdfs_trabalhos_encomendados/gt05_trabencomendado_luciane

ves.pdf. Acesso em: janeiro de 2019.  

 

OLIVEIRA, Dalila Andrade. A reestruturação do trabalho docente: precarização e 

flexibilização. Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n. 89, p. 1127-1144, Set./Dez. 2004. Disponível 

em: http://www.cedes.unicamp.br. Acesso em: janeiro de 2018. 

 

OLIVEIRA, Dalila Andrade. Das políticas de Governo à política de Estado: reflexões sobre a 

atual agenda educacional brasileira. Educ. Soc., Campinas, v.32, n.115, abr.-jun. 2011. 

Disponível em: www.cedes.unicamp.br. Acesso em: junho de 2018.  

OLIVEIRA, Dalila Andrade. As políticas educacionais no governo Lula: rupturas e 

permanências. Revista Brasileira de Política e Administração da Educação, v.25, n.2, p. 

197-209, mai./ago. 2009. Disponível em: 

file:///C:/Users/Usu%C3%A1rio/Downloads/19491-70742-1-PB.pdf. Acesso em: março de 

2019. 

PADILHA, Caio Augusto Toledo. A política de educação especial na era lula (2003-2011): 

Uma opção pela inclusão. Revista HISTEDBR On-line, Campinas, nº 66, p. 160-177, dez. 

2015. Disponível em: 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8643708/11224. Acesso 

em: março de 2019.  

PERES, Paulo Sérgio. Comportamento ou instituições? A evolução histórica do neo-

institucionalismo da ciência política. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 23, núm. 68, 

outubro, 2008. Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10713666009. Acesso 

em: janeiro de 2018. 

PINO, Mauro del. Política educacional, emprego e exclusão social. In. GENTILI, Pablo e 

FRIGOTTO, Gaudêncio (compiladores). A cidadania negada políticas de exclusão na 

educação e no trabalho. Colección Grupos de Trabajo de CLACSO. 1º ed. Buenos Aires: 

CLACSO, setiembre de 2000. 

 

PINO, Mauro del. Política educacional, emprego e exclusão social. In: GENTILI, Pablo e 

FRIGOTTO, Gaudêncio (compiladores). A cidadania negada políticas de exclusão na 



135 
 

 
 

educação e no trabalho. Colección Grupos de Trabajo de CLACSO. 1º ed. Buenos Aires: 

CLACSO, setiembre de 2000. 

 

PIRES, Roberto R. C.; VAZ, Alexander C. N.  Para além da participação: interfaces 

socioestatais no governo federal.  São Paulo: Lua nova. 93: 61-91, 2014.  

 

RIBEIRO, Hugo Soares. Uma análise preliminar dos impactos que o pacto pela educação 

tem causado na prática pedagógica da educação física. Trabalho de conclusão de curso de 

Especialização em Educação Física Escolar, Universidade Federal de Goiás, 2013. Disponível 

em: https: //repositorio.bc.ufg.br/bitstream/ri/468/1/TCCE%20-

%20Hugo%20Soares%20Ribeiro%20-%202013. Acesso em: maio de 2017. 

 

ROCHA, Jordânia Bispo. TEMER, Ana Carolina Rocha. O conceito de qualidade no jornalismo 

no discurso do telejornalismo local: uma análise a partir da ótica da TV Anhanguera/Goiás. 

Parágrafo. v.5, n.1, Jan/Jun. 2017. Disponível em: 

http://revistaseletronicas.fiamfaam.br/index.php/recicofi/article/view/521/471. Acesso em: 

junho de 2018. 

 

ROSSI, Wagner Gonçalves. Capitalismo e educação: contribuição ao estudo crítico da 

economia da educação capitalista. São Paulo: Cortez & Moraes, 1978. 

SANTOS, Iusley Monteiro dos. O ensino de história em goiás, na educação básica, nos 

programas curriculares da seduc/go: do Currículo em Debate ao Pacto pela Educação. 

Dissertação (Mestrado em História) Universidade Federal de Goiás – UFG, Catalão, 2016. 

Disponível em: https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/5987. Acesso em: maio de 2017. 

 

SAVIANI, Dermeval. Formação de professores no brasil: dilemas e perspectivas. Poíesis 

Pedagógica. V.9, N.1 jan/jun.2011. Disponível em: file:///C:/Users/Edmar/Downloads/15667-

63261-1-PB.pdf. Acesso em: janeiro de 2019.  

 

SEABRA, Roberto. Dois séculos de imprensa no Brasil: do jornalismo literário à era da internet. 

In: MOTTA, Luiz Gonzaga (Org.). Imprensa e Poder. Brasília: Editora Universidade de 

Brasília, São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2002. 

SILVA, Antonio Ribeiro. A abordagem sócio-retórica de gêneros do discurso: o artigo de 

opinião no ensino médio. JIED – I Jornada Internacional de Estudos do Discurso. Universidade 

Estadual de Maringá-PR, 2008.  Disponível em: 

http://www.dle.uem.br/jied/pdf/A%20ABORDAGEM%20S%D3CIO-

RET%D3RICA%20silva.pdf. Acesso em: janeiro de 2019.  

SILVA JÚNIOR, João dos Reis.  Reformas educacionais, reconversão produtiva e a 

constituição de um novo sujeito. In: GENTILI, Pablo e FRIGOTTO, Gaudêncio 

(compiladores). A cidadania negada políticas de exclusão na educação e no trabalho. 

Colección Grupos de Trabajo de CLACSO. 1º ed. Buenos Aires: CLACSO, setembro de 2000. 

 

SILVA, Allan Gustavo Freire da; ARAÚJO E MOTA, Leonardo de; DORNELAS, Carina 

Seixas Maia; LACERDA, Alecksandra Vieira de. A relação entre Estado e políticas públicas: 

uma análise teórica sobre o caso brasileiro.  Revista Debates, Porto Alegre, v. 11, n. 1, p. 25-

42, jan.-abr. 2017.  



136 
 

 
 

SILVA, Antônio Moreira da. Dossiê de Goiás- Enciclopédia Regional: um compêndio de 

informações sobre Goiás, sua história e sua gente. Goiânia- Go: Master Publicidade, 2001.  

SILVA, Simônia Peres da. O processo de implementação das políticas educacionais e 

repercussões nas formas de gestão da escola e no processo de ensino-aprendizagem: o 

Pacto pela Educação em Goiás. Tese (Doutorado em Educação) Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás, 2014. disponível em: http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/709. 

Acesso em: abril de 2017. 

 

SHIROMA, Eneida Oto; EVANGELISTA, Olinda. A colonização da utopia nos discursos 

sobre profissionalização docente. PERSPECTIVA, Florianópolis, v. 22, n. 02,   jul./dez. 2004. 

Disponível em: http://www.ced.ufsc.br/nucleos/nup/perspectivas.html. Acesso em: janeiro de 

2019.  

SHIROMA, Eneida Oto; EVANGELISTA, Olinda. Avaliação e responsabilização pelos 

resultados: atualizações nas formas de gestão de professores. PERSPECTIVA, Florianópolis, 

v. 29, n.1, jan./jun. 2011. Disponível em: 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/2175-795X.2011v29n1p127. 

Acesso em: janeiro de 2019.  

SOBRAL, Adail. Ato/atividade e evento. In BRAIT, Beth (org.). Bakthin: conceitos-chave. 5º 

ed., 2º reimpressão. São Paulo: Contexto, 2014. 

THOMAZ, Danielle de Almeida Pacheco. Características da interface dos sites de notícias: 

um estudo do design e da usabilidade de jornais impressos e eletrônicos. Dissertação 

(Mestrado em Design Gráfico) Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da 

Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, Bauru, 2009. Disponível em: 

https://www.faac.unesp.br/Home/Pos-Graduacao/Design/Dissertacoes/danielle_thomaz.pdf. 

Acesso em maio de 2018.  

UNESCO. Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades 

básicas de aprendizagem Jomtien, 1990. Disponível em:  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000086291_por. Acesso em: março de 2018.  

ZICMAN, Renée Barata. História através da imprensa: Algumas considerações metodológicas. 

Revista do Programa de Estudos Pós-graduados de História, São Paulo, v.4, 1985. 

Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/revph/issue/view/871/showToc. Acesso 

em: março de 2018. 

YANAGUITA, Adriana Inácio. As políticas educacionais no brasil nos anos 1990. Simpósio 

Brasileiro de Política e Administração da Educação (25 : 2011 : São Paulo) Políticas Públicas 

e Gestão da Educação: construção histórica, debates contemporâneos e perspectivas futuras: 

programa e trabalhos completos / XXV Simpósio Brasileiro de Política e Administração da 

Educação, II Congresso Ibero-Americano de Política e Administração da Educação; 

organizador: Benno Sander – Niterói (RJ): ANPAE; São Paulo (SP): PUCSP/FACED/PPGE, 

2011.Disponível em: 

http://www.anpae.org.br/simposio2011/cdrom2011/PDFs/trabalhosCompletos/comunicacoes

Relatos/0004.pdf. Acesso em: março de 2019.  

  



137 
 

 
 

ANEXO 1 

EDITORIAIS PUBLICADOS NO JORNAL O POPULAR COM DISCUSSÕES NO 

CAMPO DA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 2011 A 2015 

 

QUADRO 1 – Editoriais do jornal O Popular sobre educação em 2011  

 

N. Data  Título  

1 14/06/2011 A missão da UEG 

2 07/09/2011 Prêmio a quem merece 

3 13/09/2011 A métrica do Enem 

4 25/09/2011 Armas em escolas 

5 06/10/2011 Pensar a educação 

6 09/11/2011 Aprendendo mal 

7 15/11/2011 O sonho do diploma 

8 19/11/2011 Nota apenas regular 

Fonte: A autora (2019)  

QUADRO 2 – Editoriais do jornal O Popular sobre educação em 2012 

 

N. Data Título 

1 03/02/2012 Os sem escola 

2 04/06/2012 Professores agredidos 

3 06/08/2012 Estudantes em risco 

4 04/09/2012 Ensino superior 

5 20/09/2012  Merenda fraca 

6 24/09/2012 Jovens excluídos 

7 14/11/2012  Péssima aprendizagem 

8 28/11/2012 Tempo integral 

9 04/12/2012 Carências da UEG 

10 09/12/2012  Nota baixa 

11 21/12/2012 Fora da escola 

Fonte: A autora (2019) 
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QUADRO 3 – Editoriais do jornal O Popular sobre educação em 2013 

N. Data  Título  

1 08/04/2013 Preocupante evasão 

2 07/05/2013 Os desafios da UEG 

3 03/06/2013  Preocupante evasão 

4 14/07/2013  Impasse na UEG 

5 23/07/2013  Escolas militares 

6 29/07/2013 Atenção ao jovem 

7 31/07/2013 Avançar mais 

8 16/08/2013 Fiscalizar o transporte escolar 

9 03/10/2013  Prioridade 

10 09/10/2013  Baixa avaliação 

11 11/10/2013 As greves e o público 

12 26/10/2013 O direito à universidade 

13 28/11/2013  Nota baixa 

14 05/12/2013 Alertas da educação 

Fonte: A autora (2019) 

QUADRO 4 – Editoriais do jornal O Popular sobre educação em 2014 

N. Data  Título  

1 08/01/2014  Impasse na educação 

2 30/01/2014 Tirando da educação 

3 22/03/2014  Desvio de professores 

4 24/03/2014  A escola possível 

5 04/04/2014  Insegurança nas escolas 

6 24/05/2014 O acesso à universidade 

7 28/05/2014  Direito inquestionável 

8 02/06/2014 Insegurança no campus 

9 17/08/2014 Escola do século 21 

10 06/09/2014 Ensino médio 

11 10/10/2014 Educação de qualidade 

12 11/11/2014  Oportunidades iguais 

13 18/11/2014 Segurança na universidade 

14 22/11/2014  Oportunidade de mudar 

15 01/12/2014  Educação na zona rural 

16 24/12/2014  Ranking de ensino 

17 26/12/2014  Abismo no ensino 

Fonte: A autora (2019) 
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QUADRO 5 – Editoriais do jornal O Popular sobre educação em 2015 

 

N. Data  Título  

1 02/01/2015  O lema da educação 

2 27/01/2015  Violência no campus 

3 31/01/2015 O futuro da rede pública 

4 22/02/2015  Educação descontinuada 

5 08/04/2015 Vagas ociosas na UFG 

6 12/05/2015 Estudantes endividados 

7 01/06/2015 Proteção na medida certa 

8 13/06/2015  Velhos costumes 

9 20/06/2015 Educação, um caminho 

10 02/07/2015 Professores desvalorizados 

11 17/07/2015  Cortes na educação 

12 24/07/2015 Nem a educação escapa 

13 26/07/2015 A polêmica do ensino militar 

14 06/08/2015  Ranking do Enem 

15 31/08/2015 Uma luz na escola pública 

16 04/09/2015 Desafios para a educação 

17 12/09/2015 Greve sem fim 

Fonte: A autora (2019) 

 


