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“Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor.”

– Paulo Freire
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RESUMO

O  trabalho  analisa  as  atuais  políticas  implementadas  pela  Secretaria  de  Estado  de

Educação  do  Rio  de  Janeiro  (SEEDUC –  RJ)  e  como  elas  afetam  o  trabalho  dos

docentes na rede estadual. A intenção da pesquisa é contribuir com o debate sobre as

políticas públicas educacionais de cunho neoliberal e suas possíveis consequências no

âmbito  escolar.  Metodologicamente,  a  revisão  bibliográfica  adota  analistas  como

Gentili, Souza, Freitas, Friess para discutir o impacto do ideário neoliberal no campo

educativo, e, em torno da implementação da política pública, Rodrigues e Secchi. Dez

professores respondem o questionário sobre sua carga de trabalho, sua carreira, além de

questões a respeito das políticas da SEEDUC – RJ e como estas afetam seu trabalho.

Como  consideração  preliminar,  constata-se  que  as  políticas  de  cunho  neoliberal

impactam  o  desempenho  do  exercício  da  docência,  muito  embora  cada  professor

entrevistado apresente uma trajetória de trabalho distinta. 

Palavras-chave: Política  educacional;  Neoliberalismo;  Educação  pública;  Trabalho

docente.
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ABSTRACT

The  paper  analyzes  the  current  policies  implemented  by  the  State  Department  of

Education of Rio de Janeiro (SEEDUC – RJ) and how they affect the work of teachers

in the state network. The intention of the research is to contribute to the debate about

neoliberal  educational  public  policies  and their  possible  consequences  in  the school

context. Methodologically, the bibliographical revision adopts analysts such as Gentili,

Souza, Freitas, Friess to discuss the impact of neoliberal ideology in the educational

field,  and,  around  the  implementation  of  public  policy,  Rodrigues  and  Secchi.  Ten

teachers  answer  the  questionnaire  about  their  workload,  their  career,  as  well  as

questions  about  SEEDUC  –  RJ  policies  and  how  they  affect  their  work.  As  a

preliminary consideration, it can be seen that neoliberal policies impact the performance

of  the  teaching  profession,  although  each  teacher  interviewed  presents  a  different

trajectory  of  work.

Palavras-chave: Educational policy; Neoliberalism; Public education; Teaching work.
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INTRODUÇÃO

O objetivo desse trabalho é analisar as atuais políticas educacionais aplicadas

pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC – RJ), partindo da

hipótese  que tais  políticas  são baseadas  em uma lógica  neoliberal.  Neste  sentido,  a

SEEDUC  –  RJ  vem  implementando  medidas  de  conversão  clara  da  educação  em

mercadoria,  além de  que  essa  lógica  está  em conflito  direto  com a  perspectiva  de

educação emancipadora. 

Cabe  dizer  que  a  educação  emancipadora  busca  a  formação  de  indivíduos

críticos e éticos, muito diferente do modelo neoliberal de educação, que visa meramente

a inserção do sujeito no mercado de trabalho. Na ótica neoliberal, a educação é tratada

como um capital tanto para o discente, como também para os empresários que investem

no nicho educativo. Os alunos que podem consumir essa “mercadoria” têm poder de

compra, e possivelmente, de colocação em empresas consideradas de qualidade, ou seja:

com renumerações altas.

No caso do estado do Rio de Janeiro, a educação caminha no sentido de um

modelo neoliberal de gestão, onde se parte do princípio de que já existe verba suficiente

e professores suficientes, porém o governo falha na administração. Logo, a “solução”

neoliberal  para  a  crise  no sistema educacional  do  Rio de  Janeiro,  é  usar  de  táticas

neoliberais, comumente utilizadas na área empresarial, como a meritocracia e o sistema

de bonificação.

Analisar as políticas elaboradas pela SEEDUC – RJ torna-se indispensável, tanto

do ponto de vista social, quanto acadêmico. As  questões  centrais  da  monografia  são:

Qual é a lógica das políticas elaboradas pela SEEDUC – RJ no que diz respeito ao

trabalho docente? Essas políticas visam quais resultados? Como o trabalho docente é

afetado por tais políticas? Em que medida as políticas da SEEDUC – RJ se relacionam

com o ideário de educação reflexiva e crítica?

Para responder a essas questões, a metodologia adotada é a revisão bibliográfica

crítica, à luz de pesquisadores da área educacional, tais como: Gentili e a sua ideia de

“McDonaldização” da educação, que compara a forma neoliberal de gerir a escola como

uma empresa; Friess e suas considerações sobre a educação para a competitividade;

11



Souza e sua pesquisa sobre a recomposição do trabalho docente na rede pública do Rio

de  Janeiro;  a  pesquisa  de  Freitas,  sobre  o  processo  de  transformação  da  educação

pública  em  mercadoria;  entre  outros  autores  que  foram  referenciados  ao  longo  do

trabalho,  como  Bueno,  Costa,  Lopes  e  Veloso.  A respeito  do  processo  de  política

pública, Secchi e Rodrigues embasaram essas discussões. 

Ademais, realizou-se a análise documental do “Plano de Metas 2014 – 2021”,

lançado no ano de 2014, e a Cartilha de bonificação por resultados, lançada no ano de

2011,  ambos  de  autoria  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação  do  Rio  de  Janeiro.

Também foi utilizado, como ferramenta metodológica, um questionário, aplicado a 10

docentes que atuam na rede pública do estado do Rio de Janeiro, com a seguinte pauta:

1. Carga de trabalho semanal em sala de aula:

Até 10 horas (  )

Até 20 horas (  )

Até 30 horas (  )

Mais de 30 horas (  )

2. Carga de trabalho dispensada para preparação das aulas:

3. Em quantas escolas você trabalha
1 (  )
2 (  )
3 (  )
Mais (  )

4. Sua escola participa do sistema de bonificação do estado?
(  ) sim
(  ) não

5. Qual é sua visão sucinta desse sistema de bonificação? 

6. De que forma o trabalho docente é afetado pelas políticas meritocráticas e neoliberais
implementadas pelo estado?

7. Quantos anos você leciona no estado?
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8. Sobre a política de valorização do docente preconizada pelo estado, você percebe

diferenças entre quando ingressou e os dias atuais?

(  ) não    
(  ) sim  
(  ) talvez

9. Em caso afirmativo, quais são percebidas?

10. Você tem autonomia pedagógica, ou seja, em sala de aula? 
(  ) sim    
(   ) não 

11. De modo resumido, como sua autonomia se manifesta no cotidiano escolar?

12. Você sabe de adoecimento dos docentes em virtude das condições precárias do tra-
balho?    
(  ) sim  
(  ) não

13. Em caso afirmativo, quais as principais?

14. Você concorda com a visão de educação tecnicista e mercadológica adotada pelo es-
tado?  
(  ) sim    
(  ) não

15. Em caso negativo, explicar sua discordância. 

16. Cite três consequências da visão mercadológica na educação.

Vale explicar que o sistema de bonificação foi aplicado em 2012 e 2013 pelo

estado do Rio gratificando o trabalho docente. No entanto, a partir de 2014, com a crise

econômica do estado do Rio, ocorreu um empecilho por parte do governo para custear o

salário dos docentes com o bônus prometido. No entanto, dois docentes afirmaram que

sua escola participa do sistema de bonificação, instigando a relevância do estudo. Além

disso, no Senado Federal tramita o projeto sugerido pelo PSDB prevendo o programa de

bonificação da Educação Básica no nível federal. Segundo matéria da Gazeta do Povo,
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O pagamento de bônus por desempenho a professores da rede pública está de
volta à pauta nacional e pode virar regra em todo o país num futuro próximo.
Um projeto de lei que tramita no Senado institui um programa de bonificação
aos professores da Educação Básica no nível federal. A proposta de autoria de
Wilson Matos (PSDB-PR) voltou a ganhar velocidade nos últimos meses e
está,  agora,  na  Comissão  de  Assuntos  Econômicos  do Senado (CAE).  Se
aprovado pela CAE, que ainda poderá ter duas reuniões neste ano, o projeto
segue de volta  à  Comissão  de  Educação.  De lá,  a  proposta,  que tem um
caráter  terminativo,  pode  seguir  direto  para  a  Câmara  dos  Deputados.  A
proposta já tem o aval do relator, o senador Cristovam Buarque (PPS-DF). De
acordo com a proposta, cujo teor alteraria um artigo da Lei de Diretrizes e
Bases (LDB), seria concedido um bônus salarial aos professores conforme o
desempenho de seus alunos nas avaliações anuais, realizadas pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 1

Neste sentido, são urgentes reflexões e pesquisas sobre a temática da bonificação

por  desempenho.  A presente  monografia  tem como uma de  suas  linhas,  verificar  a

validade da bonificação no estado do Rio. Encontra-se estruturada em dois capítulos

principais. 

O  primeiro  capítulo  trata  da  política  pública  de  educação  neoliberal  e  sua

implementação no que diz respeito ao trabalho docente no estado do Rio de Janeiro,

abordando os fundamentos teóricos da educação neoliberal, bem como as características

das  políticas  da  SEEDUC em  torno  do  trabalho  docente.  O  segundo  apresenta  os

resultados do questionário aos docentes da rede estadual, que vivenciam cotidianamente

as  políticas  neoliberais  relativas  ao  trabalho  docente:  bonificações,  assédio  moral,

doenças no trabalho, etc. Ao lado disso, se discute as divergências entre os resultados do

ideário da educação neoliberal proposta primordial das escolas estaduais X o ideário de

uma educação crítica, reflexiva e voltada para a valorização da subjetividade de cada

aluno. 

1  http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/projetocria-bonus-por-desempenho-para-professores-e-
reacende-debate-sobre-ideia-6mq50fgy8yef5iul6t1sp8o44
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CAPÍTULO  1  –  POLÍTICA  PÚBLICA  EDUCATIVA  E  O  IDEÁRIO

NEOLIBERAL:  SUA IMPLEMENTAÇÃO  NO  TRABALHO  DOCENTE  NAS

ESCOLAS DA REDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O discurso  do neoliberalismo,  quando inserido  na  educação,  pensa  e  projeta

políticas que solucionam os problemas educacionais da mesma forma que uma empresa.

Segundo  a  lógica  neoliberal  isso  ocorre,  pois  o  fator  principal  que  gera  a  crise

educacional  é  a  má  gestão  administrativa  das  escolas,  logo,  a  reforma educacional

consiste em reformar o  modus operandi de se administrar, uma vez que o problema é

gerencial. 

O pensamento neoliberal parte do pressuposto que existem escolas suficientes e

que também existe  verba  suficiente  para  as  políticas  educacionais.  Neste  sentido,  a

solução  para  a  crise  educacional  é  apenas  melhorar  o  gerenciamento.  Essa  é  uma

conclusão simplória, pois ignora a complexidade do problema, que tem mais a ver com

a democratização da educação do que com a eficiência.

O objetivo neste  capítulo busca explicitar  duas questões principais:  Qual  é  a

lógica das  políticas  elaboradas pela  SEEDUC – RJ no que diz  respeito  ao trabalho

docente? Essas políticas visam quais resultados?

1.1. Política Pública Educativa e neoliberalismo

Segundo a cientista política Rodrigues, políticas públicas são “um conjunto de

procedimentos  que  expressam  relações  de  poder  e  que  se  orienta  à  resolução  de

conflitos no que se refere aos bens públicos” (2010, p. 3). Outra definição de política

pública, apresentada por Secchi:

Uma política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema
público  (…)  uma  política  pública  possui  dois  elementos  fundamentais:
intencionalidade  pública  e  resposta  a  um  problema  público;  em  outras
palavras,  a  razão  para  o  estabelecimento  de  uma  política  pública  é  o
tratamento ou a resolução de um problema entendido como coletivamente
relevante. (2010, p. 2)

Aplicando essas definições a temática dessa monografia, é possível ressaltar que

o problema público “é a diferença entre a situação atual e uma situação ideal possível
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para a  realidade pública”  (Secchi,  2010,  p.  7),  ou seja:  na  visão dos  governantes  a

construção do Planejamento de Metas 2014 – 2021 se voltam para a valorização da

meritocracia  visando melhorar  a  posição  do Rio de  Janeiro,  que ficou em uma das

últimas posições no ranking nacional. 

É importante esclarecer que as políticas públicas seguem um ciclo com fases

sequenciais  e  articuladas: “1) identificação do problema, 2) formação da agenda, 3)

formulação  de  alternativas,  4)  tomada  de  decisão,  5)  implementação,  7)  extinção”

(Secchi,  2010,  p.  33).  Rodrigues  concorda  com  o  modelo  de  ciclo  de  políticas

apresentado por Secchi, como mostra a citação a seguir: 

As políticas públicas são concebidas como um processo, comporto por um
conjunto  de  atividades  (“etapas”  ou  “estágios”)  que  visam  atender  às
demandas  e  interesses  da  sociedade.  Essas  atividades  constituem-se  de
sistemas complexos de decisões  e  ações,  tomadas por parte da autoridade
legítima (ou instituições governamentais), de acordo com a lei. Entre essas
atividades estão: preparação da decisão política, agenda setting, formulação,
implementação, monitoramento e avaliação. (2010, p. 47)

Cabe ressaltar que a fase da implementação é a que interessa para a discussão

nesse trabalho, sublinhando que implementar diz respeito a tirar as ideias do papel para

sua  concretização  em  ações.  Corroborando  com  essa  ideia,  Rodrigues  aponta  que

implementar é o:

 

Momento  de  preparação  para  colocar  as  ações  de  Governo  em  prática.
Contudo,  para  que  isso  seja  feito  de  maneira  adequada  é  preciso  que  a
política a ser implementada esteja baseada numa teoria que relacione a causa
(do  problema)  com o  efeito  desejado  (a  solução  proposta).  Os  resultados
dessa etapa do processo (outcome) constituem-se no impacto do programa ou
política implementada. (2010, p. 51)

Vale a pena lembrar que a teoria neoliberal constitui o fundamento das políticas

públicas  no  Brasil,  defendidas  pelos  economistas  neoclássicos  Friedman  e  Hayek

princípios  como  livre  mercado,  competitividade,  privatização  dos  serviços  públicos

essenciais como educação, saúde, previdência e outros do campo da política social. A

aplicação do neoliberalismo como ideário ocorreu na década de 1970 com a crise da

globalização concebida como uma racionalidade econômica e técnica, como elucida a

análise de Senarclens:
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El entorno político que determina la dinâmica de la economia mundial  se
modifico a comienzos de la década de 1970. La guerra de Vietnam agravo los
déficit presupuestarios y los desequilíbrios de la balanza de pagos de Estados
Unidos,  mientras  que  el  dólar  estaba  sobrevalorado  desde  hacia  mucho
tiempo.  El  15  de  agosto  de  1971,  el  presidente  Nixon  abolió  la
convertabilidad del  dólar  em oro, indicando com ello el  final  del  sistema
monetário establecido em Bretton Woods. Después de la guerra del Kipur, em
octubre  de  1973,  los  gobiernos  árabes  decidieron  aumentos  sucesivos  e
importantes  em el  precio  del  petróleo,  sobre  todo  para  obligar  a  Estados
Unidos y sus aliados a modificar su actitud respecto de Israel. El sistema de
câmbios  fijos  quedo  definitivamente  abandonado  cuando  los  gobiernos
japonês y alemán decidieron dejar su moneda flotante respecto del dólar. Los
países industrializados de la OCDE comenzaron a suavizar su control sobre
los  movimientos  de  capitales.  Los  estados  occidentales,  enfrentados  a  la
recesión, al aumento de um paro estructural y a las crisis presupuestarias, al
aumento de la inflación y a la inestabilidad monetária, encontraron no poças
dificultades  para  mantener  ciertas  evoluciones  demográficas  rápidas,
sacudieron  com  violência  los  cimientos,  si  no  la  legitimidad,  del  Estado
social. (2004, p. 27)

Com  a  crise  econômica  da  década  de  1970,  os  governos  do  Reino  Unido

representado por Margaret Thatcher e dos Estados Unidos por Ronald Reagan nos anos

de  1980  aplicaram os  pressupostos  neoliberais  de  Friedman  e  Hayek no que  diz  à

redução do papel do Estado de Bem-Estar Social nas políticas de proteção social. Esse

ideário neoliberal chega à América Latina na década de 1990, sobretudo, na política

educativa brasileira nacional no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003)

orientando que os estados da federação adotem as políticas neoliberais no campo da

educação.  No século  XXI,  a  política  educativa  moldada  pelo  viés  neoliberal  ganha

força, enaltecendo os interesses do mercado global. 

Nessa ótica, é importante esclarecer que os currículos são pensados priorizando

as disciplinas que são voltadas para o mercado, como a Matemática e disciplinas afins.

Isso é perceptível quando se analisa irrisória carga horária das disciplinas Sociologia,

Filosofia  e  Artes  voltadas  para a  formação humana e crítica quando confrontada as

disciplinas ditas  primordiais  para a  inserção do jovem no mercado de trabalho.  Por

exemplo, o quadro a continuação mostra a carga horária das disciplinas, que valerá a

partir do ano letivo de 2018:
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Disciplinas Carga horária anual

(soma das três séries do

ensino médio)

Tipo de educação 

Matemática 560 Mercadológica
Física 240 Mercadológica

Química 240 Mercadológica
Biologia 240 Mercadológica

Sociologia 240 Crítica e reflexiva
Filosofia 240 Crítica e reflexiva

Artes 80 Crítica e reflexiva
Quadro elaborado pela autora. Fonte: Resolução SEEDUC Nº 5578 DE 25 de outubro de 20172

 

Além  disso,  a  presença  da  Sociologia  e  da  Filosofia  como  disciplinas

obrigatórias  no  Brasil,  desde  sua  primeira  implementação  nas  escolas  brasileiras,

sempre existiu de forma intermitente – ou seja, as disciplinas de cunho humanístico, são

os alvos preferidos quando se discute a formação acadêmica da nação, e isso depende

dos governantes vigentes e dos momentos históricos do país. Logo, a formação crítica é

substituída pela formação tecnicista, que valoriza a competitividade, eficiência e mérito,

pois  o  principal  objetivo  é  inserir  o  aluno no mercado  de  trabalho,  dessa  maneira,

negligenciando a importância do desenvolvimento crítico, que é tão importante para a

futura carreira do estudante. 

Por educação emancipadora denomina-se um tipo de ideário crítico, reflexivo,

que valoriza a autonomia e a subjetividade do educando.  Segundo Bueno e Almeida

(2015),  a  educação emancipadora  atua  na  formação ética,  que  valoriza  e  respeita  o

indivíduo em suas dimensões sociais,  políticas,  culturais,  que devem estar  acima de

qualquer interesse de mercado. Por outro lado, a educação mercadológica diz respeito à

defesa da visão tecnicista, que valoriza a competitividade, a eficiência e o mérito, pois o

objetivo  é  inserir  o  aluno  no  mercado  de  trabalho.  Segundo  gestores  da  educação

2 Ato do Secretário Wagner Granja Victer, presente no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro Ano
XLIII Nº 199 – Parte I, 26 de outubro de 2017: O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no
uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta no Processo nº E03/001/5888/2015,
RESOLVE: Art. 1º - A Matriz Curricular, prevista no Anexo Único da Resolução SEEDUC nº 5440,
de  10  de  maio  de  2016,  referente  ao  Ensino  Médio  -  Parcial  -  Diurno  e  Noturno,  alcançará
terminalidade  em  31/12/2019.  Art.  2º  -  Na  fixação  das  diretrizes  para  implantação  da  Matriz
Curricular, referente ao Ensino Médio - Parcial - Diurno e Noturno, a partir do ano letivo de 2018,
será observado o disposto no Anexo Único desta Resolução. Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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neoliberal:

A ideia de accountability é responsabilizar os atores envolvidos no processo
educacional pelos resultados e, dessa forma, criar incentivos para a melhoria
do desempenho (…) são introduzidos mecanismos explícitos de recompensas
e punições atrelados às metas educacionais, como bônus para os professores
das escolas que elevam o aprendizado de seus alunos. (VELOSO, 2010, p.
222)

Dessa forma, se o objetivo é a inserção no mercado, é necessário reformar a

maneira de coordenar as escolas. Como os valores dessa nova escola aparelham-se aos

valores de uma empresa, o destino natural da escola neoliberal é o de gerir a escola de

forma empresarial.  Tanto os alunos quanto os professores precisam cumprir  metas e

mostrar resultados para o governo, tanto é que são aplicados exames para que se possam

ranquear as escolas. 

No caso das escolas públicas, essa competição serve para saber quais instituições

receberam bônus pelo bom desempenho, o que é uma prática cruel, pois a tendência é

que as escolas que já possuem um histórico de bons resultados continuem com eles,

ainda mais pelas melhorias que podem ser realizadas com o bônus. Em contrapartida, as

escolas que não possuem bom resultados, são fadadas a continuarem assim, pois não

recebe incentivo para melhorias.

Assim  também  passa  a  existir  competição  entre  os  professores:  eles  já  não

podem “apenas” dar aula, eles precisam fazer performances em sala de aula, pois os

“clientes” tem que sair satisfeitos. No caso das escolas privadas – torna-se obrigação do

professor convencer o aluno a se interessar pelo conteúdo. Logo, se a clientela que são

os pais e o próprio aluno não se sente que estão recebendo o “serviço” que gostariam de

receber e também não da maneira como gostariam, eles podem procurar outra escola

que dê o que e como eles querem. 

E  o  cumprimento  do  “serviço”  que  os  pais  esperam  é  sempre  exigido  do

professor, é na atuação do professor que são dirigidas as críticas do desempenho do

aluno,  quando  muita  das  vezes  a  questão  não  engloba  somente  o  docente:  o

comportamento do aluno perante as aulas e também com o conteúdo trabalhado, devem

ser somados ao desempenho do discente. O professor não trabalha sozinho, o aluno faz,

logicamente,  parte  da  equação  do  aprendizado,  entretanto,  na  lógica  neoliberal,  o
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processo de educar acontece de forma linear e unilateral, cabendo a responsabilidade

unicamente aos professores, como se não houvessem trocas de saberes entre alunos e

professores. 

O neoliberalismo nega a pluralidade de saberes,  quando investe  na formação

tecnicista, limitando uma gama de habilidades – artística, esportista, artesanais, etc –

que  podem  ser  aprimoradas  no  espaço  escolar,  em  detrimento  de  algumas  poucas

habilidades que são julgadas necessárias para suprir a mão de obra na atual conjuntura

do estado ou do país. Pela ótica neoliberal, a democratização da educação não deu certo

devido à estatização da mesma, como aponta Friess:

A orientação  das  políticas  educacionais  do  modelo  neoliberal  parte  da
premissa  de  que  a  intervenção  estatal  é  uma  ameaça  à  liberdade  e  à
qualidade.  Apontam  o  intervencionismo  do  Estado,  a  centralização  e  a
burocratização das escolas como sendo os principais agentes da crise por que
passa o sistema educacional. (2006, p. 22)

Dessa forma,  para resolver  os  problemas que o Estado não resolveu,  a  ideia

neoliberal é a construção de um mercado educacional, valorizando a meritocracia e a

competição  entre  os  sujeitos  que  estão  envolvidos  no  sistema  educacional,  com

bonificações e “castigos”.

Com a educação sendo transformada de instituição do Estado para mercado, a

educação passa a ser uma propriedade-mercadoria, logo, é um bem que não é qualquer

sujeito que poderá consumir. Outro ponto da agenda neoliberal é o mal que os sindicatos

exercem  no  sistema  educacional,  pois  são  organizações  que  defendem  a  educação

igualitária,  dessa  forma,  fere  o  conceito  do  acesso  à  educação  como  propriedade-

mercadoria.

Entretanto, com a ausência do Estado e dos sindicatos nas escolas, a crise não

necessariamente se finda. Segundo a ótica neoliberal, os indivíduos também tem sua

parcela  de  culpa  na  crise.  Se  o  sistema  educacional  não  está  funcionando

adequadamente,  isso  quer  dizer  que  os  culpados  estão  dentro  do  sistema:  são  os

professores  que  estão  desatualizados  e  não  gostam  de  trabalhar,  os  alunos  são

preguiçosos e a sociedade, de modo generalizado, não se importa com o conhecimento –

essas são as razões do precário funcionamento da educação, segundo os neoliberais. O
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problema  é  cultural,  e  mudando  a  maneira  que  as  escolas  funcionam,  inserindo  a

competitividade e a meritocracia, isso faz com que a sociedade comece a se remodelar,

isto é, a sociedade irá se adaptar culturalmente ao modelo educacional.

O  neoliberalismo  trata  a  qualidade  na  educação  como  trata  o  conceito  de

qualidade  nas  práticas  empresariais.  Os  neoliberais  não  adaptam  a  definição  de

qualidade para o mundo educacional. Nessa ótica, por exemplo, as “mercadorias” que

são  produzidas  nas  escolas  são  os  alunos  escolarizados  e  bem qualificados  para  o

mercado  de  trabalho  –  ou  seja,  é  utilizado  o  mesmo  mecanismo  para  se  avaliar  a

qualidade tanto de uma escola quanto de uma empresa.

Um  ponto  importante  é  que,  para  os  neoliberais,  é  válido  deixar  a

responsabilidade do planejamento das verbas com a escola, para que não seja necessário

o  repasse  ser  feito  pelo  governo,  porém,  as  avaliações  externas  e  os  conteúdos

curriculares  são  definidos  pelo  governo  –  ou  seja,  essa  dinâmica  autoritária  é

característica dos governos neoliberais, quando se trata da reforma educacional. 

Quando se trata do papel da educação à luz do modelo neoliberal, Gentili faz

uma analogia com a rede de fast-food McDonald’s:

a)  ambos têm funções  de  atender  às  necessidades  da  sociedade moderna:
comer e ter socialização escolar respectivamente; b) em ambos, a mercadoria
oferecida deve ser produzida de forma rápida e de acordo com certas normas
rigorosas  de  controle  de  eficiência  e  da  produtividade;  c)  os  fast  foods
surgiram para atender à sociedade pós-industrial, onde ninguém tem tempo
para comer,  criando comida rápida. Nesse sentido, os neoliberais afirmam
que os indivíduos precisam educar-se como se educam para comer, porque o
conhecimento se transformou na chave de acesso à nova Sociedade do Saber;
d) ambos necessitam da competição, da flexibilidade, da oferta  e  da livre
escolha  dos  consumidores.  Nesse  sentido,  usa-se  um  eficaz  sistema  de
incentivos, (prêmios) e castigos, (punições) como forma de motivar a adesão
pela empresa, (McDonald’s e escolas); e) é possível perceber, no processo de
mcdonaldização  da  escola,  uma  comparação  entre  o  planejamento  dos
cardápios nos McDonald’s e as reformas curriculares dentro das estratégias
neo-tecnicistas; f) ambos necessitam de um processo de treinamento de seu
pessoal,  de forma centralizada e disciplinar.  São feitos  através  de pacotes
fechados de treinamento (definidos sempre por equipes de técnicos, experts e
até consultores de empresas). (1996, p. 37)

Logo,  entende-se  que  na  ótica  neoliberal,  os  profissionais  da  educação  são
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estimulados a alcançarem as metas com bônus, como em uma empresa; mas as metas

não são desenvolvidas por educadores, e sim por economistas, como no caso do Rio de

Janeiro:  o  secretário  da  educação  é  um  economista  –  Wilson  Risolia.

1.2 Características das políticas da SEEDUC – RJ referente ao trabalho docente:

No ano de 2007, com o Decreto Nº 6.094, foi institucionalizado o Índice de

Desenvolvimento  da  Educação  Básica  (IDEB)  como  indicador  da  qualidade  de

educação básica. Com o advento desse índice, foi gerado um processo de ranqueamento

entre as unidades da federação, pois todas almejavam o topo do ranking. Logo, o Rio de

Janeiro foi um dos estados que passou a priorizar as avaliações externas, as que são

aplicadas para medir o aproveitamento dos estados. 

1.2.1 Exames externos

Para que alcançasse bons resultados, a SEEDUC – RJ passou a aplicar exames

nas escolas estaduais como testes para preparar os alunos para os exames aplicados a

nível nacional, como a Prova Brasil3. Dessa forma, as escolas são orientadas a priorizar

os exames externos em detrimento dos exames internos, ou seja, existe a comoção para

ser ensinado o que será cobrado nos exames que são aplicados pelo governo. 

Em 2008, foi criado o Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Rio de

Janeiro (SAERJ),  que avalia  o  desempenho escolar  dos  alunos;  em 2011,  o SAERJ

passou a ser componente do desempenho dos professores e gestores também. Tudo isso

em nome da colocação do IDEB, que foi criado inicialmente para avaliar o desempenho

dos estudantes brasileiros que estejam matriculados na escola básica, e que mais tarde

passou a servir como forma de ditar o que os alunos precisam saber para o estado ter

uma  boa  colocação  no  ranking  nacional.  O  índice  foi  deturpado  e  cooptado  para

embasar políticas educacionais de cunho neoliberal.

3  “A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) são avaliações para
diagnóstico,  em  larga  escala,  desenvolvidas  pelo  Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). Têm o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido
pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos.”
(...)  “As  médias  de  desempenho  nessas  avaliações  também  subsidiam  o  cálculo  do  Índice  de
Desenvolvimento  da  Educação  Básica  (Ideb),  ao  lado  das  taxas  de  aprovação  nessas  esferas.”
(Trechos  extraídos  do  Portal  do  Ministério  da  Educação  <http://portal.mec.gov.br/prova-brasil>,
acessado em 21 de novembro de 2017)
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Com isso,  as escolas  do estado do Rio de Janeiro,  começaram a preparar os

alunos para os testes que são aplicados pelo governo federal, com testes estaduais. Com

a aplicação de tais testes é que surgiu a prática das metas e bonificações por resultados:

as  escolas  e  os  profissionais  que  se  destacassem,  começaram a  ser  premiados  pelo

alcance  das  metas,  pois  alcançando  as  metas  estaduais,  consequentemente  a  escola

ajudaria o estado a alcançar uma melhor posição no ranking do país.

Orientar o currículo escolar dando prioridade ao conteúdo que será cobrado nos

exames externos leva a um “estreitamento curricular” segundo Souza:

Como o SAERJ, tal como a Prova Brasil, avalia os alunos nas disciplinas de
Língua  Portuguesa  e  Matemática,  pode  fazer  com  que  as  escolas  criem
mecanismos para supervalorizar estas disciplinas em detrimento das outras.
As disciplinas de Sociologia, Filosofia e Educação Artística,  por exemplo,
tiveram as suas cargas horárias reduzidas. (2014, p. 129)

1.2.2 Plano de metas

No ano de 2007, foi criado, a partir do Decreto Nº 6.094, um plano estratégico,

que foi intitulado “Plano de Metas Compromisso Todos pela  Educação”.  É possível

perceber que esse plano é baseado em uma visão empresarial, devido ao conteúdo do

texto do plano, como por exemplo o inciso XIII: “implantar plano de carreira, cargos e

salários  para  os  profissionais  da  educação,  privilegiando  o  mérito,  a  formação  e  a

avaliação do desempenho”; e no inciso XIV:  “Valorizar o mérito do trabalhador da

educação, representado pelo desempenho eficiente no trabalho, dedicação, assiduidade,

pontualidade, responsabilidade, realização de projetos e trabalhos especializados, cursos

de atualização e desenvolvimento profissional.” (BRASIL, 2007)

Dessa forma, é possível fazer uma conexão com o que foi discutido no tópico

anterior: a lógica neoliberal no sistema educacional trata a educação de maneira similar

a uma empresa, onde os profissionais são premiados pela sua produtividade. Na ótica de

uma educação crítica e reflexiva, essa não é uma boa prática no campo educacional.

Atualmente,  a  educação  pública  vem  sofrendo  golpes  que  a  levam  para  o

caminho da total precarização. Há algumas décadas, a educação é atacada por via de

suas orientações políticas – é a partir destas que se constrói (ou destrói) planos para seu

funcionamento. No caso do estado do Rio de Janeiro, existe o Planejamento Estratégico
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da Educação, que foi lançado pela SEEDUC – RJ em janeiro de 2011, o qual engloba

vários aspectos, dentre eles o de infraestrutura das escolas, o Currículo Mínimo, exames

que “testam” a qualidade do ensino, como o SAERJ e o Saerjinho4,  além de outros

pontos que visam promover a suposta melhoria dos resultados. 

Dentro  desse  planejamento,  foi  estabelecido  um  Plano  de  Metas  para  a

Educação, definindo e destacando quais seriam as melhorias a serem alcançadas pelas

unidades escolares.  De um ponto de vista democrático,  o ideal seria que tais  metas

fossem estipuladas por sujeitos que fazem parte  do meio escolar,  como professores,

coordenadores pedagógicos, pesquisadores da área educacional, etc. Entretanto, quem

determinou  as  metas  foram agentes, isto  é, o  secretário e  sua equipe, que não  fazem

parte  da  comunidade  escolar  –  é  delegado  poder  de  administração  da  educação  do

estado a sujeitos que não estão familiarizados com a realidade da escola pública.

Logo,  esse  fato  leva  ao  entendimento  que  a  SEEDUC  –  RJ  não  vê  como

essencial  que  o  sujeito  que  estipula  as  metas  tenha  ligação  direta  com a  realidade

escolar; deduz-se que a Secretaria de Educação não vê problema em deixar nas mãos de

quem não é propriamente da área – e que por isso não entende as reais demandas das

escolas,  o  que  precisa  de  conserto  e  como  consertar  de  maneira  que  traga  bons

resultados – as orientações que serão praticadas dentro das escolas. 

No ano de 2010,  o  economista  Wilson Risolia  passou a  ser  representante da

SEEDUC – RJ, e foi ele quem aprovou o Plano de Metas. A razão pela qual foi criado o

Plano de Metas foi a péssima colocação do estado do Rio de Janeiro no IDEB (Índice de

Desenvolvimento da Educação Básica). Nesse plano, é implementado o IDERJ5 – Índice

de  Desenvolvimento  da  Educação  no  Rio  de  Janeiro  –,  que  utiliza  os  mesmos

4  “O Sistema de Avaliação bimestral Saerjinho ajudará a Secretaria de Estado de Educação a elaborar
medidas  para  melhorar  o  processo  de  ensino  na  rede  estadual.  As  provas  serão  aplicadas  nas
disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências (para 5º e 9º anos do Ensino Fundamental) e
Química, Física e Biologia (para o Ensino Médio, Ensino Médio Integrado e Curso Normal).  As
avaliações são organizadas de acordo com a Matriz de Referência do Saerjinho, contemplando, além
dos pré-requisitos necessários para os anos/séries avaliados, as competências e habilidades previstas
para o 1º bimestre.” (...) “Com o Saerjinho, os professores da rede saberão com mais rapidez como
anda o aprendizado de seus alunos e em que áreas eles têm mais dificuldades,  de modo a poder
prepará-los melhor. Além disso, a prova será útil para que os educadores possam elaborar estratégias
pedagógicas para melhor alcançar as metas da escola no final do ano.” (Trechos extraídos do Portal
do  Ministério  da  Educação  <http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=843535>,
acessado em 21 de novembro de 2017)

5 No IDERJ também é considerado o Índice Geral do Estado do Imóvel (IGE), que avalia a infra-estrutura
das escolas.
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indicadores que o IDEB, justamente para que as metas sejam orientadas tal qual as do

IDEB, segundo Souza:

O  IDERJ  é  calculado  anualmente  e  simulado  bimestralmente,  sendo
composto pela multiplicação de dois indicadores: Índice de Desempenho (ID)
e Índice de Fluxo (IF). O desempenho por ele aferido é referido  a uma escala
de 0 a 10,0 e é obtido pela seguinte fórmula: IDERJ = ID x IF. Assim, para
que a unidade escolar tenha um bom desempenho no IDERJ, é necessário ter
um bom ID e um bom IF, visto que um indicador é multiplicado por outro. Se
um indicador for muito alto e o outro muito baixo, o IDERJ será  baixo.
Assim, por esses dados, se uma unidade escolar aprovar generalizadamente
seus  alunos,  de  modo a  melhorar  o  IF,  e  negligenciar  o  desempenho nas
avaliações externas (ID), terá um IDERJ baixo. O mesmo ocorreria, dentro
dessa lógica formal do Plano de Metas, se a escola mantiver um IF baixo,
devido a muita reprovação de alunos ou ao abandono escolar e obtiver um
alto ID. A política da Secretaria parece ter, então, a intenção de que os índices
caminhem juntos. (2014, p. 102, 103)

1.2.3 Bonificação por resultados

O  plano  de  metas  prevê  a  bonificação  dos  profissionais  que  alcançarem os

objetivos previamente estipulados. Segundo a Cartilha de Bonificação por Resultados,

do ano de 2011, a bonificação por resultados é: 

Um programa que visa  remunerar  os  servidores  da  SEEDUC lotados  em
Unidades  Escolares,  Regionais  Administrativas,  Regionais  Pedagógicas,
Diretoria  Especial  de  Unidades  Escolares  Prisionais  e  Socioeducativas,
Coordenações  de  Gestão  de  Pessoas  das  Regionais  e  Equipes  de
Acompanhamento e Avaliação da Inspeção Escolar. (SEEDUC – RJ, 2011, p.
4)

Ainda na Cartilha, são estipulados os objetivos da bonificação por resultados,

que são eles:

-  Aumentar o grau de comprometimento dos servidores com o processo de
ensino  e  aprendizagem;  -  Recompensar  os  servidores  pelos  resultados;  -
Estimular a parceria e o trabalho em equipe dos servidores a partir da busca
do alcance de melhores  resultados (foco em resultados);  -  Contribuir para
uma  maior  profissionalização  quando  o  bom  desempenho  é  medido,
reconhecido e recompensado; - Estimular a produtividade. (SEEDUC – RJ,
2011, p. 4)

Conforme  as  citações  acima,  perceber  que  a  Cartilha  é  um  documento  que

pontua, de forma simples e resumida, o que é o sistema de bonificação. Já o Decreto Nº
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42.793/2011  determina  em  qual  situação  o  profissional  será  beneficiado  com  o

recebimento do bônus:

Art.  3º -  Farão jus à  Bonificação por Resultado o Diretor  Geral,  Diretor
Adjunto, Coordenador Pedagógico, Professor Regente e demais servidores
efetivos do quadro da Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC lotados
em Unidade Escolar a qual: I- cumprir 100% (cem por cento) do currículo
mínimo quando de sua regulamentação; II - participar de todas as avaliações
internas e externas; III - efetuar o lançamento das notas do alunado na forma
e  prazo  estabelecidos,  observados  os  termos  da  Resolução  SEEDUC  nº
4.455, de 05 de maio de 2010; IV - alcançar, no mínimo, 95% (noventa e
cinco por cento) de resultado de cada meta de IDERJ do Ensino Regular da
Unidade  Escolar;  e  V-  alcançar,  no  mínimo,  80% (oitenta  por  cento)  de
resultado de cada meta de ID da Educação de Jovens e Adultos presencial da
Unidade Escolar. § 1º - Além dos requisitos estabelecidos no caput, somente
perceberão  a  Bonificação  os  servidores  que  tiverem,  pelo  menos,  70%
(setenta por cento) de frequência presencial  no período de avaliação, que
corresponde ao ano letivo. § 2º - Os servidores mencionados no caput deste
artigo que estiverem em exercício em Unidade Escolar que possua oferta de
anos iniciais e finais de Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de
Jovens e Adultos presencial de Ensino Fundamental e de Ensino Médio, para
fazer jus à Bonificação, deverão: I- cumprir os incisos I, II, III e IV previstos
no caput deste artigo;  e II -  alcançar,  pelo menos, uma das  metas de ID
decorrente do inciso V previsto no caput deste artigo. 
Art.  4º  -  Farão  jus  à  Bonificação  por  Resultado  o  Diretor  e  os  demais
servidores efetivos da Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC lotados
em Regional Pedagógica e Administrativa: I - em cuja área de abrangência
90%  (noventa  por  cento)  das  Unidades  Escolares  a  ela  vinculadas
alcançarem, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) da meta de IDERJ
de cada Unidade Escolar de ensino regular; II - em cuja área de abrangência
90%  (noventa  por  cento)  das  Unidades  Escolares  a  ela  vinculadas
alcançarem,  no  mínimo,  80% (oitenta  por  cento)  da  meta  de  ID  para  a
Educação de Jovens e Adultos presencial de cada Unidade Escolar; e III -
que tiver 100% (cem por cento) das Unidades Escolares a ela vinculadas
com  cumprimento  do  currículo  mínimo  quando  de  sua  regulamentação.
Parágrafo  Único-  Além  dos  requisitos  estabelecidos  no  caput,  somente
perceberão  a  Bonificação  os  servidores  que  tiverem,  pelo  menos,  70%
(setenta por cento) de frequência presencial  no período de avaliação, que
corresponde ao ano letivo. 

Art.  5º  -  Para  efeito  de  cálculo  da  Bonificação  por  Resultados  serão
considerados o Indicador de Desempenho (ID), o Indicador de Fluxo Escolar
(IF) e  o  Indicador Geral  do Estado do Imóvel  (IGE),  atribuindo-se  pesos
diferenciados de acordo com o cargo/função exercido, na forma dos anexos
desta Resolução. (RIO DE JANEIRO – ESTADO, Decreto nº 42.793/2011)

É perceptível  que para o bônus ser alcançado não é  um processo simples,  o

profissional e a escola não apenas devem bater as metas, mas também devem cumprir
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uma série de especificidades, como foi regulamentado pelo decreto de 2011.

Utilizar  esse  tipo  de  prática  de  premiação  por  bons  resultados  acarreta  a

individualização  do  professor.  Os  professores  perdem a  noção  de  coletivo,  atuando

individualmente,  buscando  ter  bons  resultados  visando,  plausivelmente,  o  bônus

salarial, que na realidade deveria ser recebido como aumento salarial para toda a classe

dos profissionais, e não pelo cumprimento de uma série de metas. 

O  trabalho  docente  já  é  um  trabalho  “solitário”,  uma  vez  que  o  professor

ministra sua aula sozinho. Existem práticas interdisciplinares, projetos que podem ser

colocados em prática em conjunto com várias disciplinas, existe uma diversidade de

possibilidades  no que diz respeito à  área educacional,  que surgem na construção de

práticas que visam a formação humana e crítica dos estudantes, porém, são descartadas

na lógica neoliberal – que prioriza resultados a curto prazo.

A ideia  de  premiar  os  profissionais  da  área  de  educação  da  forma  como  a

SEEDUC – RJ vem utilizando, é problemática.  Existem variáveis não controladas a

respeito do trabalho docente que envolve dezenas – podendo chegar a centenas – de

alunos,  cada  um  com  suas  particularidades.  Responsabilizar  tais  profissionais  pelo

desempenho e resultados de todo o corpo discente é, no mínimo, desonesto. Uma das

consequências  desse  tipo  de  política,  que  segue  a  ideia  de  accountability,  segundo

Veloso (2011), implica em buscar resultados satisfatórios nos exames em uma única

prioridade: 

(…) teaching to the test, que ocorre quando os professores concentram seus
esforços  exclusivamente  nos  tópicos  que  são  avaliados  no  exame  e
desconsideram  aspectos  importantes,  mas  de  difícil  mensuração,  como
habilidades  não  cognitivas.  Em  casos  mais  extremos,  pode  ocorrer
manipulação  dos  resultados  da  prova  por  parte  dos  professores.  Outra
dificuldade decorre do fato de que circunstâncias aleatórias podem introduzir
uma grande variabilidade nos resultados, sem refletir diferenças genuínas na
qualidade das escolas. (2011, p. 223)

Tal consequência advém da pressão indireta que os profissionais sofrem para

conseguir os resultados que são estipulados e exigidos de maneira autoritária através das

políticas da SEEDUC – RJ, e que não fazem sentido na realidade escolar.  Em uma

lógica  que  visa  a  formação  crítica,  o  processo  educativo  não  se  resume apenas  ao

27



conteúdo que é necessário que o aluno aprenda ou decore para determinada avaliação:

também são  valorizadas  habilidades  que  vão  além da  lógica  de  ensino  unicamente

conteudista, no qual é priorizado o foco em melhorar posições em ranqueamentos – é

levada em consideração a formação humana do discente.

Logo, a SEEDUC – RJ bonifica as escolas que apresentam melhor desempenho,

e  as  escolas  que  não  obtém  bons  resultados,  continuam  na  mesma  situação,  sem

incentivo algum. Isso faz com que as escolas fiquem presas em um ciclo, onde a escola

que alcança as metas do estado é premiada, e a escola que não apresenta o resultado que

o estado espera, é “condenada” a ficar na mesma precariedade que se encontra – esse é

o panorama meritocrático das políticas educacionais da SEEDUC – RJ.

O sistema de bonificação por resultados vem sendo estudado por pesquisadores

pelo Brasil, de acordo com a matéria da Gazeta do Povo, anteriormente citada. Isso em

decorrência de vários estados terem implementado a medida de bonificação nas redes

públicas estaduais. Com isso, surgiram estudos sobre os efeitos dessa política. 

A pesquisadora  Oshiro  e  o  pesquisador  Scorzafave,  da  Universidade  de  São

Paulo (USP), desenvolveram um estudo acadêmico analisando os resultados da Prova

Brasil, de 2005 a 2011. Constatou-se que, em 2009, teve uma melhora nos resultados

dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental. Entretanto, entre 2009 e 2011, houve uma

queda dos avanços. 

Em Minas Gerais, em sua dissertação de mestrado da Universidade Federal de

Juiz de Fora, Medeiros conclui que não surtiram efeitos positivos a implementação do

sistema de  bonificação  em Valença,  município  do  Rio  de  Janeiro.  Nas  oito  escolas

analisadas por Medeiros ocorreu à preocupação exacerbada com o alcance das metas.

O artigo de Silva, publicado na Revista Brasileira de Política e Administração da

Educação  (RBPAE),  aponta  para  a  fraude  que  pode  ocorrer  nas  escolas,  caso  não

apliquem os exames do governo para os alunos mais fracos. Essa prática tem o objetivo

da não diminuição das notas nas avaliações, sejam as estaduais ou as nacionais.
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CAPÍTULO 2 – QUESTIONÁRIO: VISÃO DOS DOCENTES EM RELAÇÃO

AO SEU TRABALHO NA REDE PÚBLICA

Em busca  de  respaldo  empírico  para  captar  a  visão  dos  docentes  sobre  seu

trabalho,  foi  aplicado  um  questionário  a  10  docentes,  que  atuam  na  rede  pública

estadual.  Objetivando preservar identidade dos docentes, cada um recebeu uma letra

como forma de identificação, são elas: A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. As perguntas foram

direcionadas a desvendar o parecer dos professores em relação ao trabalho docente que

desempenham, a carreira deles no magistério e a influência das políticas educacionais

da SEEDUC – RJ na atuação deles nas escolas em que trabalham. As perguntas da pauta

apresentadas na introdução argumentam e explicam a estruturação dos tópicos  deste

capítulo, sendo agrupadas conforme a temática tratada em cada foco, a saber: 

Nome dos tópicos Perguntas  da  pauta  (número  apresentado  no

questionário)
Caracterização  sobre  o

trabalho  docente  na  rede

estadual

1. Carga de trabalho semanal em sala de aula; 

2. Carga de trabalho dispensada para preparação das aulas; 

3. Em quantas escolas você trabalha; 

7. Quantos anos você leciona no estado?
Impacto  das  políticas

neoliberais  no  trabalho

docente

4. Sua escola participa do sistema de bonificação do estado?

5. Qual é sua visão sucinta desse sistema de bonificação?

6. De que forma o trabalho docente é afetado pelas políticas

meritocráticas e neoliberais implementadas pelo estado? 

8.  Sobre a política de valorização do docente preconizada

pelo estado, você percebe diferenças entre quando ingressou

e os dias atuais?

9. Em caso afirmativo, quais são percebidas? 

12. Você sabe de adoecimento dos docentes em virtude das

condições precárias do trabalho?

13. Em caso afirmativo, quais as principais? 
Política  educativa

neoliberal:  contramão  de

10.  Você  tem autonomia  pedagógica,  ou  seja,  em sala  de

aula?
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uma educação crítica 11. De modo resumido, como sua autonomia se manifesta no

cotidiano escolar?

14. Você concorda com a visão de educação tecnicista e mer-

cadológica adotada pelo estado?

15. Em caso negativo, explicar sua discordância; 

16. Cite três consequências da visão mercadológica na edu-

cação.
Quadro elaborado pela autora

2.1 Caracterização sobre o trabalho docente na rede estadual

A partir  das  respostas  dos docentes,  é  possível  perceber  que a  maioria  deles

trabalha em duas escolas:

Gráfico 1: Questão Nº 3 “Em quantas escolas você trabalha?”

Ademais, a maioria possui carga de trabalho semanal em sala de aula de até

vinte horas:
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Gráfico 2: Questão Nº 1 “Carga de trabalho semanal em sala de aula?” 

Será que essa dinâmica de trabalho valoriza o docente? São várias turmas as

quais o docente dá aula, vários alunos, vários planos de aulas. 

A pergunta  sobre  a  carga  de  trabalho  dispensada  para  preparação  das  aulas

recebeu respostas bem diferentes. O tempo que é destinado para os docentes preparem

suas atividades extra-aula, teoricamente, é um terço6 da sua carga de trabalho total. Será

que os docentes utilizam apenas esse um terço? Ou é pouco tempo, já que costumam

trabalhar  em várias  escolas?  A docente  “C” relatou:  “Confesso  que  não sei.  Nunca

calculei.”. Ela trabalha em duas escolas, com carga de trabalho semanal até vinte horas

e leciona há três anos na rede estadual. Já o docente “J”, planeja suas aulas em quatro

horas por semana, trabalha em uma escola e leciona no estado há vinte anos.

A docente “A”, também com carga de trabalho até vinte horas, trabalha em uma

escola, reserva dez horas para preparação das aulas. Logo, será que com menos turmas e

menos escolas o docente consegue preparar melhor suas aulas? Será que o tempo de

preparação das aulas talvez seja uma questão de tempo de carreira? A docente “A” é

relativamente uma novata – ela atua como professora na rede estadual há três anos. Por

outro lado, a docente “B”, igualmente possui carga de trabalho até vinte horas e trabalha

em duas escolas atualmente, com vinte anos de docência na rede estadual, dispensa duas

6 Segundo a Lei Nº 11.738, de 2008: “(…) § 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o
limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação
com os educandos.”
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horas  para  preparação  das  aulas.  Logo,  supõe-se  que  a  docente  “B”  possua  forte

domínio sobre os conteúdos da sua disciplina e um amplo repertório de planos de aulas,

devido à todos esses anos que passou ministrando aulas.

O tempo de carreira dos docentes é diverso:

Gráfico 3: Questão Nº 7 “Quantos anos você leciona no estado?”

Apesar dos docentes “G” e “H” possuírem carga de trabalho até vinte horas, a

dinâmica profissional dos dois é bem diferente: o primeiro leciona há vinte e três anos,

trabalhando em três escolas e reserva em média dez horas semanais para preparação das

suas aulas.  O docente H leciona há três anos e meio,  trabalhando em uma escola e

reserva seis horas para planejar suas aulas. 

Duas docentes, “D” e “E”, possuem carga de trabalho até trinta horas e ambas

trabalham em duas escolas, sendo que a primeira destina oito horas para preparação das

aulas, enquanto a segunda destina quatro horas por semana. A docente “D” trabalha há

sete anos na rede estadual, e a docente “E” há oito anos.

Os docentes “F” e “I”, entre todos os docentes, são os que possuem a carga de

trabalho maior, ou seja, mais de trinta horas. O docente “F” diz dedicar quinze horas

para preparação das suas aulas. Ele trabalha em apenas uma escola atualmente, e leciona

na rede estadual há oito anos. Com a autonomia pedagógica que possui, ele diz: “Eu

posso planejar as atividades e aulas que eu quiser, dentro do espaço escolar e fora dele”.

Por conta da sua dedicação exclusiva na escola que trabalha, e por ela participar do
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sistema de bonificação por resultados, deduz-se que a conjuntura atual da sua carreira o

permita maior empenho na realização do seu fazer docente. 

Apesar de compartilhar da mesma carga horária de trabalho do docente “F”, o

docente “I” trabalha em quatro ou mais escolas. Ele leciona há quatro anos e reserva

oito horas semanais para o planejamento das suas aulas.

Com isso,  é possível perceber que a carreira no magistério se desenvolve de

maneira única, com grande variedade no trabalho docente entre os professores, cada um

com seus métodos e suas particularidades.

2.2 Impacto das políticas neoliberais no trabalho docente

De todos os docentes que responderam o questionário, apenas os docentes “F” e

“G” trabalham em escola que possui o sistema de bonificação por resultados:

Gráfico 4: Questão 4 “Sua escola participa do sistema de bonificação do estado?”

Vale lembrar que o sistema de bonificação foi instituído a partir de 2011 até

2014. A crise do estado gerou a suspensão da bonificação. Não obstante, considera-se

relevante captar a percepção dos docentes acerca das bonificações.  A respeito desse

sistema, o docente “F” diz que: “Estimula a direção e o corpo docente”. A visão da

docente  “A”  também é  otimista:  “É  uma  forma  de  incentivo  se  usado  de  maneira

correta”. 

Entretanto,  será  que  esse  é  o  tipo  de  incentivo  mais  apropriado  na  área

33



educacional?  Esse  sistema  une  ou  desune  os  professores  e  mais  profissionais  da

educação? A opinião do docente “I”, acerca de como o trabalho docente é afetado pelas

políticas meritocráticas do estado, enfatiza: “Estas políticas têm causado desagregação e

gerado  disputas  dentro  das  próprias  instituições  educacionais,  tornando  a  categoria

frágil na mão de gestores que se vendem por qualquer migalha”.

Outro  relato  interessante  é  da  docente  “D”  que  corrobora  a  ideia  de

desagregação no corpo docente com a bonificação:

Ele estava baseado em um planejamento estratégico da SEEDUC, que tinha
como eixo um plano de metas que a bonificação estava inserida. O projeto
estimulava  a  competição  entre  as  escolas,  baseado  em  uma  pseudo
meritocracia,  que  desconsiderava  completamente  a  estrutura  e  a  falta  de
professores em diversas escolas.

Mais um relato nessa perspectiva se refere ao docente “G”: 

Excludente,  não  atinge  as  expectativas  dos  docentes,  prima  pelo  uso
estratégico de benefícios dividindo a categoria. Centra-se na concepção da
escola-empresa, na concorrência entre unidades escolares e profissionais, não
dando  nenhum  substrato  logístico  estrutural  para  tal  iniciativa.  Assim,  a
escola  abandona  sua  vocação  de  centro  cultural,  como eu  a  entendo,  de
instituição  voltada  para  reapropriação  e  possíveis  reavaliações  de  bens
culturais  (que na verdade,  concordo,  que funciona assim por iniciativa de
poucos,  artesanalmente)  para  afirmar-se como centro  de  adestramento  em
busca de resultados imediatos, que na verdade nunca chegam. Em suma: o
próprio  sistema  de  bonificação,  sua  forma  de  aferição  é  questionada  por
vários profissionais, inclusive aqueles que trabalharam em sua formulação,
deixando em aberto várias dúvidas sobre sua lisura.

Sobre o sistema de bonificação, a docente “C” diz:  “Considero péssima essa

lógica meritocrática” e a docente “B” diz que: “Teria que ser para todas as escolas”.

Logo, a partir dessa amostra, a maioria dos docentes não concorda com essa prática, por

razão da essência meritocrática que é imposta com esse sistema. 

Com  isso,  será  que  é  justa  a  competição  entre  escolas  com  estruturas  tão

diferentes  uma das  outras?  As escolas  das  periferias  das  cidades  do Rio de Janeiro

recebem a  mesma  atenção  do  estado  que  as  escolas  que  são  localizadas  em áreas

nobres? Será que as escolas situadas em locais de “difícil acesso” – ou seja, lugares que

são tidos como violentos – possuem o corpo docente completo? O ano letivo segue no
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mesmo ritmo que as outras escolas ou pode ser interrompido abruptamente por questões

de segurança? O comentário do docente “H”, sobre o sistema de bonificação, aborda

essa problemática: “Não faz sentido, pois cria diferenciação entre escolas, diferenças

que já existem”.

Essas  são  questões  importantes  a  serem  analisadas  na  discussão  sobre  as

condições estruturais das escolas, pois não se trata apenas da parte física, mas também

da geolocalização da escola. E nessa equação também entram os profissionais que nela

trabalham e o corpo discente. A comparação entre as escolas vai além dos resultados, o

mais importante a se perguntar é: por que uma escola consegue bons resultados e a outra

não? Se ambas fazem parte da rede estadual, o que difere uma da outra?

A docente “D” fala sobre esses pontos na questão que indaga sobre a forma que

o  seu  trabalho  docente  é  afetado  pelas  políticas  meritocráticas  e  neoliberais

implementadas pelo estado: “Nas condições de trabalho, na estrutura da escola, pelo

arrocho salarial e em políticas pedagógicas ruins”. Semelhante à visão da docente “D”,

o docente “F” relata: “Precarização das condições de trabalho, da formação docente,

rotatividade  e  diminuição  do  caráter  social  da  educação”.  Os  pontos  citados  pelo

docente “H” foram questões práticas: “Otimização de turma, logo aumenta de carga de

trabalho e congelamento de salários e evitação de procedimentos administrativos como

enquadramento  (acréscimo por  titulação)”.  O docente  “G”  discorre  sobre  sua  visão

acerca do trabalho docente é afetado pelas políticas implementadas pelo estado:

A primeira impressão é o sucateamento da escola pública, o fechamento de
milhares  unidades  e  segmentos noturnos de  ensino sob a palavra mágica:
otimização,  visando  a  melhores  resultados.  As  escolas  vêm  perdendo
profissionais importantes como: secretários, bibliotecários, coordenadores de
turno, porteiros, que são fundamentais em qualquer unidade, que pelo que
ficamos sabendo a sua alocação depende do tamanho da unidade e outras
miudezas do gênero, ao mesmo tempo que seus diretores são contemplados
com MBA e cursos de mestrado, me parecendo que o centro desta iniciativa
está  no  reforço  do  núcleo  dirigente  acompanhado  de  profissionais  da
SEEDUC,  direcionando  tal  empreendimento  para  um  processo  de
engessamento da prática docente na medida que esta parceria dirige se para o
estabelecimento e execução de um grupo de metas, não discutidas com os
profissionais de ensino,  que tem por objetivo a aprovação dos alunos em
maior número, em que atingindo se tais propósitos as referidas escolas seriam
bonificadas. O que muitos constatam é apenas uma guinada administrativa e
manobra  de  dados,  já  que  o  rendimento  em sala  de  aula  continua  muito
deficiente,  no  que  somos  de  novo  questionados  por  não  fornecermos
melhores  substratos  para  um  melhor  rendimento  do  aluno,  o  que  é
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questionável em função do progressivo sucateamento das unidades de ensino,
falta  de  material  didático,  profissionais,  baixíssimos  salários,  o  que  nos
obriga a um ritmo de trabalho desumano que incide em maior dificuldade de
elaboração de um trabalho com mais qualidade. Um fato no mínimo curioso é
que o projeto político pedagógico, que seria a viga mestra da escola, só é
mencionado  residualmente  por  estes  profissionais,  ou  seja,  propostas  e
projetos  que  contem  com  a  participação  de  docentes,  administrativos,
discentes e comunidade do entorno da escola é negligenciado, no mínimo
uma estranha  contradição  para  quem estaria  preocupado  com rendimento
escolar, mais consequente para quem na verdade está mais preocupado com
engessamento e sucateamento escolar e manipulação de dados e factoides.

Já  a  docente  “E”,  discorre  sobre  a  pressão  que  os  profissionais  da  área

educacional  sofrem,  por  conta  das  políticas  de  cunho  neoliberal  e  meritocrática

praticadas no estado:

Os  professores,  coordenadores  e  gestores  são  muito  cobrados  sobre
problemas que não são da nossa alçada… Evasão, repetência, dificuldades no
aprendizado,  entretanto,  há  falta  de  profissionais  capacitados  (psicólogos,
pedagogos…)  Há  os  problemas  com  RioCard,  a  necessidade  de  os/as
estudantes trabalharem… 

Os problemas no âmbito da educação vão além dos problemas de aprendizado

dos  alunos,  como  aponta  a  docente  “E”.  Não  há  como  responsabilizar  apenas  os

profissionais que atuam no meio escolar. A dificuldade no processo cognitivo de um

aluno, por exemplo, pode ser um efeito cuja causa não seja unicamente falta de atenção

em sala de aula. Pode ser em razão da metodologia que o professor que faz uso, não

favorecendo o aprendizado desse aluno. 

O  ser  humano  é  complexo,  mas  quando  se  trata  de  problemas  escolares,  a

responsabilidade cai nas mãos do professor, ou por vezes, do aluno. Será que não é

simplório os neoliberais culpabilizarem os profissionais da educação pelos resultados

ruins  dos  alunos  nos  exames  nacionais?  É  possível  que  a  culpa  seja  apenas  dos

professores e gestores? Os alunos são indivíduos que possuem peculiaridades, portanto,

é justo tratar seus problemas de forma homogênea? Será que o ideal não seria buscar

descobrir, individualmente, as causas das suas dificuldades referentes à aprendizagem?

A docente “A” toca nesse ponto: “Talvez atrapalhe na real avaliação dos alunos, índice

de reprovação e aprovação”.

A docente “B” também comenta sobre como os professores são afetados pelas
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medidas  estaduais:  “Discriminando  o  trabalho  docente,  premiando  alguns  em

detrimento  de  outros.  A  educação  tem  que  ser  inclusiva,  para  todos.  Todos  os

professores são qualificados para receber igual”.

O docente “J” ressalta a intensidade que seu trabalho é afetado, apontando como

o  viés  meritocrático  é  operado  no  espaço  escolar:  “Severamente  afetado  porque  a

meritocracia implantada muito pouco tem a ver com o real ideário da mesma oriunda

das empresas”.

Referente  às  políticas  de  valorização  do  trabalho  docente,  nenhum  dos

professores  percebeu diferença desde quando começaram a lecionar  na rede pública

estadual até os dias atuais, com exceção do docente “G”:

As ditas diferenças na verdade são apenas peças publicitárias, não atingem o
cerne da questão, a diferença na verdade está na engenharia propositiva mais
engenhosa  e  calculada.  Na  verdade  bastaria  ter  utilizado  um instrumento
conhecido o FUNDEB que misteriosamente só agora aparece para pagar os
nossos salários, o que nos faz pensar sobre os seus fins anteriores.

Será que a SEEDUC – RJ acredita que a bonificação é a forma de mostrar o

valor  que  os  docentes  possuem?  Será  que  existem  falhas  na  comunicação  entre  a

Secretaria e os docentes?

Um ponto preocupante nas respostas dos professores foi sobre o adoecimento

dos  docentes  em  virtude  das  condições  precárias  do  trabalho.  Foram  diversos

transtornos  e  doenças  citados  pelos  professores,  que  são  mais  comuns  de  serem

desenvolvidos devido à profissão: depressão – foi o transtorno mais citado –, problemas

nas cordas vocais, estafa, problemas de coluna, estresse, ansiedade, lesão por esforço

repetitivo (nas mãos), dor de garganta, síndrome do pânico e síndrome de burnout.

2.3 Política educativa neoliberal: contramão de uma educação crítica 

Entre os docentes,  todos disseram não concordar com o modelo de educação

tecnicista  e  mercadológica adotado pelo estado do Rio de Janeiro em suas políticas

públicas educacionais. A docente “A” foi a única exceção, respondendo “Sim” à questão

número quatorze: “Você concorda com a visão de educação tecnicista e mercadológica

adotada pelo estado?”.
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Gráfico 5: Questão Nº 14 “Você concorda com a visão de educação tecnicista e mercadológica adotado

pelo estado?”

A docente “E” ressalta que: “O professor não deve ser cobrado se não recebe a

estrutura  necessária,  além  disso,  trabalhar  com  tantas  pessoas  num  processo

absolutamente complexo, não deveria ser visto de forma tão pragmática!”. 

O docente “F” explica sua discordância com o modelo tecnicista: “A educação

não é uma mercadoria,  pois ela  trata  de pessoas.  A mercantilização da educação só

aumenta a desigualdade social e tira o caráter democratizante da escola pública”.

A partir  das  falas  dos  docentes  “E”  e  “F”,  pode-se  perceber  que  o  modelo

mercadológico de pensar a educação que o estado faz uso,  aplicado na prática,  não

condiz com o trabalho de caráter humano que é a educação. Segundo o autor Costa

(1984), o papel que a escola deveria desempenhar é baseado em propósitos variados,

como por exemplo,  desenvolver  a  personalidade e  também ajudar  na construção do

caráter do indivíduo, reforçar  o papel  de cidadania aos alunos para que estes sejam

sujeitos com bom senso na sociedade,  e para que os mesmos saiam qualificados da

escola para o mercado de trabalho. Uma vez no mercado de trabalho, faz com que a

renda  do  indivíduo  também  seja  afetada,  dessa  maneira,  a  maior  escolaridade

incrementa a renda. 
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Outras  percepções  relatadas:  “Não  concordo  devido  à  área  ter  um  objetivo

principal  que é a  formação do homem como cidadão apto a  agir  democraticamente

dentro do sistema social em que vive” (docente “I”), e, “a educação pública tem que ser

INCLUSIVA e não competitiva. Ou ter escolas que atendam especificidades distintas”.

(docente “J”)

A escola que adota uma educação crítica prepara o aluno para qualquer tipo de

trabalho  e  sua  inserção  no  mercado  e  na  sociedade  resulta  mais  proveitosa.  Neste

sentido, cabe as indagações: Em quais segmentos o estado visualiza a inserção dos ex-

alunos?  Sem  embasamento  teórico  e  crítico,  será  que  o  ex-aluno  consegue  ocupar

posições  de  prestígio  e  ascenda economicamente,  apenas  com o diploma do ensino

médio? 

Os  docentes  “I”  e  “J”  falam  sobre  o  possível  futuro  da  sociedade,  com  a

educação  seguindo  o  caminho  mercadológico:  “Embrutecimento  do  homem,

enfraquecimento da democracia e acirramento de disputas violentas por posições dentro

do mercado” e “Educar para conformar com o Mercado, educar para competir, educar

para somente operar/ser um operário”. Da mesma forma, o docente “G” disserta sobre o

rumo tecnicista na educação:

De novo  a  retomada  de  uma  oferta  ruim para  a  maioria  pobre;  aspectos
retomados  na  reforma  proposta  no  golpe  de  64,  mais  ampliados  numa
perspectiva mais agressiva tendo a testa um grupo de investidores bilionários
e suas fundações (lembrando aqui como ficou conhecida a reforma do ensino
médio: como a “Reforma dos 7 bilionários”). Cursos técnicos não articulados
a uma perspectiva mais ampla do mercado de trabalho, ou melhor, ancorados
em um planejamento nacional, que visem também a quadros técnicos mais
qualificados  como  em  robótica,  eletrônica,  microeletrônica,  etc.  e  o  que
normalmente não é observado cursos que poderiam ser criados em relação as
vocações econômicas regionais, que na verdade vem a atender a interesses
mais específicos de alguns empresários, como foi o caso do Nata em São
Gonçalo que veio ao encontro dos interesses do Abílio Diniz e seu grupo
empresarial. Não percebo nenhum planejamento sério neste quesito, que na
verdade  nunca  houve,  o  que  podemos  observar  é  que  estamos  nos
transformando  em  polo  de  reserva  de  vagas  mais  qualificadas  para
trabalhadores estrangeiros. Um fato gravíssimo é o progressivo esvaziamento
de  disciplinas  que  visam  a  um  desenvolvimento  da  capacidade  critica  e
criativa  como  as  disciplinas  de:  arte,  sociologia,  filosofia,  história.  Na
verdade,  o  que  seria  elementar,  os  dois  campos  teriam  que  funcionar
interligados  para  gerarem  uma  demanda  criativa  e  reflexiva  mais
aprofundada, mais o que se percebe é um triste investimento no retrocesso,
no afunilamento de expectativas,  de ofertas  cada vez mais pobres para as
populações  carentes.  Uma proposta  requentada,  que  de  uma forma ou  de
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outra tem sido negociada em vários países,  girando vultosos recursos que
nunca  atingem  como  deveriam  os  seus  reais  objetivos,  pelo  menos  os
propostos,  fortalecendo sim grandes  corporações  e  seus  giros  financeiros,
fato amplamente  discutido nos EUA, onde se  originou tais  medidas,  pelo
menos  muitas  delas,  desde  a  era  Bush,  evidenciando  apenas  expectativas
rentistas, manipulações estatísticas e midiáticas (como aqui),onde hoje chega
se a conclusão que foi uma farsa bem montada e com fins bem claros, em que
ais  palavras  mágicas:  empreendedorismo,  incentivo  a  criação,  autonomia
etc..vale na verdade para poucos e para a maioria na verdade são expressões
balofas, cínicas e mentirosas que esbarram em nossa triste realidade social,
política e econômica, reféns dos humores e cartilhas do grupo banco mundial
e  de  associados  locais,  que  seguimos  a  risca,  agora  de  uma  forma  mais
radical.

A docente “D” não concorda com o rumo das políticas do estado “Por não terem

nenhum compromisso com a melhoria da educação pública”. Também compartilhando

da  visão  desacreditada  do  governo  estadual,  a  docente  “B”,  que  trabalha  há  duas

décadas na rede pública do estado, é pessimista no que diz respeito aos projetos da

SEEDUC – RJ: “Tudo o que o estado oferece não vai pra frente”. É compreensível esse

sentimento, visto os conflitos que existem na educação pública: os conteúdos cobrados

nos exames externos são os que ditam o que será ensinado aos alunos, ao mesmo tempo

em que não existe fiscalização do que é trabalhado em sala de aula. A docente “C” fala

sobre isso: “Não há controle sobre os conteúdos e metodologias utilizados”. 

Uma constatação interessante: Todos os docentes disseram possuir autonomia,

pedagógica:

 

Gráfico 6: Questão Nº 10 “Você tem autonomia pedagógica em sala de aula?”
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          Os professores possuírem autonomia é completamente plausível, pois estudaram

durante anos na graduação, alguns continuam se especializando em sua área, e sabem o

que  funciona  no  seu  fazer  docente.  Entretanto,  isso  mostra  a  desorganização  da

SEEDUC – RJ e a falta de coerência na implementação de seus projetos pedagógicos.

O docente “J” fala sobre sua autonomia: “Em praticamente todos os momentos,

mesmo porque o estado não tem condições  de nada.  É  um mix de autonomia com

entregue a própria sorte”. Outra posição: “Eu que elaboro meu plano de aula. Sem muita

interferência,  assumo  minhas  metas  e  planejo  minhas  ações  como  docente”,  diz  a

docente “B” sobre como a sua  autonomia se manifesta no cotidiano do seu trabalho. 

“Sem intromissão ou controle  do meu fazer  docente”,  diz  a  docente  “D”.  A

liberdade que o professor desfruta com a autonomia pedagógica que possui, parece ser

bem-vinda, segundo as respostas dos docentes. Com isso, o professor consegue avaliar

os seus alunos da forma que acha mais apropriada, a partir dos conteúdos que foram

trabalhados com as  turmas no decorrer  do ano letivo,  segundo a docente  “A”:  “Eu

monto minhas aulas e avaliações da maneira que acho melhor”. A resposta do docente

“H” fala sobre as notas dos discentes: “Sem controle na dinâmica com alunos e atuação

na forma de recuperação de notas e sem coação quanto à nota e forma de dar aula”.

Embora possua autonomia, o docente “G” comenta sobre a particularidade dessa

liberdade do fazer docente: 

Tenho autonomia, mas que vai sendo cerceada por metas a serem cumpridas e
um coeficiente de aprovação (…) sutilmente observada pelas coordenadorias,
de  novo  a  preocupação  apenas  com  aprovação  e  não  com  qualidade  ou
propostas interessantes, que só são mencionadas em palanques oportunos.

Dependendo  da  disciplina  que  o  professor  leciona  e  a  quantidade  de  aulas

ministradas por turma semanalmente, pode ser um complicador no desenvolvimento do

seu fazer docente. Será que todos os professores possuem tempo hábil em sala de aula

para realizar as atividades que planejaram desenvolver com seus alunos? Será que o

professor de Sociologia,  que possui um tempo de aula semanal,  consegue realizar a

mesma quantidade de atividades que um professor de Língua Portuguesa, que possui

seis tempos de aula por semana? É justo cobrar o mesmo desempenho dos estudantes

em todas  as  disciplinas,  visto  que  a  proximidade  e  contato  com cada  uma delas  é
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deveras  discrepante? Será que apenas  a  autonomia ajuda  o professor  a  ministrar  os

conteúdos da sua disciplina? A docente “E” comenta: “Realizo as atividades que quero e

no ritmo que consigo”.

A respeito das  consequências da visão mercadológica na educação, a docente

“E” comenta: “Estresse, não atendimento de demandas dos/as estudantes e realização

dos trabalhos verticalizada (professor-estudante)”. Esse é um ponto importante que a

docente cita, da verticalização no âmbito escolar. Será que essa prática hierárquica não

apaga  os  saberes  dos  alunos,  tratando  o  professor  como  único  detentor  de

conhecimento? Será que essa forma de relação professor-alunos não se torna engessada,

quando acontece de maneira unilateral? O processo de aprendizagem não se torna mais

rico e plural quando acontece de forma imparcial e horizontal?

A docente “D” expõe sua visão sobre os efeitos da educação mercadológica: 

O descompromisso com o bem-estar do aluno e professor; entender educação
como custo; fechando turmas, turnos e escolas visando economia, sem pensar
nos prejuízos pedagógicos, ignorando a ausência de professores de diversas
disciplinas  em diversas  escolas  e  habilitando  professores  para  lecionarem
qualquer disciplina.

Um dos  pontos  levantados  pela  docente,  sobre  o  entendimento  da  educação

como custo, é bastante válido na discussão do atual momento das políticas públicas

educacionais.  Não seria  mais  adequado se a  educação fosse vista  pelos governantes

como  investimento?  Se  a  verba  despendida  com  a  educação  fosse  vista  como

investimento,  será  que  a  educação  pública  seria  mais  valorizada,  tanto  pelo  estado

quanto pela sociedade? Se investir em educação fosse uma prioridade governamental,

será que escolas seriam fechadas? Será que a taxa de violência do estado do Rio de

Janeiro diminui ou aumenta, com o advento de fechamento de escolas públicas?

Continuando,  o  sucateamento  da  educação  que  é  oferecida  pelo  estado  é

acidental? A docente “B” fala sobre as consequências do modelo que prioriza a lógica

mercadológica  no  âmbito  escolar:  “Privatização  do  ensino,  discriminação  dos  mais

pobres,  desqualificação  do  ensino  público”.  Com  a  crise  na  educação  pública,  na

perspectiva  dos  neoliberais,  o  caminho  “natural”  para  resolver  essa  questão  é  a

privatização do ensino. Logo, se a educação se torna totalmente privatizada, o acesso ao
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ensino continuaria um direito universal? Tendo em vista que os indivíduos de classes

econômicas mais baixas, que possuem baixo poder aquisitivo, teriam dificuldades em

arcar com o financiamento da aquisição da educação, a exclusão social aumentaria ou

diminuiria?

O docente “F” comenta: “Aumento da desigualdade social, “flexibilização” da

formação  docente  e  terceirização  dos  serviços  dentro  da  escola”.  A formação  do

docente, que também foi comentada pela docente “D”, é uma questão atual, pois em 16

de fevereiro de 2017 foi criada a Lei Nº 13.415, que altera a Lei Nº 9.394, que é mais

conhecida como a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A lei faz

alterações  em  uma  série  de  pontos,  e  um  deles  é  sobre  a  formação  do  professor,

incluindo o seguinte inciso: 

IV – profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas
de  ensino,  para  ministrar  conteúdos  de  áreas  afins  à  sua  formação  ou
experiência  profissional,  atestados  por  titulação  específica  ou  prática  de
ensino  em  unidades  educacionais  da  rede  pública  ou  privada  ou  das
corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao
inciso V do caput do art. 36. (BRASIL, 2017)

Apesar de manter na legislação que o profissional com diploma é reconhecido

como profissional da educação, a lei agora dá margem a profissionais que dominem

conteúdos de áreas afins à sua. Será que existe fiscalização para saber se o profissional

realmente  possui  o  “notório  saber”  na  área  que  deseja  lecionar?  Será  que  essa  é  a

melhor maneira de apostar na educação? Promover os cursos de licenciatura, buscando

estimular o interesse na área educacional, não seria mais efetivo? Tornar a carreira no

magistério mais atrativa, valorizando os professores e seu trabalho e formação docente,

não seria uma estratégia mais significativa?

Sobre as consequências concernentes ao rumo mercadológico,  a  docente “C”

comenta: “Limitação das perspectivas profissionais dos alunos,  má remuneração dos

profissionais, falta de infraestrutura”. A docente aponta um ponto bastante pertinente,

que  são  os  caminhos  profissionais  que  os  alunos  almejam  seguir.  É  sabido  que,

culturalmente, o senso comum aponta certas profissões, cujos cursos são ditos como

tradicionais – Direito, Medicina, Engenharias –, são as que farão com que o indivíduo

seja bem-sucedido no decorrer dos anos. Mas a ideia de sucesso é igual para todos? E os
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alunos  que  buscam  seguir  uma  carreira  artística,  ou  alguma  outra  fora  do  que  é

estabelecido como uma profissão “promissora”? O ideal mercadológico apoia ou poda o

interesse desses alunos? O docente “H” comenta: “Ela se torna limitante, deixando o

aluno restrito a ser um empregado obediente”. 

Discriminação  dos  mais  pobres  e  aumento  da  desigualdade  social  foram

lembrados pelos docentes “B” e “F”, respectivamente, como um dos desdobramentos os

quais a educação mercadológica pode causar na sociedade. Logo, quando o acesso à

educação  formal  passa  a  ser  privilégio  e  não  mais  um  direito  do  ser  humano,

consequentemente os oprimidos e marginalizados serão os sujeitos que estão inseridos

nas classes mais pobres, principalmente no cenário da privatização do ensino. 

A resposta dos docentes “G” e “H” se assemelha referente às consequências do

modelo  educacional  mercadológico:  “Exclusão,  desigualdade  e  aprofundamento  de

nossa dependência e subserviência” e “Submissão, sem expectativas”.

A dinâmica  dentro  do  meio  escolar  pode  se  tornar  configurada  como  um

negócio, como avalia a docente “A”: “Aluno ser tratado como cliente; a escola estar de

mãos atadas por isso; menos liberdade pedagógica”. 

Em  suma,  retomando  as  questões  centrais  da  monografia  apresentadas  na

introdução: Qual é a lógica das políticas elaboradas pela SEEDUC – RJ no que diz

respeito ao trabalho docente? Essas políticas visam quais resultados? Como o trabalho

docente é afetado por tais políticas? Em que medida as políticas da SEEDUC – RJ se

relacionam com o  ideário  de  educação  reflexiva  e  crítica?  Os  relatos  dos  docentes

expostos neste capítulo são ricos para desconstruir os frágeis argumentos da secretaria

de educação, como também suas posições frente ao precário e adoecimento do fazer

docente cotidiano de cada um e de seus colegas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho propôs explicitar  como é a visão do neoliberalismo no sistema

educacional, e, como a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC –

RJ) está sendo influenciada por tendências do Banco Mundial e do mercado no que diz

respeito ao planejamento e implementação de suas políticas educacionais nas escolas

básicas estaduais. Da mesma forma, a intenção é mostrar o quanto o modelo neoliberal

na  educação  encontra-se  voltado  para  o  individualismo  e  a  meritocracia,

consequentemente negando a diversidade cultural, para alcançar sua principal meta: a

suposta preparação para o mercado de trabalho.

As questões apresentadas na Introdução guiaram a realização da pesquisa, bem

como a exposição dos resultados nos capítulos. A primeira questão - “Qual é a lógica

das políticas elaboradas pela SEEDUC – RJ no que diz respeito ao trabalho docente?” é

possível  considerar  que  a  Secretaria  está  elaborando  suas  políticas  educacionais

baseando-se em uma visão mercadológica, partindo do pressuposto neoliberal de que a

crise educacional ocorre devido à má gestão do governo, ignorando outras variáveis da

complexa  situação  que  a  educação  se  encontra,  tanto  no  âmbito  estadual,  quanto

nacional.

Na  segunda  questão  -  “Essas  políticas  visam  quais  resultados?”  chega-se  à

consideração  de  que  o  objetivo  final  é  o  destaque  nos  rankings  nacionais  e

internacionais. E para isso, é necessário instaurar, na rede pública estadual, políticas que

são baseadas visando à competição entre as escolas e os profissionais envolvidos no

âmbito educacional.

Com  a  aplicação  do  questionário,  pretendeu-se  responder  especialmente  a

terceira  questão -  “Como o trabalho docente é  afetado por tais  políticas?”.  Logo,  é

possível constatar nas respostas dos professores, que a maioria não enxerga o sistema de

bonificação  como  uma  medida  coerente.  Entretanto,  alguns  dos  professores  são

otimistas na utilização dessa lógica que bonifica o bom resultado. 

A remuneração variável, a avaliação e a bonificação dos professores de acordo

com o desempenho da escola são estratégias políticas da SEEDUC – RJ, que considera

o fluxo escolar, o rendimento do aluno e a infraestrutura das escolas. Dessa forma, para
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o professor receber a bonificação não depende apenas do seu trabalho, pois é avaliado o

desempenho da unidade escolar, desempenho dos alunos e a infraestrutura da escola.

Dessa forma,  a  Secretaria  de Educação encoraja  a  competição  entre  os  professores,

fazendo-os trabalharem mais, porém nem sempre em boas condições de trabalho. O

bônus surge como substituição do reajuste salarial da categoria docente,  tornando-se

uma dinâmica injusta, visto que não são todos os professores que alcançam o bônus,

enquanto o reajuste contempla toda a categoria.

Assim  também,  observa-se  que  o  trabalho  docente  sofre  impacto  com  as

políticas neoliberais da SEEDUC – RJ, que corroboram com a precarização do trabalho

docente, e da mesma forma deturpa o papel social da Educação.

Ainda, com as respostas do questionário dos dez docentes, nove disseram não

concordar com a visão tecnicista e mercadológica das políticas educacionais do estado,

pois a educação não é uma mercadoria. O ranqueamento das escolas é incoerente porque

é injusto comparar as escolas públicas, pois cada escola possui sua própria realidade,

dependendo da localização e dos recursos que recebe do governo. Dessa forma, como a

SEEDUC – RJ pode cobrar excelentes resultados, pressionando professores, gestores e

alunos?

Na quarta e última questão - “Em que medida as políticas da SEEDUC – RJ se

relacionam  com  o  ideário  de  educação  reflexiva  e  crítica?”,  constata-se  que,

aparentemente,  não  há  essa  relação.  As  políticas  são  pensadas  com  base  no  viés

mercadológico, com isso, a educação perde a sua potência de transformar e melhorar,

tanto os alunos,  quanto a sociedade.  Não é adequado deixar a educação perder esse

caráter de transformação.

Refletir sobre esse tema contribui para entender o caminho que a educação no

estado do Rio de Janeiro está tomando, que é em direção ao modelo neoliberal. O ideal

seria  não  separar  as  ideias,  pois  formar  o  estudante  para  tornar-se  um  cidadão

conhecedor de seus direitos e deveres, que saiba questionar o senso comum, que tenha

ferramentas para o melhoramento e a construção da sociedade, que consiga colocar em

prática os conhecimentos que apreendeu, e que também consiga uma vaga no mercado

de trabalho pela capacitação adquirida na escola. Todos esses pontos são importantes

para  que  os  indivíduos  construam  sua  visão  de  mundo  a  partir  de  embasamento
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científico, em conjunto com sua vivência em sociedade. 

Com isso, é problemático estabelecer que as escolas sigam apenas a lógica do

mercado, através de políticas públicas, ignorando que a construção de um cidadão é

muito mais do que o sujeito consiga inserir-se no mercado de trabalho depois de se

formar no ensino médio – o que é importante. No entanto, não é a única necessidade e

alternativa suprida pelo espaço escolar.
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