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RESUMO

SOUZA, Vitor Hugo Fernandes de. A recomposição do trabalho docente e a
diminuição dos espaços de elaboração intelectual do docente: o caso da Secretaria
de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ). 2014. 182 f. Dissertação
(Mestrado em Políticas Públicas e Formação Humana) – Faculdade de Educação.
Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
A pesquisa que apresento discutiu as políticas públicas de educação da
Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ) no segundo
governo Sérgio Cabral (2011- 2014). Desde os anos 1990 vem ocorrendo uma
recomposição do trabalho escolar e, por consequência, do trabalho docente na
educação básica brasileira, para atender às novas exigências que vêm sendo
apresentadas à educação escolar pública, em particular com relação a seus
objetivos, organização e gestão. No período estudado (2011 – 2014), ganham
destaque as políticas de responsabilização dos docentes pelo desempenho aferido
da escola inserido numa lógica gerencialista da educação, segundo a qual as
escolas são administradas com métodos semelhantes aos das empresas privadas, o
que provoca intensificação do trabalho docente e o modifica. Com a baixa
remuneração, associada ao arrocho salarial promovido pelas políticas de contenção
dos gastos públicos dos anos 1990, os docentes da SEEDUC/RJ acumularam
perdas salariais que (não cobertos pelos ganhos na remuneração bruta que ocorre
no período de 2011 a 2014), acrescidas à expansão da cobertura da escola pública
básica, sem os investimentos necessários para tanto, entre outros fatores, foram
tornando o trabalho deste docente crescentemente precarizado. Procurei discutir
então, dialogando com as teses de proletarização e desprofissionalização do
professorado essa recomposição do trabalho docente que vem ocorrendo de forma
particularmente intensa no Rio de Janeiro, com a implantação do Plano de Metas da
Educação pela SEEDUC/RJ em janeiro de 2011. O Plano de Metas da Educação
traz profundas modificações para a rede, à medida que estabelece metas de
produtividade por unidade escolar, relativas ao fluxo escolar e ao desempenho dos
alunos em avaliações externas. Existem ganhos na remuneração dos docentes de
2011 a 2014, ao mesmo tempo em que se intensifica o trabalho docente,
sobrecarregado e modificado em seu caráter devido ao crescimento de tarefas de
execução, mecânicas, não propriamente intelectuais, e à diminuição do espaço das
atividades de elaboração, de caráter mais propriamente intelectual. A composição da
carga horária, a atuação em diversas redes de ensino, a provisoriedade que afeta o
vínculo com a profissão, são tratadas, neste trabalho, como elementos que
interferem na formação da concepção político-pedagógica deste profissional.
Procurei discutir então de que modo ocorre esta recomposição do trabalho docente,
considerando sua relação com as suas condições efetivas de realização e de
exercício da autonomia pedagógica deste trabalhador.
Palavras-chave: Trabalho docente. Precarização. Autonomia Docente.

RESUMEN

SOUZA, Vitor Hugo Fernandes de. La recomposición del trabajo docente y la
disminuicíon de espacios para la cración intelectual del docente: el caso de la
Secretaría de Estado de Educación de Río de Janeiro (Estado). 2014. 182 f.
Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas e Formação Humana) – Faculdade de
Educação. Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Este trabajo pretende discutir las políticas públicas de educación de la
Secretaría de Estado de Educación de Río de Janeiro (SEEDUC/RJ) durante el
segundo gobierno de Sérgio Cabral (2011-2014). Desde los años 90 se viene
produciendo una recomposición del trabajo escolar y, consecuentemente, del trabajo
docente en la educación básica brasileña, con el fin de atender a las nuevas
exigencias que han ido surgiendo en la educación escolar pública, en particular con
relación a sus objetivos, su organización y su gestión. En el periodo analizado (20112014) destacan las políticas de responsabilización de los docentes mediante un
desempeño calculado por la escuela, integrado en una lógica gerencial de la
educación, según la cual las escuelas son administradas a través de metodologías
similares a las de las empresas privadas, lo que provoca una intensificación del
trabajo docente y una modificación del mismo. Con la baja remuneración, asociada
al aprieto salarial promovido por las políticas de contención del gasto público de los
años 90, los docentes de la SEEDUC/RJ acumularon pérdidas salariales que (no
cubiertos por el aumento de la remuneración bruta que ocurre entre 2011 y 2014),
añadidas a la expansión de la cobertura de la escuela pública básica, sin las
inversiones necesarias para ello, entre otros factores, fueron aumentando la
precarización del trabajo d Han discutido, por tanto, poniendo en paralelo las tesis de
proletarización y desprofesionalización del profesorado, esa recomposición del
trabajo docente que viene produciéndose de forma particularmente intensa en Río
de Janeiro desde la implantación del Plan de Metas de la Educación por la
SEEDUC/RJ en enero del 2011. El Plan de Metas de la Educación trae profundas
modificaciones a la red educativa, a medida que establece metas de productividad
por unidad escolar, relativas al flujo escolar y a la actividad de los alumnos en
evaluaciones externas. Surgen ganancias en la remuneración de los docentes entre
2011 y 2014, al mismo tiempo que se intensifica el trabajo docente, sobrecargado y
modificado en su carácter, debido al aumento de tareas de ejecución mecánicas y no
propiamente intelectuales, y a la disminución del espacio para las actividades de
elaboración de carácter más propiamente intelectual. La composición de la carga
horaria, la actuación en diversas redes de educación y la provisionalidad que afecta
al vínculo con esta profesión son tratadas, en este trabajo, como elementos que
interfieren en la formación de la concepción político-pedagógica de este profesional.
Han estudiado el modo en que surge esta recomposición del trabajo docente,
teniendo en cuenta su relación directa con las condiciones efectivas de realización y
de ejercicio de la autonomía pedagógica de este trabajador.
Palabras clave: Trabajo Docente. Precariedad. Autonomía Docente.
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INTRODUÇÃO

A pesquisa que apresento tem como objetivo central contribuir para uma
melhor compreensão das modificações no caráter e nas condições de realização do
trabalho docente no contexto das mudanças estatais e econômico-sociais
observadas a partir da década de 1990 no Brasil, tendo como foco a situação dos
professores da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ)
no segundo governo Sérgio Cabral (2011 - 2014).
Desde antes dos anos 1990 vem ocorrendo uma recomposição do trabalho
escolar e, por consequência, do trabalho docente na educação básica brasileira,
para atender às novas exigências que vêm sendo apresentadas à educação escolar
pública, em particular com relação a seus objetivos, organização e gestão.
Com a baixa remuneração, associada ao arrocho salarial promovido pelas
políticas de contenção dos gastos públicos dos anos 1990, os docentes da
SEEDUC/RJ acumularam perdas salariais. Essas perdas, a expansão da cobertura
da escola pública básica e a ausência dos investimentos necessários para tanto,
entre outros fatores, incidem sobre o trabalho deste docente, tornando-o
crescentemente precarizado.
No período estudado (2011 – 2014), esse quadro, de deterioração das
condições

de

exercício

responsabilização”

do

magistério,

dos docentes pelo

é

tensionado

desempenho

por

aferido

“políticas

de

da escola.

O

desempenho escolar é inserido numa lógica gerencialista da educação, segundo a
qual as escolas são administradas com métodos semelhantes aos das empresas
privadas, o que provoca intensificação do trabalho docente e o modifica.
O Plano de Metas da Educação, criado e implementado nesse período na
rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, traz profundas modificações para essa
rede, à medida que estabelece metas de produtividade por unidade escolar, relativas
ao fluxo escolar e ao desempenho dos alunos em avaliações externas.
Existem ganhos na remuneração dos docentes de 2011 a 2014, mas estes
não cobrem efetivamente as perdas acumuladas ao longo das últimas duas décadas
de arrocho salarial. Ao mesmo tempo, intensifica-se o trabalho docente,
sobrecarregado e modificado em seu caráter, devido ao crescimento de tarefas de
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execução, mecânicas, não propriamente intelectuais, e à diminuição do espaço das
atividades de elaboração, de caráter mais propriamente intelectual.
A composição da carga horária, a atuação em diversas redes de ensino e a
provisoriedade que afeta o vínculo com a profissão são tratados, neste trabalho,
como elementos que interferem na formação da concepção político-pedagógica
deste profissional.
Partindo do referencial teórico marxista, analisamos as mudanças no trabalho
docente como inseridas em um fenômeno mais amplo de modificação das relações
de trabalho, em decorrência das necessidades da acumulação capitalista, em que a
produtividade do trabalho é colocada como um dos principais paradigmas para a
recomposição das taxas de acumulação obtidas nas décadas anteriores.
Baseado

nesse

referencial

teórico,

dialogamos

com

as

teses

de

proletarização e desprofissionalização do professorado, a partir das quais discutimos
de que modo ocorre essa recomposição do trabalho docente, considerando sua
relação com as suas condições efetivas de realização e de exercício da autonomia
pedagógica desse trabalhador, com foco na forma particularmente intensa como isso
vem se dando na rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, com a implantação do
Plano de Metas da Educação pela SEEDUC/RJ, em janeiro de 2011.
Para isso, realizamos pesquisa com foco nas incidências de diferentes
políticas sobre as atividades exercidas pelos docentes da rede estudada, a fim de
averiguarmos em que sentido vêm se dando essas mudanças e se elas se dão
realmente no sentido da precarização das condições e relações de trabalho, tal
como vem sendo alertado na literatura a respeito.
Na análise das condições encontradas, precisamos levar em conta o papel
desempenhado pela educação numa sociedade de classes, especialmente num
contexto de globalização econômica, reestruturação produtiva, ajuste do Estado e
mudanças nas relações de trabalho, que implicam transformações profundas nas
formas de acesso, contratação e realização do trabalho. Entre outros aspectos,
deve-se destacar que esse novo quadro geral de relações econômico-sociais,
especialmente em países de economia dependente, como o Brasil, vincula-se à
instauração de uma nova hierarquia ocupacional na qual a necessidade de melhor
qualificação de alguns segmentos restritos da força de trabalho não elimina as
formas mais degradadas de atuação laboral.
Nesse contexto, necessita-se de uma mão-de-obra flexível, pronta para
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exercer várias funções ao mesmo tempo e para se adaptar a múltiplas tarefas. É a
lógica de acumulação toyotista se sobrepondo à fordista, em que cada trabalhador
realizava uma única tarefa especializada. Esta nova lógica exige a flexibilização das
relações de trabalho e a chamada modernização do Estado, de modo a aumentar a
competitividade numa economia mundial crescentemente globalizada.
A educação escolar não fica a salvo dessas mudanças. Ao contrário, vai
adquirindo novos significados e se direcionando à formação desse trabalhador
flexível, adaptável às múltiplas ramificações produtivas, que se proliferam com a
intensificação da divisão do trabalho.
A política econômica neoliberal, ao defender o Estado mínimo, com a sua
lógica de redução dos “gastos” sociais e da “ineficiência” do Estado, provoca uma
brusca mudança nas políticas públicas, inclusive na educacional, exigindo que os
professores sejam também trabalhadores flexíveis.
Com a reestruturação produtiva vivida principalmente nas duas últimas
décadas, novas demandas têm sido colocadas à educação escolar, no que diz
respeito às suas funções na sociedade, de modo que mudanças se impõem na
gestão e na organização do trabalho nas redes escolares que trazem a
intensificação do trabalho docente, ampliando o seu raio de ação, inclusive a
campos estranhos ao magistério, perdendo-se o foco das atividades propriamente
educativas.
Como assinala Costa (2009, p. 59):
No âmbito das análises da educação capitalista, uma crítica clássica é a de
que a lógica de mercado invade cada vez mais a organização do trabalho
na escola. E uma das consequências necessárias desse processo é a
alienação do trabalhador diretamente relacionado à atividade-fim da escola:
o professor.

No estado do Rio de Janeiro, as políticas de arrocho salarial, implantadas por
sucessivos governos desde meados dos anos 1990, e a precarização das condições
de trabalho, expressa nas perdas salariais e na fragmentação e recomposição da
carga horária, entre outros aspectos, vêm provocando um processo que alguns
autores, como Shiroma (2003) e Frigotto (2000), chamam de “proletarização do
professorado”, devido, entre outros fatores, ao trabalho do professor se distanciar
cada vez mais da atividade intelectual, aproximando-se progressivamente da
atividade mecânica, vinculada à execução segundo regras estabelecidas de fora, por
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outros.
De acordo com as análises desenvolvidas nessa perspectiva, a precarização
do trabalho docente, que distanciou as atividades do professor – especialmente o da
escola pública – do campo das profissões prestigiadas na administração pública,
está implicada com a perda paulatina de seu status social. Ao mesmo tempo, esta
perda de status resultou na produção de uma nova identidade profissional: a de um
profissional com condições socioeconômicas mais próximas às dos trabalhadores
manuais, com pouca qualificação, do que à dos profissionais liberais ou dos outros
profissionais de nível superior.
Somando-se a isto, nas últimas décadas, as políticas de subordinação do
trabalho docente às metas de desempenho e de resultados elaboradas pelos
governos – sob forte influência dos organismos internacionais, e com a correlata
padronização de avaliações e currículos, entre outros fatores – fizeram com que
tenham sido muito diminuídos a autonomia e o espaço de elaboração intelectual
desse docente.
Concordando aqui com as questões acima apresentadas, esclareço, no
entanto, que o foco da problematização e da análise, neste trabalho, serão a
precarização do trabalho docente e a perda de controle do professor sobre seu
trabalho.
Segundo pesquisa divulgada em 2009 pela Fundação Carlos Chagas,
intitulada “A Atratividade da Carreira Docente no Brasil” (2009), o perfil dos
professores brasileiros mudou nos últimos anos, sendo a maioria pertencente a
famílias das classes “C” e “D”, indicando que grupos sociais de maior poder
aquisitivo, que antes ocupavam o magistério, não se interessam mais por ele, o que
pode estar relacionado a um empobrecimento e ao desprestígio dos docentes da
educação básica nas últimas décadas.
Neste trabalho, usamos como delimitação empírica os professores efetivos
da SEEDUC/RJ. Na análise das condições de trabalho docente, o foco privilegiado
da pesquisa são as políticas educacionais desta Secretaria na segunda gestão
governamental de Sérgio Cabral Filho (2011 - 2014), especialmente as políticas de
remuneração e as que se relacionam diretamente com as condições de trabalho dos
docentes.
Nas últimas gestões governamentais estaduais no Rio de Janeiro, tem-se
visto políticas de gratificação por desempenho, o que tem contribuído para essa
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precarização do trabalho docente, mesmo que no período de 2011 a 2014 os
servidores da SEEDUC tenham obtido ganhos na sua remuneração bruta.
Tais políticas, por sua vez, têm inegáveis vínculos com os impasses da
educação escolar pública em relação à escolarização dos segmentos sociais mais
empobrecidos da classe trabalhadora. A maciça presença desses segmentos na
escola básica, sem que essa escola se modifique adequadamente para recebê-los,
está implicada com a manifestação de novas ordens de problemas e tensões que
extrapolam, em muito, a esfera das ações educativas, em sentido estrito. Os
problemas de desempenho escolar, nesse contexto, não raramente são entendidos
como diretamente vinculados às condições sociais, econômicas e culturais desses
segmentos sociais, de tal modo que as políticas de melhoria de desempenho
vinculam-se a emaranhados de medidas e ações de cunho compensatório que
alteram as atividades direta ou indiretamente a cargo dos docentes. Assim,
corroboramos a visão de Noronha, que diz que:
O professor, diante das variadas funções que a escola pública assume, tem
de responder a exigências que estão além de sua formação. Muitas vezes
esses profissionais são obrigados a desempenhar funções de agente
público, assistente social, enfermeiro, psicólogo, entre outras. Tais
exigências contribuem para um sentimento de desprofissionalização, de
perda de identidade profissional, da constatação de que ensinar às vezes
não é o mais importante. (NORONHA, 2001, p. 62)

A escola pública acaba assumindo funções que, em tese, seriam de outras
políticas públicas, principalmente as assistenciais, não raramente concebidas a partir
de perspectivas redutoras. Subordina-se a educação escolar a fatores e questões
relativamente externos a ela, a propósitos e demandas estranhas ao processo
educativo e mesmo à ótica dos direitos sociais, fazendo a escolarização funcionar,
de certo modo, como uma forma de gerir a pobreza produzida pelo sistema
capitalista, propiciando a ideia de que a educação não é o mais importante dentro da
escola e favorecendo mais ainda o sentimento de desqualificação do magistério.
As novas demandas assumidas pela escola envolvem novas e mais
numerosas atividades administrativas relacionadas a novas e variadas formas de
controle da frequência e do desempenho dos alunos, bem como ao registro da
situação e atividades discentes associadas com as situações de vulnerabilidade
social que passaram a ser foco de ações assistenciais via escola.
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Assim, parece-me correto afirmar que há um quadro de precarização das
condições de trabalho, e que esse quadro é constituído por múltiplos aspectos,
dentre os quais podemos destacar:
a) Acúmulo de perdas salariais, oriundo de governos anteriores ao período
estudado, provocando uma deterioração das condições de vida dos docentes;
b) Extensa jornada de trabalho, em mais de uma unidade escolar;
c) Predominância de trabalho em regime parcial;
d) Inúmeras atividades estranhas às funções especificamente educativas,
com caráter cada vez menos tipicamente de elaboração intelectual, que são
impostas ao trabalho do professor, como lançamento de notas dos estudantes em
sistemas eletrônicos; indicação, no diário de classe, de situações como as de
envolvimento com drogas, gravidez, etc.;
e) Insuficiência de funcionários pedagógicos e administrativos, o que faz com
que os professores assumam sistematicamente tarefas administrativas;
f) Padrões de composição da carga horária de trabalho em que apenas ¼ é
de hora-atividade, destinada às atividades extraclasse e ao estudo, sendo, portanto,
os outros ¾ destinados à regência de turmas.
Frente a este quadro, levantamos as seguintes questões: Quais seriam as
consequências, para os professores, do crescimento do peso de atividades
estranhas à sua formação na composição geral do seu trabalho? Quais as
consequências da deterioração das condições de vida dos docentes no seu
trabalho? Qual a relação entre a composição efetiva do trabalho docente e o caráter
do seu trabalho?
É esse conjunto de indagações que conduziu a pesquisa que realizamos,
apresentada com maior detalhamento a seguir.
Com base nessas considerações iniciais, tenho como objetivo investigar a
relação entre as políticas educacionais da SEEDUC/RJ, durante o segundo governo
Sérgio Cabral Filho (2011-2014), a partir da criação, em 2011, do Plano de Metas,
quando se enunciam, por conseguinte, certas condições de recomposição do
trabalho docente.
Nesse

contexto,

observa-se

inicialmente

uma

relativa

melhoria

na

remuneração bruta dos docentes, principalmente com a criação de alguns
benefícios, associada, no entanto, a um conjunto complexo de medidas que direta
ou indiretamente provocam uma diminuição do espaço de elaboração intelectual do
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seu trabalho. As condições de trabalho, a composição do mesmo (cada vez mais
mecanizado, com cada vez mais atividades de execução) e as condições de vida
desta categoria profissional apresentam algumas características que a assemelham
à dos trabalhadores manuais de baixa qualificação e baixo reconhecimento
profissional.
Para definirmos precarização do trabalho docente, é necessário conceituar
precarização em geral. Considerando as formulações de Fernandes (2010),
entendemos que o conceito de precarização, no debate contemporâneo sobre as
mudanças no mundo do trabalho, refere-se, primeiramente, ao surgimento ou
restauração de certas formas e condições de realização do trabalho observadas a
partir das mudanças estruturais no capitalismo, com vistas a garantir competitividade
às empresas por meio da flexibilização das relações de trabalho.
Precarização do trabalho, neste caso, refere-se a um conjunto complexo de
mudanças nas relações de trabalho, que implicam perdas significativas em
comparação com as formas predominantes de relação de trabalho já consolidadas
ou em consolidação. Mas envolvem também a deterioração da remuneração e das
condições de trabalho, por diferentes vias, que podem abarcar a degradação das
condições materiais de realização das atividades laborais, a intensificação do ritmo e
da duração das atividades, a redução dos espaços de autonomia individual e
coletiva na sua consecução, dentre outros aspectos.
Tenho como hipótese geral que diversos fatores poderiam ser considerados
para se caracterizar os professores da SEEDUC/RJ como precarizados. A
remuneração, o caráter assumido pelo seu trabalho, com cada vez menos espaço às
atividades de elaboração, a perda de controle sobre seu próprio trabalho, as
condições de trabalho, a composição da carga horária, dentre outros aspectos, vêm
produzindo degradações, perda de referências e instabilidades que incidem de modo
relevante sobre as condições objetivas de exercício do magistério e as condições
subjetivas de percepção do trabalho docente e da condição profissional que lhe
corresponde.
Para melhor compreender os sentidos e efeitos do Plano de Metas em termos
dessa

precarização,

procurarei

discutir

mais

especificamente

as

políticas

educacionais implantadas pela SEEDUC no período analisado, tendo por foco os
aspectos denotativos de recomposição do trabalho docente no contexto de uma
administração pública gerencial.
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De outro lado, levantamos também algumas hipóteses acerca das
consequências dessa precarização. Uma delas diz respeito à provisoriedade do
exercício da profissão docente, como uma característica relevante das condições
gerais de organização das atividades do setor educacional e da configuração da
própria categoria docente. Há várias indicações de que parte dos professores,
principalmente os mais novos, que estão nos níveis iniciais do plano de carreira, não
desejam permanecer na rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, esperando
ingressar em outras redes (municipais ou federal, principalmente) ou até abandonar
o magistério.
Desta forma, pretendo discutir a provisoriedade da profissão docente, que
gerou carências de professores não completamente sanadas com os vários
concursos públicos realizados nos últimos anos (2004, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011), embora tenha sido reduzida drasticamente: segundo dados da própria
SEEDUC/RJ1, em fevereiro de 2010 a carência era de 11.773 professores; em
novembro de 2011, esse número caiu para 1.559, ou seja, houve uma redução de
quase 87% no período, o que foi uma importante ação do governo estadual.
Estamos vivenciando, neste contexto de Plano de Metas, uma recomposição
do trabalho docente, em que as atividades de execução, de caráter não intelectual,
se sobrepõem como nunca às atividades de elaboração intelectual, de forma que o
trabalho do professor tem se caracterizado como um trabalho crescentemente
reprodutor e de execução, segundo regras elaboradas de fora, cerceando assim a
sua autonomia.
Nesse sentido tenho como objeto de investigação as relações entre as
condições de exercício do trabalho docente e as formas de composição, bem como
o caráter geral assumido por esse trabalho.

Os objetivos específicos da pesquisa desenvolvida são:

- Discutir as relações entre a reforma do Estado, na perspectiva da
administração pública gerencial, e as políticas públicas de educação implantadas
pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro no período analisado.

1

Dados disponíveis no relatório “Um panorama da educação no Estado do Rio de Janeiro” publicado
em 2012 no sítio da SEEDUC/RJ: http://www.rj.gov.br/web/seeduc/
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- Relacionar as políticas públicas da SEEDUC/RJ com a recomposição do
trabalho docente nesta rede de ensino. Será feito um inventário com as principais
políticas da Secretaria no período analisado.

- Identificar e classificar tarefas atribuídas aos docentes da SEEDUC com
vistas a analisar o peso e a posição das tarefas consideradas de caráter
“intelectual”, de elaboração, e as não tipicamente intelectuais, de execução, na
composição geral da atividade docente na Secretaria.

Os procedimentos de investigação previstos para a averiguação das
hipóteses implicaram o uso de recursos de pesquisa quantitativa e qualitativa,
envolvendo: levantamento bibliográfico sobre o assunto a ser abordado, a fim de
embasar teoricamente nossa hipótese e situar a pesquisa no debate em torno do
tema; pesquisa documental e institucional, com ênfase nos documentos normativos
da SEEDUC/RJ que dizem respeito às medidas de política educacional relacionadas
ao Plano de Metas; realização de entrevistas com professores da rede estadual de
ensino, com vistas à apreensão de suas percepções sobre a política em curso e
suas repercussões no trabalho docente.
Na pesquisa documental realizada em nosso trabalho, foram analisados
diversos documentos institucionais da SEEDUC, referentes ao Plano de Metas e a
outros aspectos estruturantes da Secretaria. Esses documentos se encontram
disponíveis no próprio sítio da SEEDUC2, assim como nos sítios do Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro (DOERJ)3, do Sindicato Estadual dos Profissionais da
Educação do Rio de Janeiro (SEPE/RJ)4 e do Ministério da Educação (MEC)5.
A fim de subsidiar a análise das repercussões das políticas educacionais no
trabalho docente e verificar a percepção dos docentes sobre o seu trabalho e sobre
a política da SEEDUC, realizamos entrevistas quantitativas e qualitativas com 11
professores de diferentes escolas, de diferentes Coordenadorias Metropolitanas de
educação da SEEDUC, conforme a metodologia apresentada no capítulo 5 deste
2

www.rj.gov.br/seeduc

3

http://www.imprensaoficial.rj.gov.br/portal/

4

www.sepe.rj.org.br

5

www.mec.gov.br/
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trabalho.
Além dos professores, realizamos entrevistas com um Diretor Geral de
Unidade escolar e um Agente de Acompanhamento Escolar (AAGE), de modo a ter
informações e opiniões de ocupantes de cargos estratégicos na Secretaria sobre o
Plano de Metas. Essas informações contribuíram para alargar a compreensão sobre
o fenômeno estudado, por se apresentarem a partir de outros ângulos de
observação do mesmo processo, ou seja, o ângulo daqueles que ocupam funções
gerenciais de grande importância na Secretaria.
O texto final da Dissertação resultante dessa pesquisa está dividido em 05
capítulos. No capítulo 1, discutimos os aspectos gerais das mudanças econômicas,
políticas e sociais no interior das quais ocorre o fenômeno da precarização do
trabalho. Para tanto, baseamo-nos nos estudos de David Harvey (1993), para
discutir a reestruturação produtiva e as mudanças no padrão de acumulação
capitalista, passando do padrão fordista para a acumulação flexível em nível global,
e nos estudos de Ricardo Antunes & Giovani Alves (2004) para discutir este
fenômeno no Brasil. Discutimos, ainda neste capítulo, a proposta de “reinventar o
governo”, apresentada por Osborne & Gaebler (1992) como forma de enfrentar a
crise do Estado nos países capitalistas.
No capítulo 2, utilizamo-nos da obra de autores como Bresser-Pereira (2006)
para discutir a reforma do Estado brasileiro em favor do mercado, com a proposta de
transformar a administração pública em “gerencial”. Nesse capítulo, também são
feitas as definições de conceitos relevantes utilizados ao longo do trabalho.
Utilizamo-nos de Oliveira & Assunção (2010) para definir as condições de trabalho
docente, com base na definição das condições de trabalho em geral, presente na
obra de Marx; baseamo-nos na definição de Fernandes (2010) acerca da
precarização do trabalho, relacionada às mudanças nas relações de trabalho no
capitalismo contemporâneo, e nos utilizamos de Apple (1989) para definir a
intensificação do trabalho docente, que estaria relacionada à pressão por aumento
da produtividade desse trabalho. Estas e outras definições utilizadas aqui se
encontram no item 2.3 deste trabalho. Apresentaremos também, nesse capítulo, um
resumo das políticas públicas de educação implantadas nos anos 1990 e 2000, de
modo a discutir o contexto nacional em que é apresentado o Plano de Metas da
Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro.
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No capítulo 3, discutimos as políticas públicas que antecederam o Plano de
Metas, traçando um breve histórico das ações da SEEDUC nos governos Leonel
Brizola, Marcelo Alencar e especialmente no de Antony Garotinho, devido às
semelhanças do programa Nova Escola, implantado no seu governo, com o Plano
de Metas da Educação, em vigor atualmente na SEEDUC/RJ.
No capítulo 4, apresentamos o Plano de Metas, implantado em 2011, na
segunda gestão do governador Sérgio Cabral Filho (2011-2014), apresentando de
forma detalhada as características do Plano e as ações implementadas pela
Secretaria para dar suporte ao mesmo, como os processos seletivos internos para
os cargos estratégicos e a criação do cargo do Agente de Acompanhamento de
Gestão Escolar (AAGE).
No capítulo 5, apresentamos o resultado completo das entrevistas realizadas
com alguns professores da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, com um
Diretor Geral de unidade escolar e com um AAGE. Nesse capítulo, são analisados o
Plano de Metas e a sua relação com o que chamamos de “recomposição do trabalho
docente”, com base nas entrevistas realizadas, na análise documental e na
bibliografia na qual nos baseamos.
É importante observar que a pesquisa e a redação da dissertação foram
realizadas em um momento marcado por intensas atividades da categoria docente
no Estado, o que incluiu uma longa greve da rede estadual, com duras negociações
com o governo estadual, que usou de recursos judiciais diversos para tentar pôr fim
à greve, bem como ocorreu do mesmo modo com a rede municipal do Rio de
Janeiro, liderada também pelo SEPE.
A minha participação nestes movimentos grevistas, bem como as conversas
com diversos professores grevistas e não grevistas durante estes movimentos
reivindicatórios e a participação em todas as atividades relacionadas aos
professores da rede estadual me propiciaram uma maior familiaridade com a
discussão corrente dos professores sobre o Plano analisado.
Espero, com esse trabalho, contribuir para a complexa discussão acadêmica
sobre os múltiplos fatores que influenciam a composição do trabalho docente, de
modo a contribuir com as lutas e com os esforços que historicamente vêm sendo
feitos, e que se reforçam no complexo contexto atual, para se compreender como se
constituem as políticas cerceadoras da autonomia docente e quais as vias possíveis
de enfrentamento delas, a fim de subsidiar a sua superação em direção a políticas
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que reconheçam a autonomia docente, e com vistas a promover uma educação
escolar pública comprometida com o pensamento crítico e vinculada à perspectiva
da emancipação social das rígidas estruturas sociais do capitalismo dependente
brasileiro, que nos colocam entre as sociedades mais desiguais do mundo.
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1 REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E REFORMA DO ESTADO

As mudanças no padrão de acumulação, que vem ocorrendo nas economias
capitalistas, principalmente a partir dos anos 1970, em decorrência de diversos
fatores, geraram demandas por reformas no Estado. Entre outros fatores, a
intensificação da concorrência internacional entre as economias capitalistas e a crise
de endividamento dos Estados esgotaram a forma política estatal consolidada nas
décadas precedentes, caracterizadas por intenso crescimento econômico. A reforma
do Estado vinculada a esse quadro vem se caracterizando por significativas
mudanças no modelo de organização da ação estatal no âmbito das políticas
sociais, bem como nas formas de composição do financiamento dessas políticas.
dentre outras medidas correntemente apresentadas como necessárias para que a
competitividade das economias nacionais fosse retomada.
Neste capítulo, após abordarmos aspectos das mudanças econômicas e
sociais relevantes para a compreensão das mudanças políticas e, mais
precisamente, estatais, relacionadas a esse contexto, discutimos as propostas de
“reinventar o Estado” com vistas a implantar uma administração gerencial em
substituição da burocrática como forma de enfrentar a crise do Estado.

1.1 A crise de acumulação e a mudança no padrão produtivo

Ao abordar as mudanças econômicas, políticas e sociais intensificadas nos
anos finais da década de 1970, Harvey (1993) enfatiza que o período que ficou
conhecido como o “período áureo do capitalismo”, entre o fim da segunda guerra
mundial e meados dos anos 1970, baseado no fordismo como padrão produtivo,
dava sinais de esgotamento já nos anos 1960. As economias da Europa Ocidental e
do Japão, profundamente abaladas pela guerra, haviam sido recuperadas, mas seus
mercados já estavam saturados e começaram os impulsos para a criação de novos
mercados de exportação.
Nos Estados Unidos da América (EUA), a demanda de consumo permaneceu
alta por um tempo ainda, devido à guerra do Vietnam e outros fatores. Mas outras
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economias recém-industrializadas, como algumas do sudeste asiático, começam a
ameaçar a hegemonia dos EUA. Observamos então um acirramento da competição
internacional e um evidenciamento das contradições do capitalismo.
Nesse contexto, o padrão predominante de investimento em larga escala e de
definição dos contratos de trabalho são percebidos, na ótica do Capital, como rígidos
e, por conseguinte, em franco contraste com as necessidades de mercados
crescentemente globais, cada vez mais flexíveis nas suas formas de organização e
suas dinâmicas.
A “rigidez” se torna um problema e passa a ser identificada, também, nos
compromissos do Estado, responsável por uma série de tarefas relacionadas ao
bem-estar da população. Nessa perspectiva, tais tarefas absorvem uma parcela
significativa do Produto Interno Bruto (PIB) e garantem os “rígidos” contratos de
trabalho.
Como observa Harvey (1993, p. 136),
Por trás de toda a rigidez específica de cada área estava uma configuração
indomável e aparentemente fixa do poder político e relações recíprocas que
unia o grande trabalho, o grande capital e o grande governo, no que parecia
cada vez mais uma defesa disfuncional de interesses escusos de maneira
tão estreita que solapavam, em vez de garantir, a acumulação de capital.

O grande capital, as grandes empresas, as grandes indústrias os grandes
lotes de produção, estavam todos intimamente relacionados.
Um trabalho com regras rígidas, com contratos de trabalhos rígidos, com
formas mais regulares de trabalho, com sindicatos fortes e que abrangem uma
parcela significativa da força de trabalho; que se aliam ao grande Estado, com
grandes responsabilidades, como saúde, educação, transportes, segurança,
seguridade social, etc; e que absorvem em alguns Estados com o Walfate State
mais desenvolvido, mais de 50% do PIB, como já foi o caso de alguns países
nórdicos.
Assim, no início dos anos 1970, as taxas de acumulação já estavam
declinando, os Estados capitalistas centrais já vinham aumentando o seu
endividamento.
Com a guerra do Yom Kippur, entre Egito e Síria contra Israel, em 1973, e a
decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), como
medida de defesa dos países árabes, de embargar a venda de petróleo às potências
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ocidentais, tradicionais aliadas de Israel, os custos da energia cresceram
substancialmente, o que elevou os custos de produção destas potências ocidentais
e agravou ainda mais a situação fiscal dos Estados capitalistas.
Alves (2007) nos ajuda a compreender a transição nesse contexto, do padrão
de acumulação até então dominante para a acumulação flexível:
Com a crise do capitalismo nos anos de 1970 e o desenvolvimento da
mundialização do capital, com a política neoliberal e o novo complexo de
reestruturação produtiva, ocorreu uma alteração significativa na dinâmica do
desenvolvimento capitalista. A falência das políticas keynesianas de bemestar social e a hegemonia das políticas neoliberais expressaram mudanças
orgânicas na produção e reprodução do capital. A instauração de um regime
de acumulação flexível capaz de contribuir para uma retomada dos
patamares de acumulação de riqueza abstrata colocou em crise a promessa
de inclusão social e explicitou que o desenvolvimento do capitalismo se dá a
partir da “produção enxuta” de mercadorias com a exacerbação do controle
e manipulação do elemento subjetivo do trabalho. (ALVES, 2007, p. 252253)

Isso levou as economias ocidentais a buscarem mudanças tecnológicas e
organizacionais para tentar suprir as perdas nesse quadro econômico descrito.
As

respostas

hegemônicas

a

esse

quadro

instauram

um

período

caracterizado pela lógica da racionalização e da reestruturação da produção
econômica, com intensificação do controle sobre o trabalho, de modo a conter-se o
custo da mão-de-obra. Para isso era necessário enfraquecer o poder sindical.
A crise pós 1973 iniciou um movimento que foi quebrando o compromisso
fordista do Estado de bem-estar. Iniciou-se um período de reestruturação econômica
e também de reorganização do “pacto” político e social que caracterizou o fordismo,
que incluía garantias mínimas de condições de vida para a classe trabalhadora e
limitava a exploração capitalista, com os assalariados tendo significativo acesso à
vida econômica, política e social, baseados nas políticas keynesianas de pleno
emprego nos países capitalistas centrais.
Neste “período áureo” do capitalismo, do pós Segunda Guerra Mundial até
meados dos anos 1970, viveu-se um sistema de inclusão de amplas massas no
mercado de trabalho e no consumo.
Este “pacto” de acumulação capitalista, com distribuição de renda, permitiu o
crescimento da massa salarial, políticas de pleno emprego, o que garantia poder de
compra aos trabalhadores, que através do consumo faziam retornar o capital à
classe burguesa, fechando assim um ciclo de acumulação capitalista.

28

No entanto, este ciclo, que possibilitou ganhos de remuneração aos
trabalhadores e elevou o padrão de vida dos mesmos, não era mais capaz de se
reproduzir, não funcionava mais do mesmo modo, estava esgotado. Para garantir a
acumulação capitalista, foram necessárias, então, novas estratégias.
Conforme define Harvey (1993, p. 140),
A acumulação flexível, como vou chamá-la, é marcada pelo confronto direto
com a rigidez do fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos processos de
trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo.
Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos,
novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e
sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial,
tecnológica e organizacional.

Entre as mudanças relacionadas ao novo padrão de acumulação pode-se
destacar a diminuição relativa do peso do setor industrial e o crescimento relativo e
absoluto do setor de serviços na composição das economias nacionais,
principalmente as dos países capitalistas centrais.
Esse novo padrão de acumulação (flexível) foi possibilitado pela revolução
nos transportes e nas comunicações, que as tornaram mais rápidas, baratas e
eficientes, conectando cada vez mais áreas do planeta e possibilitando a competição
global.
Grandes indústrias poderiam se deslocar com mais facilidade pelo globo, o
que deu mais mobilidade geográfica aos empresários. Por sua vez, o poder da
mobilidade geográfica da produção econômica deu mais poder de controle sobre a
força de trabalho.
Na medida em que é possível transferir grandes centros produtivos de um
país para o outro, os empresários ganham poder de barganha sobre os governos e
os sindicatos. Estes, em muitos casos, cedem às pressões das empresas e aceitam
cortes de salários e benefícios, temerosos do aumento do desemprego. Os
governos, por sua vez, concedem subsídios à produção, de modo a manter a
empresa e garantir os impostos e postos de trabalho.
Tornou-se muito menos dispendioso transferir uma fábrica, por exemplo, para
o sudeste asiático, onde os trabalhadores não têm a mesma tradição de organização
coletiva, sindical que um trabalhador europeu, onde os salários são muito mais
baixos e os Estados nacionais oferecem subsídios e diversas formas de incentivos à
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instalação das fábricas, do que abrir uma fábrica na Europa ocidental ou nos EUA,
que teriam um custo de produção mais alto.
Com a revolução dos transportes e das comunicações, passa a ser viável
produzir um produto no sudeste asiático e vendê-lo na Europa ou nos EUA.
O desenvolvimento da acumulação flexível, com a expansão de novos ramos
na economia, reestruturação das empresas para se adequar à competição
crescentemente internacionalizada, a revolução tecnológica, etc., foi minando o
poder dos sindicatos. Houve um crescimento do desemprego e foram estancando-se
os ganhos salariais do período do fordismo.
Os capitalistas puderam, então, tirar proveito do enfraquecimento dos
sindicatos e do crescimento do desemprego nos anos 1970 para impor regimes e
contratos de trabalho mais flexíveis. Conforme Harvey (1993, p.143), “mais
importante do que isso, é a aparente redução do emprego regular em favor do uso
crescente do trabalho em tempo parcial, temporário ou subcontratado”, o que
evidencia uma substancial mudança na organização do trabalho.
Outra característica muito importante da acumulação flexível é um
fracionamento muito maior da classe trabalhadora, que cria diferenciações muito
maiores no interior da classe, chegando ao ponto de muitos autores abandonarem o
conceito de classe social.
Segundo Harvey (1993), cada vez menos indivíduos trabalham em regime de
trabalho integral, gozam de relativa estabilidade nas empresas, têm uma carreira no
interior das mesmas, e outros benefícios. Os que ocupam funções gerenciais, de
comando, são pouco numerosos.
Entre ou funcionários periféricos nas empresas (aqueles que não ocupam
funções de comando), existem dois grupos principais.
Um grupo seria o dos “empregados em tempo integral com habilidades
facilmente disponíveis no mercado de trabalho, como pessoal do setor financeiro,
secretárias, pessoal das áreas de trabalho rotineiro...” (HARVEY, 1993. p. 144).
Esse grupo, com menos possibilidade de carreira, se caracterizaria pela alta
rotatividade.
O outro grupo seria o dos funcionários em tempo parcial, temporários,
subcontratados, etc. que teria ainda menos segurança no emprego que o grupo
anterior. Estes tipos de trabalho se expandiram muito nos anos 1970 e 1980 nos
EUA.
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Segundo o autor, esses arranjos de emprego flexíveis não criam por si
mesmos uma insatisfação trabalhista forte, pois poderiam envolver aspectos que
contemplavam interesses diversos dos próprios trabalhadores. Não poderíamos
falar, então, em “precarização do trabalho” simplesmente devido aos novos arranjos
flexíveis de trabalho.
A tendência no mercado de trabalho nos anos 1980 nos países capitalistas
centrais era empregar cada vez menos trabalhadores “centrais” e empregar cada
vez mais os flexíveis, que são demitidos praticamente sem custo. Esta ação dá mais
mobilidade às empresas na relação com a mão-de-obra.
Essa flexibilidade se fazia necessária para atender às demandas de um
mercado de consumo cada vez mais específico, globalizado e também flexível.
A produção em larga escala, típica do fordismo, estava sendo substituída por
uma produção em pequenos lotes, de baixo custo para poder oferecer uma
variedade de bens, que podem ser substituídos com facilidade, conforme as
demandas de um mercado consumidor crescentemente flexível, onde é necessário
buscar os mercados consumidores até nos menores nichos. “Por exemplo, em 1983,
a Fortune revelou que ‘setenta e cinco por cento de todas as peças de máquinas são
produzidas hoje em lotes de cinquenta ou menos’ ”(HARVEY, 1993. p. 148). Outro
exemplo que poderíamos apresentar para ilustrar essa situação de flexibilização na
produção industrial é a indústria automobilística hoje, no mundo, inclusive no Brasil,
onde um veículo pode ser comprado e montado via internet pelo consumidor com
centenas de combinações possíveis. Ou seja, observamos uma radicalização do
movimento de redução dos lotes de produção e de padronização dos produtos.
Para se adequar a esse novo mercado, flexível, foi necessário desenvolver
novas formas organizacionais, desenvolveu-se o Just in time na fábrica da Toyota,
no Japão e depois esta forma de organização da produção se expandiu para
diversos cantos do mundo.
O Just in time, significava produzir na “hora certa”, na “quantidade certa”,
conforme as demandas do mercado, o que diminuiu o desperdício de material e de
tempo, aumentando assim, a eficiência na produção e reduzindo os estoques.
O Just in time possibilitou um aumento do “giro” na produção. O tempo de
obsolescência dos produtos diminuiu muito. As gerações de novos produtos, em
especial nos novos ramos da economia como os relacionados á informática e às
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telecomunicações, substituem com cada vez mais velocidade os produtos da
geração anterior, que “saem de linha” com cada vez mais facilidade.
A capacidade de resposta instantânea às mudanças nos indicadores
econômicos, como as taxas de câmbio, mudança dos gostos dos consumidores, das
ações dos concorrentes (cada vez mais globalizados) se tornou crucial; muito mais
que no fordismo. A informação, constantemente atualizada, tornou-se crucial, o que
impulsionou o gigantesco avanço nas telecomunicações.
A rapidez mundializada dos fluxos de capital, sem controle público ou estatal
deu uma grande autonomia e um poder enorme aos mercados financeiros. Estes
não podem mais ser controlados pelo poder estatal, pois eles não têm mais pátria.
Harvey (1993) cita como exemplo, para ilustrar a perda do poder estatal frente
aos mercados, a fuga de capitais após a eleição dos socialistas na França, em 1981,
e a submissão dos trabalhistas ingleses ao FMI em 1976, o que retira o poder dos
Estados. Além de outros exemplos históricos, como a fuga de capitais com
consequente alta da cotação do dólar no Brasil em 2002 no período eleitoral, quando
se desenhava a eleição de um presidente oriundo do campo político da esquerda, o
futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores.
Diferente de muitos autores, Harvey vê a eleição de Thatcher em 1979 no
Reino Unido e a de Reagan em 1980 nos Estados Unidos, não como uma ruptura
com o modelo fordista-keynesiano do pós-guerra, mas como uma consolidação do
que já vinha ocorrendo desde o período 1973 – 1975, com a crise de acumulação do
modelo fordista, acentuada com a crise do petróleo de 1973.
Com a crise econômica deste período, a gradual retirada de apoio ao
“pesado” Estado de bem-estar e o ataque aos sindicatos no período do 1973-1975,
foram transformados pelos neoconservadores numa virtude governamental, que
influenciou inclusive os trabalhistas e os socialistas em seguida.
Quando o aumento da competição internacional obrigava os Estados a criar
um clima mais favorável aos negócios, os sindicatos e os movimentos sociais tinham
que ser contidos.
O FMI e o Banco Mundial ganham então, neste período, um papel de
destaque. Tornaram-se autoridades que representam os Estados capitalistas e têm
o objetivo de forçar reduções nos gastos públicos, cortes de salários e austeridade
nas políticas econômicas para evitar as crises de acumulação capitalista.
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A mudança no padrão de acumulação, da rigidez do fordismo, para a
flexibilização, também conhecida como toyotismo, devido ao pioneirismo de diversas
inovações na organização da produção e do trabalho nas fábricas da Toyota
trouxeram dificuldades à teorização, tanto para os keynesianos, quanto para os
marxistas, que não conseguiam mais explicar a nova dinâmica econômica. É difícil
apreender as mudanças que são cada vez mais rápidas.
As relações de trabalho se modificaram intensamente, a classe trabalhadora
é muito mais pulverizada em “subclasses” e diferenciada internamente de modo
diferente e mais intensamente que foi até o período do fordismo.
Do ponto de vista das atividades laborais, antes, se exigia do trabalhador uma
única tarefa especializada, agora, exige-se que o trabalhador desempenhe múltiplas
tarefas. É a figura do trabalhador polivalente, que atua em diversas atividades e
profissões. Profissões nascem, outras desaparecem com as mudanças econômicas.
As que permanecem, têm muitas de suas características transformadas, à medida
que novas demandas são impostas a esse trabalhador.
Outra mudança importante se deu com relação à política de remuneração da
força de trabalho. Enquanto no fordismo os trabalhadores têm remuneração fixa, de
acordo com os critérios do emprego que são iguais para todos os que ocupam
posição similar dentro de uma mesma empresa, na acumulação flexível, a
remuneração é variável, o pagamento é mais individualizado, em alguns casos, é
totalmente individualizado, conforme o desempenho, a produtividade deste
trabalhador, ou seja, o trabalhador será mais remunerado quanto mais ele produzir
para o capitalista. Essa política de remuneração variável buscava identificar os
interesses do trabalhador com os do capitalista, fazendo-o trabalhar mais e melhor,
visto que sua remuneração dependia de sua produção individual.
Dentro da lógica do just in time, o trabalhador é co-responsabilizado pela
produção, diferentemente do que ocorre na produção fordista, em que,
comparativamente, se atribui menor responsabilidade ao trabalhador. A ênfase está
no disciplinamento do trabalho, num controle prévio da força de trabalho.
Na produção de veículos, se utiliza, inclusive, a identificação de cada etapa
produtiva. É possível identificar o que foi feito por cada trabalhador em cada etapa
de produção de cada veículo, de modo a responsabilizá-lo pela qualidade do
mesmo.
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Esse novo padrão de acumulação, flexível, que nasce da crise do fordismo, é
mais uma das tentativas de superação das crises do modo de produção capitalista.
Outras estratégias são utilizadas para evitar ou fugir das crises de acumulação.
O toyotismo é o modo de organização do trabalho e da produção adequado
às máquinas de automação flexível, possibilitando o Just in time e adequando-se
aos mercados flexíveis, produzindo em lotes menores e evitando crises de
superprodução.
A absorção da superacumulação por intermédio do deslocamento temporal
quando, por exemplo, o governo estadunidense “rola” a sua dívida pública
aumentando o seu endividamento, que retornará mais forte no futuro; e espacial,
como investir em locais onde haja a possibilidade de se extrair mais lucros, como
uma região dentro de um mesmo país, com sindicatos mais fracos e salários mais
baixos, ou subsídios estatais; ou buscar estas características em outro país.
Conforme assinala Harvey (1993, p. 172):
Também é possível que a maneira de ocupação anterior dos espaços para
os quais o capitalismo se expande, bem como os graus da resistência
encontrada, tenham profundas consequências. Em alguns espaços há uma
história de forte resistência à implantação do capital ocidental (por exemplo,
na China), enquanto em outros (por exemplo, o Japão ou os casos mais
recentes de Hong Kong, Singapura ou Taiwan) classes dominantes ou até
subordinadas se inserem agressivamente no que veem como um sistema
econômico superior. Se a contínua expansão geográfica do capitalismo
fosse uma real possibilidade, poderia haver uma solução relativamente
permanente para o problema da superacumulação. Mas, na medida em que
a implantação progressiva do capitalismo na face da terra amplia o espaço
no âmbito do qual pode surgir o problema da superacumulação, a expansão
geográfica só pode, na melhor das hipóteses, ser uma solução de curto
prazo. O resultado de longo prazo será, quase certamente, o aumento da
competição internacional e inter-regional, com os países e regiões que têm
menos vantagens sofrendo as mais severas consequências.

No entanto, o modo de produção capitalista demonstrou, ao longo dos
séculos, uma grande capacidade de adaptação e de reestruturação. Desta forma,
mesmo que a possibilidade de resolução momentânea das crises, por meio de seu
deslocamento geográfico, seja limitada, dado também que o mundo é finito e
aumentaria a competição internacional, acreditamos que ainda há muitas
possibilidades para deslocamento geográfico como resposta às crises de
acumulação capitalista. Só para citar uma situação ilustre, a China, que há mais de
três décadas tem um forte crescimento econômico, com médias anuais de
crescimento do PIB superiores a 10% a.a. na média do período, atraindo enormes
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investimentos capitalistas, tinha em 2012, 48% da sua população residindo ainda em
áreas rurais, mesmo com a migração para ás áreas urbanas que vem ocorrendo nas
últimas décadas no país6.
A acumulação flexível vem promovendo uma reestruturação no mercado de
trabalho, o que faz crescer o desemprego e exige que uma fração da força de
trabalho seja muito mais preparada, capaz de compreender e administrar os padrões
novos, o que dá autonomia de decisão ao trabalhador, que precisa estar capacitado
para tomar decisões.
Conforme Harvey (1993, p. 175),
Surge então um estrato altamente privilegiado e até certo ponto, poderoso
da força de trabalho, à medida que o capitalismo depende cada vez mais da
mobilização de forças de trabalho intelectual como veículo para a
acumulação. No final, com efeito, o que conta é o modo particular de
combinação e de alimentação mútua das estratégias absoluta e relativa (de
extração de mais-valia). Curiosamente, o desenvolvimento de novas
tecnologias gerou excedente de força de trabalho que tornaram o retorno de
estratégias absolutas de extração de mais-valia mais viável mesmo nos
países capitalistas avançados.

Estas características do mercado de trabalho intensificam o fracionamento da
classe trabalhadora, criando crescentes diferenciações no interior da classe.
O poder do capital busca quebrar o poder organizado da classe trabalhadora
com o desemprego e a promoção de competição entre os trabalhadores na busca
pelos bônus e pelas possibilidades de ascensão no interior desta classe, existentes
dentro das estruturas das corporações, o que tem funcionado como forte fator a
enfraquecer o poder sindical.

1.2 As mudanças no mundo do trabalho

Mesmo com o crescimento mundial do número de pessoas que vivem da
venda da força de trabalho, muitos autores falam em fim do proletariado e da perda
da centralidade do trabalho como estruturante da sociedade.

6
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Observamos, entretanto, que o que ocorre é que a classe trabalhadora é
muito mais heterogênea do que a do século XIX, o que não quer dizer, de forma
alguma, que esteja em vias de desaparecer.
Concordamos com a definição de Antunes (2004, p.2), que afirma que “a
classe trabalhadora hoje compreende a totalidade dos assalariados, homens e
mulheres que vivem da venda de sua força de trabalho (...) e que são despossuídos
dos meios de produção”.
Com o enfraquecimento do modelo fordista, foi ocorrendo uma retração do
proletariado industrial, tradicional, mais estável, especializado. A reestruturação do
capital deu lugar a formas mais desregulamentadas de trabalho e menos estáveis do
que no período de predomínio do fordismo.
Simultaneamente à mudança citada acima, há uma tendência de crescimento
em escala global do novo proletariado fabril e de serviços, em escala mundial, onde
se destaca o crescimento do trabalho terceirizado, subcontratado, part-time, entre
outros.
Esse processo, que se expande em escala global, atinge de forma mais
intensa os países de industrialização intermediária, que sofrem em muitos casos,
como é o caso do Brasil, um processo de desindustrialização, com a diminuição da
importância relativa da produção industrial na composição do PIB e o crescimento
da proporção do setor primário no PIB, principalmente da produção agrícola no caso
do Brasil.
Esse quadro vai implicar obviamente na diminuição do proletariado industrial,
o que contribuiu para a expansão da precarização do trabalho, com o crescimento
do trabalho informal, temporário, em tempo parcial, etc. além do crescimento do
desemprego.
Outra mudança importante no mercado de trabalho é a sua crescente
feminização. Conforme Antunes (2004, p. 3):
Trata-se do aumento significativo do trabalho feminino, que atinge mais de
40% da força de trabalho em diversos países avançados, e que tem sido
absorvido pelo capital, preferencialmente no universo do trabalho part-time,
precarizado e desregulamentado.

A expansão do trabalho feminino pode ser útil à acumulação de capital, pois
sabidamente as mulheres têm remuneração média inferior à dos homens, e seus
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direitos trabalhistas são mais constantemente negligenciados, tornando a sua força
de trabalho mais vantajosa ao capital, sob alguns aspectos.
O setor de serviços absorveu uma parcela significativa dos trabalhadores
demitidos do setor industrial.
Nas economias avançadas, como EUA, Alemanha e Reino Unido, etc. gira em
torno de 70% a proporção dos trabalhadores inseridos no setor de serviços.
No entanto, é preciso salientar que o setor de serviços também reestruturou
sua gestão, implantou novas tecnologias, etc. e alguns setores, como o setor
bancário, no Brasil, também reduziram o número de trabalhadores.
Outra característica do mundo do trabalho atual é que ele tem recusado os
trabalhadores herdeiros da “cultura fordista”, especializados, acostumados a realizar
uma única tarefa, que agora são substituídos pelo trabalhador “polivalente e
multifuncional”, característico do modelo toyotista.
Para Antunes (2004), o conceito de classe trabalhadora deve ser ampliado.
Não se restringiria ao proletariado industrial ou somente aos trabalhadores
produtivos. Segundo o autor:
Ela incorpora tanto o núcleo central do proletariado industrial, os
trabalhadores produtivos que participam diretamente do processo de
criação de mais valia e da valorização do capital (que hoje, como vimos
acima, transcende em muito as atividades industriais, dada a ampliação dos
setores produtivos nos serviços) e abrange também os trabalhadores
improdutivos, cujo trabalho não criam diretamente mais-valia, uma vez que
somos utilizados como serviço, seja para uso público, como os serviços
públicos, seja para uso capitalista. (ANTUNES, 2004. p. 8)

Dentro do conceito de classe trabalhadora, Antunes inclui o proletariado rural,
que vende a sua força de trabalho para o agronegócio, os trabalhadores
precarizados, o proletariado de serviços, os trabalhadores temporários, em regime
parcial e também os desempregados.
No entanto, no conceito de classe trabalhadora, estão excluídos os gestores
do capital pela função de mando que exercem no sistema econômico. Assim como
os pequenos e médios empresários e proprietários rurais.
Essas mudanças na composição da força de trabalho se relacionam às novas
exigências objetivas e subjetivas que incidem sobre as relações e o exercício do
trabalho. Como anteriormente discutido, a nova organização do capitalismo, a
acumulação flexível, depende de um envolvimento do trabalhador de uma maneira
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muito mais completa que no período do fordismo. A captura da subjetividade do
trabalhador procura ser integral, pois disso depende o sucesso da produção, num
sistema crescentemente competitivo.
O toyotismo procura desenvolver mecanismos de comprometimento do
trabalhador. São elaboradas então políticas de remuneração flexível, com sistemas
de bonificação onde se busca identificar o sucesso da empresa com o de cada
trabalhador individualmente ou em grupos ou equipes em que eles são divididos, ou
seja, quanto maior for o lucro da empresa, maior será a remuneração deste
trabalhador. Busca-se o engajamento do trabalhador na produção. O trabalhador
deve estar motivado. Muitas empresas passam a chamar o trabalhador de
“colaborador”; buscam difundir entre os trabalhadores a ideia que “a empresa é
deles também” e exige-se cada vez mais que o trabalhador “vista a camisa” da
empresa.
Conforme Alves (2007, p. 247), “o toyotismo, tal como o fordismo, opera a
articulação hábil da ‘força’ (destruição do sindicalismo industrial de massa) com a
‘persuasão’ (remunerações flexíveis ligadas ao desempenho individual, trabalho em
equipe e intensa propaganda ideológica)”.
O toyotismo busca capturar a subjetividade do trabalhador pelo capital e
promove uma racionalização original do trabalho.
No toyotismo, com a maior dependência do desenvolvimento tecnológico, é
necessário polivalência e uma melhor qualificação da força de trabalho, visto que os
trabalhadores têm no toyotismo, mais autonomia; diminui-se a separação entre
elaboração e execução e as hierarquias nas empresas.

1.3 As mudanças no Estado em favor do mercado

Para

compreender

as rupturas e

as recomposições da

sociedade

contemporânea, é preciso ir à sua base: as regulações tecidas nas relações de
trabalho, que devido à sua crise, vem perdendo sua capacidade de integração.
O “Estado social” nasce a partir de um compromisso entre interesses do
mercado e as reivindicações do trabalho. Conforme indica Castel (2010), trata-se do
Estado que incorpora as proteções sociais reivindicadas pelo trabalho.
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As análises de Castel (2010) se focam na Europa, principalmente na França,
de modo que não podem ser transpostas acriticamente a outros países. No entanto,
fazendo as mediações e contextualizações necessárias, suas análises são muitos
úteis para compreender as mudanças pelas quais passam o Estado, sua forma de
inserção na sociedade e sua relação com a esfera produtiva.
Castel (2010) vê o Estado social como horizonte e o defende contra a retirada
da proteção social, alertando-nos de que, para compreendermos o nosso tempo,
precisamos nos focar em quatro questões:
a) a degradação da condição salarial em nome do mercado;
b) a

impossibilidade

de

separar

“os

de

dentro”

e

“os

de

fora”

(desempregados, precarizados, etc), pois a precarização se expande,
tornando a linha divisória tênue;
c) a

centralidade

do

trabalho

para

a

nossa

sociedade.

Tanto

economicamente, quanto culturalmente, embora isso não seja garantido
para o futuro;
d) a necessidade de redistribuição dos recursos do trabalho.

As mudanças no mundo do trabalho provocam mudanças no Estado e
mudanças societárias. A intervenção do Estado foi mudando de modo a se
sincronizar com o novo padrão produtivo, discutido acima.
Para analisar a recomposição da sociedade contemporânea, Castel (2010)
vai à história da construção da proteção social pelo Estado. As condições de vida e
de trabalho hoje são, obviamente, muito superiores ao período do início da
industrialização, no sentido de terem sido incorporadas garantias ao trabalho, o que
proporcionou considerável elevação no padrão de vida, com a conquista de diversos
direitos trabalhistas e sociais pelo movimento operário ao longo do sáculo XX.
Na condição salarial, a retribuição financeira deixou de ser a única
contrapartida ao trabalho realizado. O trabalho regulamentado, regido por relações
formalizadas que preveem direitos e deveres das partes envolvidas, passou a contar
com a previdência social e a assistência social, dentre outras políticas regulares. Na
França, por exemplo, a partir de 1936, até o lazer foi incluído como direito. Outros
direitos, como a educação pública, foram sendo conquistados e sua cobertura
ampliada ao longo dos três primeiros quartos do século XX.
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Castel (2010) chama esses direitos ou “serviços” de “propriedade social”. São
os direitos comuns a todos; como uma remuneração para além do salário.
A questão social, hoje, se manifestaria pelo enfraquecimento da condição
salarial, que não se encerra na remuneração recebida, mas inclui outros direitos.
A condição salarial significava que o indivíduo estava incluído não apenas por
receber um salário e estar integrado ao processo produtivo, mas por ter, além disso,
outros direitos, como os citados acima. Esta condição dava um status ao indivíduo e
constituía a sua identidade. A condição salarial já foi o fio estruturador da sociedade,
e agora parece que está se desmontando, não apenas por causa da retração do
crescimento e o fim do quase pleno emprego: a questão é que o trabalho não era só
trabalho, mas também um integrador social. No entanto, a condição salarial, inserida
na política de proteção do Estado de bem-estar social, foi se deteriorando a partir
dos anos 1970, conforme discutido acima, quando do início dos sinais de
esgotamento do modelo fordista.
O crescimento do desemprego e o desequilíbrio demográfico, com o
envelhecimento populacional, geraram um peso para a Seguridade Social. Agora os
ativos pagam para inativos cada vez mais numerosos.
Para que o sistema de proteção social universal funcione, é necessário que o
pleno emprego (ou quase) funcione e que haja prevenção do desemprego, senão o
sistema se torna fortemente deficitário e “quebra”. Não é possível, no sentido de sua
sustentabilidade, que menos de 50% de ativos sustente mais de 50% de inativos, o
que é um dos grandes problemas da Europa hoje.
Um dos grandes problemas que a crise do início dos anos 1970 traz é a crise
do desemprego, que hoje chega a níveis alarmantes em diversos países da Europa
por exemplo. Em 2014 o desemprego na Espanha atinge 26,9%, na Grécia 26,8%,
Portugal, 17,6% 7.
Mas outro fator relevante, relacionado intimamente ao crescimento do
desemprego, é a precarização do trabalho, inserida nas mudanças no trabalho
ocorridas pós anos 1970, que vai perdendo as garantias e a relativa estabilidade que
teve no “período áureo do capitalismo”, com empregos por tempo indeterminado, em
regime integral e com todas as proteções da Seguridade Social.

7

Informações da Agência Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação. Disponível em:
<http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-07-01/desemprego-na-europa-tem-ligeirabaixa-mas-sobe-na-zona-do-euro>. Acesso em: 01 jul. 2014.
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Conforme analisa Castel (2010), acerca da situação do trabalho na França,
nos anos 1990:
As “formas particulares de emprego” que se desenvolvem, recobrem uma
infinidade de situações heterogêneas, contratos de trabalho por tempo
determinado (CDD – Contrat de travail à Durée Determinée), inteirinidade,
trabalho de tempo parcial e diferentes formas de “empregos ajudados”, isto
é, mantidos pelos poderes públicos, no quadro da luta contra o
desemprego. Em números absolutos, os CDI ainda são amplamente
majoritários. Mas, quando se contabilizam os fluxos de contratações, as
proporções se invertem. Mais de dois terços das contratações anuais são
feitas segundo essas formas, também chamadas de “atípicas”. Os jovens
são os mais concernidos e as mulheres mais que os homens. Porém, o
fenômeno diz respeito igualmente ao que poderia ser chamado de núcleo
sólido da força de trabalho, os homens de 30 a 49 anos: já em 1988, mais
da metade dentre eles eram contratados mediante um estatuto particular.
(CASTEL, 2010, p. 514-515)

A previsão é que se inverta, no caso Francês, e provavelmente também em
diversos países da Europa, a proporção de empregos “estáveis” por instáveis, que
seriam dominantes segundo as previsões.
Segundo Castel (2010), o desemprego e a precarização se inseriram na
dinâmica do trabalho. Não são mais exceções. Essas “novas formas de emprego”
não são mais “particulares” ou “atípicas”. Elas agora têm tendência a se tornarem
predominantes. O desemprego visto como um fenômeno pontual, atípico, que
poderia ser eliminado com vontade política, é coisa de um otimismo superado.
Esses

fenômenos

inseriram-se

na

dinâmica

da

modernização.

Seriam

consequências da reestruturação do emprego em decorrência da reestruturação
industrial e pela intensa busca da competitividade.
As “novas” e “particulares” (mas que crescem dramaticamente) formas de
emprego, se parecem com as antigas formas de contratação, anteriores ao
predomínio da relação salarial. A flexibilidade é o nome desse ajustamento do
trabalhador.
Castel (2010) nos traz uma boa definição do significado da flexibilização:
A flexibilidade não se reduz à necessidade de se ajustar mecanicamente a
uma tarefa pontual. Mas exige que o operador esteja imediatamente
disponível para adaptar-se às flutuações da demanda. Gestão em fluxo
tenso, produção sob encomenda, resposta imediata aos acasos dos
mercados tornaram-se os imperativos categóricos do funcionamento das
empresas competitivas. Para assumi-los, a empresa pode recorrer à
subcontratação (flexibilidade externa) ou trinar seu pessoal para a
flexibilidade e para a polivalência a fim de lhe permitir enfrentar toda a gama
das novas situações (flexibilidade interna). (CASTEL, 2010. p. 517)
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Quando no contexto da busca da “flexibilidade interna” das empresas se
defende a formação permanente, isso pode funcionar como seleção permanente,
visto que na formação permanente os trabalhadores são permanentemente
avaliados e selecionados para permanecer ou não num posto de trabalho; ou
receber ou não uma gratificação.
O fim do “otimismo” se expressa também no fim da crença de que a
qualificação resolveria o problema do desemprego. O problema é muito maior que
isso.
Em algumas situações do contexto brasileiro, há em algumas profissões,
carência de mão de obra, e portanto, postos de trabalho disponíveis. Nestes casos,
a qualificação profissional desses trabalhadores proporcionaria a criação de
empregos. No entanto, de maneira geral, os postos de trabalho não serão
inventados pela qualificação profissional.

Quando falamos em precarização do trabalho, não quer dizer que isso ocorra
de forma homogênea para todo o mercado. O mercado de trabalho vai se tornando
crescentemente dual. Dois segmentos se observam: um mercado “primário”, dos
trabalhadores qualificados, protegidos pela Seguridade Social e relativamente
estáveis; e um mercado “secundário”, composto por trabalhadores precarizados,
menos qualificados e vulneráveis. Podemos observar o crescimento do segundo
grupo, que se expande e “coloniza” até alguns antigos membros do grupo “primário”,
quando, por exemplo, trabalhadores qualificados, não conseguem se inserir no
mercado de trabalho “primário”, como é o caso principalmente de uma grande
proporção de jovens europeus.
A precarização vai se expandindo para setores antes estáveis. Não é mais
algo “marginal”, é algo central, comandado pelas exigências do capitalismo
moderno. A internacionalização do mercado de trabalho tem degradado as
condições

de

trabalho

em

diferentes

contextos

nacionais.

As

empresas

subcontratam de países onde a mão-de-obra é bem mais barata, transferindo
empregos para os países economicamente periféricos.
Os Estados buscam, com os recursos de que dispõem, intervir de modo a
minimizar o problema do desemprego. Ironicamente, num período caracterizado pelo
predomínio do liberalismo, as ações do Estado neste setor se multiplicam. No
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entanto, as políticas são desenvolvidas em nome da inserção e não mais da
integração.
Concordamos com a definição de Castel (2010, p. 538), de políticas de
integração:
Entendo, por políticas de integração as que são animadas pela busca de
grandes equilíbrios, pela homogeneização da sociedade a partir do centro.
São desenvolvidas através de diretrizes gerais um quadro nacional. É o
caso das tentativas para promover o acesso de todos aos serviços públicos
e à instrução, uma redução das desigualdades sociais e uma melhor divisão
das oportunidades, o desenvolvimento das proteções e a consolidação da
condição salarial.

Já as políticas de inserção obedeceriam à lógica da “discriminação positiva”,
segundo a qual se definem precisamente a clientela e se desenvolvem ações para
os segmentos definidos. São os deficitários: os pobres, os inválidos, os idosos e os
que precisam de cuidados, etc.
Essas mudanças se observam nas políticas públicas que se tornam cada vez
mais seletivas, em favor dos necessitados e não mais universalistas, estreitando a
sua ação.
Em busca da competitividade, busca-se flexibilizar os direitos trabalhistas. Em
1983, o presidente do Conselho Nacional do Patronato Francês (CNPF) declara que
aquele ano “será o ano da luta contra as coerções introduzidas na legislação ao
longo dos trinta anos gloriosos, o ano da luta pela flexibilidade” (apud CASTEL,
2010, p. 561)8. A ideia é que se deveria curvar ao mercado, pois a “reabilitação da
empresa” é um imperativo. As proteções sociais deveriam então ser retiradas, pois
eram agora anacrônicas, eram de um tempo passado, em que a proteção social era
compatível com o mercado, num momento em que a competição capitalista ainda
não se encontrava em um nível global.
Castel (2010), concordando com Karl Polany acerca do desenrolar da
revolução industrial, argumenta que:
O mercado “autorregulado”, forma pura do desenvolvimento da lógica
econômica entregue a si mesma, é, estritamente falando inaplicável, porque
não comporta nenhum dos elementos necessários para fundar uma ordem
social. Mas poderia destruir a ordem social que lhe preexiste. (CASTEL,
8

Trata-se de trecho constante no relatório para a assembleia geral do CNPF, Paris, 13 de Janeiro de
1983, extraído por Castel (2010) de: M. T. Join-Lambert et al., Politiques Sociales, Paris, Foundation
Nationale des Sciences Politiques, Paris, 1994.
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2010, p.562)

O capitalismo foi humanizado pela intervenção do social, pelas rédeas que
lhe foram impostas pelo movimento operário. Foi essa a resposta à grande crise dos
anos 1930: a constituição de novas regulações sociais, de proteção social, direitos
sociais, etc.
Erradicar as proteções sociais não seria somente suprimir as conquistas
sociais, mas quebrar a coesão social moderna, que foi sendo criada há mais de um
século por estas proteções.
No entanto, Castel (2010) nos alerta que, ao invés de vermos somente
anomia por toda parte, é preciso saber reconhecer as mudanças culturais que
tornam a sociedade como um todo e o trabalho mais ágeis, as instituições e a
organização do trabalho menos rígidas, e observa:
A mobilidade não é sempre sinônimo de precariedade. Pode-se assim
mostrar que todas as trajetórias profissionais caracterizadas por mudanças
frequentes de emprego não se reduzem a essa precariedade suportada,
que é efeito da desestruturação do mercado de trabalho. (CASTEL, 2010. p.
572)

A discussão da flexibilidade como possível expressão da precariedade, será
retomada mais adiante.

1.4 A crise do Estado e a proposta de “reinventar o governo”

O modelo de administração do Estado em evidência nas reformas
educacionais orientadas pela perspectiva gerencial vincula-se às respostas dadas à
crise fiscal que recaiu sobre vários Estados capitalistas nos anos 1970 e 1980,
implicada com enormes déficits públicos. Um caso particularmente relevante é o dos
Estados Unidos da América, onde os efeitos da crise foram gerando nos cidadãos
uma insatisfação em relação aos serviços públicos prestados pelo Estado.
Em diferentes países, várias propostas surgiram com o intuito de resolver ou
minimizar a crise fiscal do Estado. Buscava-se tornar o gasto público mais eficiente,
num ambiente de carência de recursos. Nos Estados Unidos, entre as propostas
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mais conhecidas destacam-se as dos autores Osborne & Gaebler (1992), que
trazem a proposta de “reinventar o governo”.
Os autores propõem alternativas que seriam uma revolução administrativa no
setor público. Começa-se a falar então em “administração empreendedora”,
governos inovadores, parcerias público-privadas e novos sistemas orçamentários.
O governo federal dos EUA, segundo Osborne & Gaebler (1992), estava
preso em maus sistemas orçamentais, que oferecem incentivos para desperdiçar
dinheiro. Num contexto de crise fiscal, a ideia defendida é que em vez de
simplesmente fazer cortes de programas sociais, que seria “cortar o dedo” ou “uma
mão”, se deveria fazer um “regime” e melhorar a eficiência do governo fazendo mais
com menos.
A questão para os autores não é o que os governos devem ou não fazer, mas
o modo pelo qual funcionam e o modo como deveriam funcionar; tampouco é se
precisamos de “mais” ou “menos” governo, mas sim de um governo melhor. Sua
questão é de “meios” e não de “fins”. A intenção de Osborne & Gaebler (1992) é
tornar o governo mais eficiente, seja ele próprio prestando os serviços diretamente
ou induzindo, atraindo o setor privado ou o terceiro setor (ONGs e associações
comunitárias, etc.) a prestar esses serviços ou colaborar com a prestação deles.
A forma de melhorar a gestão pública seria trazer para a sua lógica, a lógica
de mercado, os métodos de gestão privados, principalmente as ideias de
descentralização da autoridade, redução das hierarquias, ênfase na qualidade e
aproximação com os “clientes” dos serviços públicos.
Esta tese sofre resistência do que os autores chamam de defensores do
“governo tradicional”, o que Bresser (2006) no Brasil chama de “administração
burocrática”. Essa lógica seria, para os críticos, uma lógica de mercado (a da busca
do lucro), que seria incompatível com os objetivos sociais do governo.
Dentro da oposição entre neoliberais e “estatizantes”, os autores, assumem
uma posição intermediária. Não defendem o “Estado mínimo”, acreditam na grande
importância do governo, no entanto, descartam as burocracias “hipercentralizadas”.
Descentralização administrativa é uma palavra-chave para a flexibilidade.
A questão para os autores não é de criar novas burocracias ou de diminuir as
existentes por meio de privatizações, mas de melhorar a eficiência do governo.
O Estado burocrático, embora tenha funcionado bem na era industrial, tornouse, para os autores, inepto às instituições flexíveis, onde as mudanças são rápidas,
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o que Harvey (1992) chama de acumulação flexível, na era “pós-industrial”. As
burocracias seriam lentas e presas a um rígido controle hierárquico, repleto de
normas e regulamentos rígidos, que as tornariam incompatíveis com as demandas
do mundo atual. O excesso desses controles, regras, procedimentos, foi ignorando
crescentemente os objetivos, os resultados da ação pública.
Osborne & Gaebler (1992), dizem que a administração pública nos Estados
Unidos, que é o seu objeto de análise, foi se profissionalizando e montando uma
gigantesca estrutura de controle que visava à proteção do interesse público.
Acabou-se criando assim, uma obsessão pelo controle, pela regulamentação dos
processos, que deixava os resultados de lado.
Os autores argumentam que os governos operam segundo uma lógica
ineficiente, que ignora os resultados, os objetivos da ação pública. Citam como
exemplo o sistema de saúde dos EUA (privatizado), que paga aos hospitais
conforme o grau de necessidade dos pacientes, pagando mais se o paciente estiver
acamado, estimulando assim as empresas de assistência médica a não curarem os
pacientes, pois assim teriam remuneração maior.
O mesmo ocorreria com a educação, onde se financiariam escolas pelo
número de alunos e os departamentos de polícia pelo número de ocorrência de
crimes, não importando o objetivo das escolas e da polícia, ou seja, premiando a
“ineficiência”, o “fracasso”, pois premiaria as escolas com mais reprovação e as
polícias pelo crescimento das taxas de criminalidade.
Com vistas a orientar a ação dos governos para resultados, os autores
ressaltam a necessidade de desenvolver métodos de avaliação de desempenho
para o setor público.
É preciso dar liberdade de ação e flexibilidade orçamentária aos gerentes e
cobrar resultados, tendo objetivos claros, diziam os autores.
Osborne & Gaebler (1992) argumentam que se o gerente de uma agência
pública “bate” certa meta de desempenho, e o gerente recebe um bônus de até 10%
do seu salário, isso seria um incentivo para fazer melhor, mas depois de
ultrapassado isso, esse nível torna-se a base para a meta a ser alcançada no ano
seguinte.
A ideia dos autores é impulsionar o governo “empreendedor” - o que BresserPereira (2006) chama no Brasil de Administração pública gerencial – que expõe as
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agências públicas de prestação de serviços à competição com outras agências
públicas e com empresas privadas.
O governo deveria ser competitivo. Argumentavam os autores que os serviços
públicos nos EUA sempre foram feitos na forma de monopólio, o que é visto por eles
como ineficiente. A competição entre prestadoras de serviços provocaria a redução
dos custos e promoveria a inovação, aumentando assim a eficiência.
No entanto, mais importante que isso, seria a função catalisadora do governo,
que teria o poder de direcionar a ação privada para o interesse público. Os autores
chamam esse ato de “navegar”, e não de “remar”. A prestação direta de serviços
seria “remar”, e o Estado seria mais eficiente “navegando”, definindo os rumos. O
governo orientaria, “governaria” mais e faria (diretamente) menos. Seria necessário,
mais e melhor Estado no sentido político, e melhor Estado no sentido operacional.
O governo não seria mais o alocador de recursos e prestador de serviços,
mas o facilitador do oferecimento de serviços, o catalisador de recursos.
Para que o governo conseguisse governar a máquina pública e ter
flexibilidade de modo a atender às mudanças das demandas, seria necessário
remover a estabilidade dos funcionários públicos, que não podem ser demitidos
mesmo se não trabalharem bem, somente por “justa causa”.
Outro empecilho seria a rigidez dos estatutos de trabalho, que impedem que
funcionários públicos transfiram-se de ocupações quando ocorrem as mudanças
cada vez mais comuns na demanda social.
Critica-se também o sistema de promoções no serviço público, que teria
pouca relação com o desempenho do funcionário, gerando pouco estímulo para que
ele cumpra bem as suas funções. Osborne & Gaebler (1992) defendem então, que
os administradores públicos tenham maior flexibilidade para administrar o pessoal.
Argumentam que os funcionários devem ter também ser menos controlado por
regulamentos, que ele tenha mais liberdade de ação, podendo ser mais criativo e
assim, mais motivado.
O governo deveria ser voltado para a sua missão: as organizações públicas
se preocupam, segundo os autores, mais com regulamentos do que com os seus
objetivos, enquanto, tal como na concepção mercadológica, deveriam buscar mais
resultados com menos investimentos, já que não é possível aumentar os impostos,
sob risco de prejudicar a competitividade. Para tanto, são necessários indicadores
de desempenho e ter clareza acerca dos objetivos a serem alcançados.
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Uma das formas de melhorar o desempenho, segundo Osborne & Gaebler
(1992), é recompensar o bom desempenho.
Os autores enfatizam a importância do “terceiro setor”, de modo a aumentar a
eficiência do gasto público, uma vez que os seus trabalhadores trabalham de forma
“mais responsável”, sendo eles mesmos responsáveis pela gestão dos recursos. As
associações comunitárias, por exemplo, teriam mais obrigações com a comunidade
do que os funcionários públicos (profissionais), teriam “calor humano” na relação
com a comunidade, seriam mais flexíveis e eficientes que os burocratas na
resolução de problemas, além de serem mais baratas para o governo do que se ele
diretamente realizasse o serviço que estas instituições realizam.
Essa (de certa forma) transferência do controle das políticas, proposta pelos
autores, não tiraria a responsabilidade do governo. Este continuaria em última
instância como o responsável pelo sucesso ou insucesso das políticas públicas. No
entanto, não as controlaria mais diretamente.
O que interessa para os autores não é se o prestador do serviço é público ou
privado. A questão principal, na busca da eficiência, é se existe um ambiente
competitivo ou de monopólio.
O governo deveria ser orientado para o cliente, com a intenção de amarrar
gastos a resultados. Os gestores (diretores escola, chefes de um departamento de
polícia, etc) seriam obrigados a dar resposta aos clientes, senão perderiam o cargo.
A

competição

pelo

“cliente”

(cidadão)

seria

sempre

positiva,

pois

proporcionaria melhores serviços públicos. Os fatores determinantes da eficiência,
que é a busca central dos autores, estão mais relacionados com a motivação das
pessoas para a excelência, a responsabilização pelos resultados, a relação entre
desempenho e recompensas, e outros, dentro da organização são mais relevantes
que a propriedade (pública ou privada) da organização.
Para os autores, outro fator fundamental na administração pública é a
descentralização. Instituições descentralizadas seriam mais flexíveis, com maior
velocidade de ação frente às circunstâncias, pois os tomadores de decisões
estariam mais próximos de onde ocorrem os problemas, tendo mais capacidades de
corrigi-los e preveni-los, o que geraria, segundo os autores, um maior
comprometimento e um aumento na “produtividade”.
Observamos, então, a transposição de características da administração de
empresas para a administração estatal, com a intenção manifesta de torná-la
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eficiente e combater assim a crise do Estado que afetou a maioria dos Estados
capitalistas.
Estas ideias ganharam força fora dos Estados Unidos. O discurso da
necessidade de reforma no Estado, reforma na sua gestão, e o discurso que ficou
conhecido como “neoliberal”, ganhou muita força em diversos países e regiões do
globo terrestre, mas talvez na América Latina esse discurso tenha tido um impacto
especial.
Na América Latina, em diversos países, como o Brasil, Argentina, Colômbia,
México, entre outros, o projeto neoliberal chegou ao poder do Estado ou infiltrou-se
em propostas originalmente de sentido diverso, de modo que muitas das ações
acima apontadas foram postas em prática.
No Brasil, com a eleição do presidente Fernando Collor de Melo, em 1990, e
nos dois mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), do
Partido da Social-Democracia Brasileira (PSDB), o projeto neoliberal chegou ao
governo da União e implantou muitas de suas medidas, como o Programa Nacional
de Desestatização, implantado na primeira gestão de Cardoso.
Entendendo que a compreensão das mudanças da administração estatal
ocorridas na perspectiva acima apresentada é fundamental para a análise das
reformas educacionais de caráter gerencial, discutiremos, no capítulo seguinte, a
tentativa do governo federal brasileiro, na gestão do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, de implantar uma reforma “gerencial” no Brasil, com características
semelhantes às discutidas na proposta de Osborne, nos EUA.

49

2 MUDANÇAS NO ESTADO BRASILEIRO E A POLÍTICA EDUCACIONAL NO
BRASIL

Neste capítulo, discutiremos as mudanças no Estado brasileiro e faremos um
breve panorama das principais políticas educacionais implantadas no Brasil nos
últimos anos.
Discutiremos a reforma do Estado no Brasil nos anos 1990 e a tentativa de
implantação da Administração Pública Gerencial, tendo com principal referência a
obra de Luiz Carlos Bresser-Pereira, Ministro da Administração Federal e Reforma
do Estado do governo de Fernando Henrique Cardoso.
Em seguida, discutiremos alguns pontos das mudanças nas políticas públicas
de educação em nível federal implantadas nos anos 1990 e 2000, condizentes com
a lógica da “administração pública gerencial”.
Na análise das mudanças nas políticas educacionais, será dispensada
especial atenção ao gerencialismo na educação, suas características gerais, a
centralidade atribuída à avaliação externa, realizada de forma sistemática, e as
políticas de responsabilização constituídas neste contexto.

2.1 A reforma do Estado e a administração pública gerencial

Com a intensificação da globalização econômica a partir dos anos 1980 e,
principalmente, após os anos 1990, com a dissolução do bloco socialista dirigido
pela então União Soviética e o predomínio do credo neoliberal, viveu-se um
momento histórico de intensa reorganização do sistema econômico e do sistema
político mundial. Os defensores do neoliberalismo argumentavam que seria
necessário reorganizar os Estados nacionais para fazer frente à nova conjuntura
internacional.
As reformas econômicas neoliberais visavam garantir competitividade
internacional aos países que as adotavam, usando recursos gerenciais que
aperfeiçoassem os gastos os gastos do Estado para possibilitar o enxugamento da
máquina pública.
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Influenciado pelas ideias de Osborne, discutidas acima, Bresser-Pereira
(2006) propõe reformar o Estado nacional e nos ajuda a compreender as reformas
em curso quando argumenta que:
Na década de 1980, logo após a eclosão da crise de endividamento
internacional, o tema que prendeu a atenção de políticos e formuladores de
políticas públicas em todo o mundo foi o ajuste estrutural ou, em termos
mais analíticos, o ajuste fiscal e as reformas orientadas para o mercado.
(BRESSER-PEREIRA, 2006, p.21)

Bresser-Pereira (2006) argumenta que a crise econômica dos anos 1980 foi
uma crise fiscal do Estado. Então, nos anos 1990, o foco foi a reforma do Estado,
mais especificamente a administrativa.
É importante ressaltar o contexto político em que o livro foi escrito, em 1988,
quando havia fortes movimentos sociais em atuação. Neste ano, a Assembleia
Nacional Constituinte trabalhava para concluir a Constituição, e esta, mesmo com
inúmeras limitações, definiu de forma clara as obrigações do Estado relativas a
educação, saúde e outros direitos sociais.
No entanto, logo em seguida, em 1989, o projeto neoliberal chega ao governo
federal com a eleição do presidente Fernando Collor de Melo. Em 1995, quando
Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, chega à Presidência da República, busca
reformar o Estado, reduzindo os custos da burocracia, o que acabou limitando em
muito a efetivação dos direitos consagrados na Constituição.
Os defensores da reforma do Estado, como Bresser-Pereira e Cardoso,
argumentavam que reformar o Estado não significa diminuir sua capacidade
regulatória, mas sim abandonar o assistencialismo e o paternalismo para que o
Estado possa dar ênfase às crescentes demandas da sociedade. Para tanto, seria
necessário adotar critérios de gestão capazes de reduzir custos e tornar a máquina
pública mais eficiente.
Nos anos 1980, em diversos países capitalistas, uma primeira geração de
reformas já havia promovido o ajuste estrutural, por meio de ajuste fiscal, entre
outras, e já iniciou uma reforma do Estado, por meio da privatização de empresas
estatais. A intenção dessas reformas era caminhar em direção ao “Estado mínimo”.
No entanto, Bresser-Pereira diz que, em sua perspectiva, a reforma do Estado
não seguia o ideário neoliberal de Estado mínimo, que garantiria apenas a
propriedade, deixando ao mercado a coordenação geral da economia. Esta
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proposta, a do “Estado mínimo”, segundo Bresser-Pereira (2006), provou-se
“irrealista”. O autor discorda da ideia segundo a qual a administração pública
gerencial estaria vinculada ao neoliberalismo, dizendo que essa visão se deve ao
fato de que o gerencialismo público emerge quase que simultaneamente à ascensão
dos governos neoliberais de Thatcher, no Reino Unido, em 1979, e Reagan, nos
Estados Unidos, em 1980. As técnicas de gerenciamento quase sempre seriam
introduzidas ao mesmo tempo em que se busca combater a crise fiscal do Estado,
situação na qual se procurou reduzir o número de funcionários e o gasto público.
Para o autor, o fato de o gerencialismo público ter emergido nesse contexto não
significa que esta seja uma característica intrinsecamente neoliberal.
A reforma gerencial e outras propostas feitas por Bresser-Pereira (2006)
recusam o pressuposto neoliberal da ineficiência do Estado, pois consideram que o
Estado pode ser eficiente em algumas áreas como a social e a científica se este se
utilizar da administração gerencial.
A intenção da reforma proposta por Bresser-Pereira (2006) é tornar o serviço
público coerente com o capitalismo contemporâneo. A reforma ou reconstrução do
Estado por meio da reforma gerencial seria uma resposta ao processo de
globalização em curso. O Estado estaria já há muito, anacrônico em relação ao novo
modelo econômico e às demandas da sociedade.
Para que o Estado fosse capaz de responder às demandas crescentes da
sociedade, segundo o autor, seria necessário adotar critérios de gestão capazes de
reduzir custos e cobrar resultados. O Estão teria que fazer mais com menos.
Bresser-Pereira (2006) diz que, nos anos 80, uma primeira geração de
reformas promoveu o ajuste estrutural por meio de medidas de ajuste fiscal, etc. e já
iniciou a reforma do Estado por meio da privatização. O objetivo era “caminhar em
direção ao Estado mínimo desejado pelos ideólogos neoliberais” (BRESSERPEREIRA, 2006, p. 31). Como essa proposta se mostrou irrealista, até porque nunca
angariou os apoios políticos necessários e não produziu desenvolvimento
econômico, surgiu uma segunda geração de reformas, centradas na reforma da
administração pública, que agora deveria ser gerencial.
O autor chama a Constituição Federal de 1988 de “retrocesso burocrático”,
pois a administração pública teria sofrido um “enrijecimento burocrático” extremo, o
que, associado ao patrimonialismo, causaria o “alto custo e a baixa qualidade da
administração pública brasileira” (BRESSER-PEREIRA, 2006, p. 43).
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A reforma do Estado, nessa perspectiva, teria como função torná-lo mais
governável, complementando o mercado na sua “tarefa” de coordenar a economia e
“promover uma distribuição de renda mais justa”. É facilmente questionável a
intenção de promover uma distribuição de renda mais justa com essas reformas,
pois nos oito anos do governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) não houve
redução das desigualdades sociais, mesmo o Brasil estando entre os países mais
desiguais socioeconomicamente do mundo. No entanto, na perspectiva adotada por
Bresser-Pereira, o Estado reformado seria mais forte, pois teria mais governança,
mais capacidade de governar, visto que teria mais recursos econômicos livres para a
ação do governo.
Bresser-Pereira (2006) diz que, logo após os governos neoliberais terem
implantado o ajuste fiscal, “tornou-se claro para as administrações socialdemocratas
que o ajuste fiscal não era uma proposta de cunho ideológico, mas condição
necessária para qualquer governo forte e efetivo” (BRESSER-PEREIRA, 2006, p.
32). Nesse mesmo contexto, governos de diferentes orientações ideológicas
passaram a adotar a administração pública gerencial para reduzir os gastos e
aumentar a eficiência.
Observamos, então, acima, uma tentativa de despolitizar a reforma do
Estado, à medida que Bresser-Pereira (2006) argumenta que o ajuste fiscal não era
uma proposta de cunho ideológico. Entendemos que qualquer mudança no Estado,
na coleta de impostos, nos gastos públicos, etc., tem inegáveis implicações políticoideológicas, pois envolvem as disputas de poder e/ou por recursos entre grupos e/ou
classes sociais.
O autor argumenta que a administração pública burocrática teve um
importante papel no surgimento do capitalismo, quando ainda era preciso combater
os restos do patrimonialismo monárquico. Diz que “a democracia e a administração
pública burocrática emergiram como as principais instituições que visavam a
proteger o patrimônio público contra a privatização do Estado” (BRESSERPEREIRA, 2006, p. 26).
Segundo o autor, no século XVIII e até o século XIX o Estado liberal era um
Estado pequeno, que tinha por função somente garantir o direito de propriedade e só
precisava, portanto, de um Parlamento para fazer as leis, de um sistema judiciário e
policial para fazer cumpri-las e de um ministro das finanças para arrecadar impostos.
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Desta forma, a carga tributária nesse Estado seria correspondente a 10% do PIB
aproximadamente.
No entanto, no século XX, segundo assinala o autor:
O Estado havia acrescentado às suas funções o papel de provedor da
educação pública, de saúde pública, de cultura pública, de seguridade
social, de incentivos à ciência e à tecnologia, de investimentos em
infraestrutura, de proteção ao meio ambiente... Agora, ao invés de ter 3 ou
quatro ministros era preciso ter 15 ou 20. Ao invés de uma carga de
impostos correspondente a 10% do PIB, necessitava-se de impostos que
representavam de 30 a 60% do PIB. (BRESSER-PEREIRA, 2006. p. 26)

O autor argumenta então que a velha administração pública burocrática, que
seria lenta, ineficiente e não direcionada a resultados, deveria ser substituída por
uma nova forma de administração, que toma de empréstimo os imensos avanços
por que passaram, no século XX, as empresas de administração de negócios.
As burocracias deveriam deixar de ser “autocentradas” e se orientarem para
o atendimento ao cidadão, que seria um “cidadão-cliente”, uma vez que, para os
defensores da reforma gerencial, o Estado servia a si mesmo e aos seus
funcionários, não sendo referenciado ao cidadão.
Essa forma de administração pública seria a gerencial, que seria, para
Bresser-Pereira (2006), uma forma de diminuir a lacuna entre as demandas da
população e os recursos econômicos e políticos do Estado que, para o autor, por
definição, seriam escassos. Mas, argumenta que “é possível superar parcialmente
essa limitação com o seu uso (recursos econômicos) eficiente pelo Estado...”
(BRESSER-PEREIRA, 2006, p. 26). O Estado, neste caso, deveria ser “menor, mas
melhor” (BRESSER-PEREIRA, 2006, p. 28).
A administração pública gerencial seria a forma de combater a crise fiscal,
reduzir o custo e tornar eficiente a administração dos imensos serviços que cabiam
ao Estado.
Essa nova forma de administração, a ser implantada no Brasil teria as
seguintes características: “é orientada para o cidadão e para a obtenção de
resultados; pressupõe que os políticos e os funcionários públicos são merecedores
de grau limitado de confiança (...) e utiliza o contrato de gestão como instrumento de
controle dos gastos públicos” (BRESSER-PEREIRA, 2006, p. 28).
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Bresser-Pereira propôs, como ministro, “flexibilizar” a estabilidade dos
funcionários públicos para aproximar o mercado de trabalho público ao privado. Os
funcionários públicos deveriam então ser constantemente avaliados, de modo a
estimular a eficiência, tal como ocorre nas empresas de negócios.
Outro importante defensor dessa reforma, o próprio presidente da república à
época, Fernando Henrique Cardoso, diz que a administração pública deve
“incorporar técnicas gerenciais que introduzam na cultura do trabalho público as
noções indispensáveis de qualidade, produtividade, resultados, responsabilidade
dos funcionários, entre outras” (CARDOSO, 2006, p.17. apud BRESSER-PEREIRA,
2006, p. 10)
Fernando Henrique Cardoso fala que os servidores públicos devem ser
valorizados, com melhor remuneração. No entanto, congelou os salários do
funcionalismo federal por oito anos, o que nos leva a questionar a noção de
valorização defendida pelo então presidente.
A administração pública burocrática demonstrou-se, para Bresser-Pereira
(2006), ineficiente para atender as demandas do “cidadão-cliente” no “grande”
Estado Social. O autor defende, então, a administração pública gerencial, que se
caracterizaria pela descentralização, rígido controle sobre o desempenho, etc. como
forma de combater o que o autor chama de “privatização do Estado”. Esta
“privatização”, neste caso, seria a apropriação do aparelho do Estado por seus
funcionários, à medida que as instituições estatais atenderiam aos interesses de
seus funcionários e não da sociedade que o financia.
Seria necessária, nessa visão, a definição de indicadores de desempenho
para as agências estatais, o que ele considera extremamente difícil, pois estas não
teriam objetivos claros.
Bresser-Pereira (2006) propõe reforçar o núcleo estratégico do Estado
(Parlamento, Juízes, Ministros e altos funcionários), mas o setor de produção de
bens e serviços deveria ser de propriedade privada, pois seria mais adequado,
eficiente.
Nos “serviços públicos não-exclusivos”, (saúde, educação, cultura, pesquisa
científica, etc.), o autor não propõe controle estatal exclusivo, pois não implicam o
exercício do poder do Estado. Do mesmo modo, para Bresser-Pereira (2006),
também não haveria razão para serem privados, pois implicam direitos humanos
básicos (no caso da saúde e educação, por exemplo). Então, o autor argumenta:
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a alternativa é adotar-se o regime de propriedade pública não-estatal ou –
usando terminologia anglo-saxônica – da propriedade pública nãogovernamental. Pública, no sentido de que se deve dedicar ao interesse
público, de que não visa o lucro. Não-estatal, porque não faz parte do
aparelho do Estado (BRESSER-PEREIRA, 2006, p.35).

Em outras passagens de suas formulações, o autor retoma a questão,
explicando melhor qual seria, na sua compreensão, a função do novo Estado. Sua
reconstrução significaria a
redefinição das formas de intervenção no econômico e no social por meio
da contratação de organizações públicas não-estatais para executar os
serviços públicos de educação, saúde e cultura... Reforma que significa
transitar de um Estado que promove o desenvolvimento econômico e social
para um Estado que atue como regulador e facilitador, ou financiador a
fundo perdido, principalmente do desenvolvimento social (BRESSERPEREIRA, 2006. p. 39)

Esse argumento justifica a contratação de Organizações Sociais para atuarem
na saúde e na educação, substituindo o trabalho dos funcionários públicos
concursados.
Essa reforma seria necessária para reduzir os custos do Estado, para que o
Estado seja capaz de atender às demandas da população a um custo compatível
com a competição globalizada. Além disso, permitiria o repasse de dinheiro público
para entidades privadas prestadoras de serviços públicos
Como veremos nos capítulos seguintes, estas concepções de Estado, de
reforma gerencial, de confiança limitada dos funcionários públicos, de avaliações
constantes, de metas e desempenho, entre outras estão fortemente enraizadas nas
políticas educacionais em nível federal, e se apresentam de forma bastante
desenvolvida e bem elaborada no Estado do Rio de Janeiro, como veremos mais
adiante nesse estudo.

2.2 Modernização seletiva das políticas públicas no Brasil

A crise de acumulação capitalista dos anos 1970 e o fortalecimento da
proposta de desmontar o Estado de bem-estar social, para adequar o Estado às
novas demandas de acumulação capitalista, trouxeram consequências para as
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políticas sociais. Difunde-se a ideia de que estas precisavam ser contidas para não
aumentar o endividamento dos Estados, já endividados em virtude da queda da
arrecadação e do aumento dos gastos sociais.
Neste sentido, as ampliações da política social seriam em direção a ações
pontuais que “atacassem” seletivamente as novas e mais agudas situações de
vulnerabilidade, exemplificado nos novos programas sociais, como os de renda
mínima.
No Brasil, dentro do contexto de reforma do Estado, vivida nos anos 1990,
ocorre, por consequência, a mudança no sentido da “modernização” das políticas
públicas, observando-se a mudança de seu perfil universalista para uma crescente
seletividade dessas políticas, que foram se focalizando crescentemente nos “mais
necessitados”. Vivemos no Brasil “expansões de serviços que ocultam as reduções
da ação do Estado em outros setores” (ALGEBAILE; HECKERT; VALLA, 2008, p. 3).
Isso, no caso do Estado brasileiro, que nunca chegou a estruturar as proteções
sociais no mesmo nível alcançado pelas garantias de direitos do walfare state
europeu, torna-se ainda mais dramático.
Como não se prevê, no capitalismo globalizado, a inclusão de toda a
população na apropriação das riquezas socialmente construídas e é sabido que
esse modelo vai excluir importantes setores da população, têm se direcionado às
políticas públicas no sentido não mais de universalização, mas de combater os
efeitos mais dramáticos da exclusão.
As políticas sociais vão se focalizando e ganhando o espaço das políticas
universalistas. Os serviços do Estado vão, neste contexto de “ampliação para
menos”, se concentrando apenas nas lacunas mais extremas deixadas pela
sociedade capitalista. Então, já nos anos 2000, no governo do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (2003-2010), por exemplo, a miséria é combatida com programas de
renda mínima, a exclusão dos negros é combatida com política de cotas raciais, que
de um modo geral buscam compensar a exclusão social que inevitavelmente será
gerada pelo padrão de acumulação vigente.
Nos anos 1990, a escolarização foi assumindo um papel compensatório de
outras políticas públicas que se retraíam. A escola pública, especialmente a escola
fundamental, se expandiu e foi assumindo funções de outras políticas.
A política educacional é bastante representativa das mudanças nas políticas
sociais. Como assinalam Algebaile, Heckert & Valla (2008, p. 05),
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Como único equipamento público que chega “em tempo real” às novas
periferias urbanas, a escola assumiu importantes funções de gestão da
pobreza, dando sustentação operacional ao primeiro grande cadastramento
dos pobres no Brasil e à implementação de programas focais que, sem
alterarem substancialmente a vida dos pobres, possibilitam ao Estado
economizar ações nos demais setores da política social e da própria política
urbana.

Segundo princípios de modernização seletiva, amplia-se o alcance da escola,
mas de forma precária, e sobrecarrega-se o sistema educativo escolar com novas
tarefas relacionadas à gestão da pobreza. A escola acaba se tornando o locus
privilegiado de atuação de outras políticas públicas e a educação vai se tornando
secundária na escola.
O setor educacional foi sendo ajustado em pontos estratégicos para integrar
os pobres, mas de forma marginal, desobrigando o Estado, de certa forma, a
expandir outras políticas setoriais. A escola se torna então, o único equipamento
público que chega em larga escala às periferias urbanas e possibilitava de certa
maneira ao Estado economizar em outras áreas da política social.
Na saúde, a contenção da expansão dos serviços públicos, em função do
crescimento da demanda, sem o correspondente crescimento nos investimentos,
gerou uma degradação dos serviços e provocou uma forma particular de
privatização: a migração de importantes setores da classe média para os serviços
privados, além da classe alta que já fazia uso desses serviços. Em dezembro de
2010, essa parcela já representava 24% da população brasileira, ou seja, 46,6
milhões de pessoas que eram usuárias de planos de saúde9.
Na previdência, houve aumento no tempo de contribuição e mudanças nos
cálculos de contribuição, que fizeram o segurado pagar mais, possibilitando ao
Estado reduzir gastos.
No setor educacional, outra característica dessa recomposição da política
social foi a municipalização do ensino fundamental, que foi se expandido nos anos
1990, sem alterações suficientes nas formas de composição da receita, bem como
de aplicação e controle dos recursos financeiros necessários para se fazer frente às
novas demandas.

9

Informações disponíveis no sítio do Conselho Federal de Medicina:
<http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=22200:informacoes-sobrea-saude-suplementar-no-brasil&catid=3>. Acesso em: 21 abr. 2014.
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Em 1997, o governo federal, apoiando-se nas disposições da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), acerca das incumbências prioritárias
dos municípios em relação ao ensino fundamental (o que não quer dizer exclusiva,
já que a mesma lei mantinha os estados federados como igualmente responsáveis
por essa etapa de ensino), aprova uma Emenda Constitucional que dá base à
criação de um Fundo responsável por uma nova dinâmica e novos critérios de
distribuição dos recursos financeiros de aplicação obrigatória em manutenção e
desenvolvimento do ensino, baseados no cálculo de custos mínimos por estudante:
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização
do Magistério (Fundef). Objetivava-se, com isto, conjugar a ampliação da oferta da
escolarização com a racionalização de custos, o que é coerente com a perspectiva
neoliberal de reforma do Estado, segundo a qual a questão não seria a falta de
recursos, mas a gestão dos mesmos.
Nessa direção, as medidas de aceleração dos fluxos escolares, com a
intenção de reduzir a repetência e corrigir a relação entre a idade e o ano cursado
pelos alunos, representou uma racionalização de custos e recursos no setor,
melhorando as estatísticas educacionais no quesito fluxo, sem que fossem
melhoradas significativamente as condições de funcionamento das escolas.
Assim, observa-se que a expansão da escola fundamental, nesse contexto,
está associada a importantes perdas de direitos, já que envolve a contenção da
atuação do Estado em outras áreas da política social. Desta forma, reduz-se o peso
da finalidade educativa da escola, o que será discutido nos capítulos seguintes.
Outro aspecto a observar é que esses projetos não geraram somente uma
sobrecarga administrativa para a educação escolar, mas também uma redução do
tempo e dos recursos que deveriam ser destinados ao trabalho estritamente
docente, ou seja, às atividades relacionadas ao ensino. Novas demandas foram
sendo impostas à escola e, conforme, Algebaile, Heckert & Valla (2008, p. 11):
Como o Brasil jamais teve uma rede de serviços básicos de qualidade e
acessíveis a toda a população, e como a reorientação da política social tem
se dado no sentido da redução da expansão desses serviços, é possível
deduzir que esses novos programas assumiram o papel de substitutos dos
direitos sociais que jamais fora assegurados, e mesmo assim, com um
alcance populacional insuficiente, já que as linhas de pobreza que as
referenciam são muito baixas (geralmente 1/3 ou ¼ de salário mínimo per
capita familiar) e os recursos disponibilizados, limitados. .
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Desse modo, observamos que a reforma do Estado tem provocado uma
mudança

nas políticas públicas como

um todo

e

nas políticas sociais

especificamente.
No tópico a seguir, discutiremos alguns conceitos com os quais iremos
trabalhar, relativos às mudanças no trabalho docente em curso na esfera nacional e
estadual do Rio de Janeiro.
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2.3 O trabalho docente em mutação

Entendemos trabalho docente como aquele realizado por uma categoria
profissional que abarca os sujeitos que atuam no processo educativo e em outras
instituições de educação. O trabalho docente extrapola a regência de classe e
engloba o trabalho de outros profissionais direta ou indiretamente ligados ao
processo de ensino, como os diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores
de ensino, etc. No entanto, nesta pesquisa, tratamos de trabalho docente nos
referindo ao trabalho do professor regente exclusivamente.
Com a expansão dos sistemas de ensino, o trabalho docente sofre,
inevitavelmente, significativas modificações, e as mudanças em curso na escala de
realização da escolarização básica, no Brasil, não fogem a essa regra. O ingresso
ou maior permanência de novos segmentos populacionais na escola, a
diversificação de ofertas formativas, as alterações na duração dos períodos de
estudo, entre outros aspectos, incidem sobre o trabalho escolar e sobre o trabalho
docente, modificando-os. As novas orientações dadas às políticas educacionais
também repercutem, de diversas formas, no quadro geral de organização do
trabalho escolar e do trabalho docente. No contexto analisado, as mudanças
observadas no trabalho docente indicam uma deterioração das suas condições de
realização e uma ampliação do rol de atividades, o que tem redefinido a atuação dos
profissionais docentes no processo educativo.
Como indicam Oliveira e Assunção (2010), para definir as condições de
trabalho docente, precisamos partir do conceito de condições de trabalho em geral,
presente na obra de Marx, que designa o conjunto de recursos que possibilitam a
realização do trabalho, envolvendo recursos materiais e meios de realização das
atividades.
As condições de trabalho se referem também às relações de emprego
(formas de contratação, remuneração, carreira, estabilidade ou não no emprego) e
às formas de organização do processo de trabalho.
Segundo Oliveira & Assunção (2010), para Marx, as condições de trabalho
estão intimamente associadas às condições de vida dos trabalhadores. As melhorias
nas condições de trabalho dos operários ingleses no século XIX estão relacionadas
à melhoria nas suas condições de vida.
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Desta forma, entendemos aqui as condições de trabalho docente como as
condições de emprego docente (natureza das relações entre empregador e
empregado, remuneração, regime de trabalho, carreira, etc.), os recursos materiais
(estrutura e recursos físicos das escolas, quantitativo de alunos por professor, etc.),
bem como as formas e meios de realização do trabalho docente (como a
composição de sua carga horária, profissionais de apoio, equipe técnicopedagógica, número de unidades de ensino em que o docente leciona, etc.).
A tendência a se tratar o professor como um mero reprodutor de
conhecimentos se configura como mais uma expressão da divisão de trabalho na
sociedade capitalista, entre trabalho manual-prático e trabalho intelectual, entre os
que “fazem” e os que “pensam”, entre os que aplicam e os que produzem o
conhecimento.
Essa divisão do trabalho, na qual o professorado é cada vez mais despido de
suas atividades de caráter intelectual, e vinculado a um número crescente de
atividades não fundadas na sua própria elaboração intelectual, que lhes são
impostas, é coerente com a estrutura da sociedade capitalista, em especial no
contexto atual de reestruturação produtiva. Como assinala Gramsci (2000, p. 45),
Na realidade, um professor medíocre pode conseguir que os alunos se
tornem mais instruídos, mas não conseguirá que se tornem mais cultos; ele
desenvolverá, com escrúpulo e consciência burocrática, a parte mecânica
da escola, e o aluno, se for um cérebro ativo, organizará por sua conta, e
com a ajuda do ambiente social, a “bagagem” acumulada. Com novos
programas, que coincidem com uma queda geral do nível do corpo docente,
simplesmente não existirá mais nenhuma “bagagem” a organizar.

Como assinalam Marx e Engels (2005, p 57-8):
A divisão do trabalho só vai efetivamente se tornar divisão a partir do
momento em que surge uma divisão entre o trabalho material e o espiritual.
A partir daí, a consciência pode efetivamente imaginar ser algo distinto da
práxis existente, que ela representa algo de fato sem representar algo real;
desde então, a consciência está em condições de emancipar-se do mundo
e entregar-se à criação da teoria, da teologia, da filosofia, da moral, etc.
puras.

Essa divisão do trabalho pode estar levando a uma prática de trabalho
alienada do professor da educação básica, visto que cada vez mais este professor é
destituído das atividades de elaboração do seu trabalho e cada vez lhe são mais
impostas atividades de execução, elaboradas de fora.
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Deste modo, é possível associar a precarização do trabalho docente à
divisão do trabalho típica do modo de produção capitalista, pois esse processo de
precarização, que se inicia já na sua formação, está relacionado a um processo de
diminuição do espaço de elaboração intelectual do trabalho desse professor, como a
perda da autonomia pedagógica (ou a perda crescente da possibilidade de
autonomia pedagógica) para os sistemas de ensino.
Para discutirmos a precarização do trabalho docente, no entanto, é preciso
aprofundar a definição de precarização do trabalho.
Considerando as formulações de Fernandes (2010), entendo que o termo
precarização, no debate contemporâneo sobre as mudanças no mundo do trabalho,
refere-se,

primeiramente,

ao

surgimento,

restauração,

intensificação

ou

reincorporação, a partir das mudanças estruturais no capitalismo, de certas formas e
condições degradadas e instáveis de realização das atividades laborais na
composição geral do trabalho, com vistas a garantir a ampliação das margens de
lucro e competitividade às empresas.
A ideia de precarização do trabalho, neste caso, relaciona-se a um conjunto
complexo de mudanças nas formas de participação no trabalho que implicam perdas
significativas em comparação com as formas mais avançadas já consolidadas ou em
consolidação. Pode referir-se à deterioração das condições de trabalho e mesmo da
remuneração por diferentes vias, envolvendo a degradação das condições materiais
de realização das atividades laborais, a intensificação do ritmo e da duração das
atividades, a redução dos espaços de autonomia individual e coletiva na sua
consecução, dentre outros aspectos.
Essa formulação é fundamental para a discussão das mudanças no trabalho
docente, pois nos fornece meios para identificar os variados aspectos implicados
nessas mudanças, bem como para perceber seus modos de conjugação. Nesse
sentido, embora, como veremos, no período analisado (segundo governo Sérgio
Cabral, de 2010 a 2014), haja, em vez de perda, ganhos de remuneração bruta para
os servidores da Secretaria de Estado de Educação, os sentidos predominantes das
mudanças só podem ser apreendidos se for considerado um conjunto bem mais
complexo de aspectos, bem como as relações entre eles, ou seja, as formas como
uns incidem sobre os outros.
Um aspecto exemplar, neste caso, é a intensificação do trabalho docente, que
significa trabalhar mais densamente ou trabalhar uma quantidade maior de horas.
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Supondo mais esforço físico, intelectual ou psíquico para dar conta da efetiva
quantidade de trabalho, a intensificação do trabalho docente interfere na autonomia
do professor, pois o excesso de trabalho pode forçá-lo a priorizar a execução de
tarefas que lhe são cobradas pelos sistemas de ensino e a direcionar menos
atenção às atividades de elaboração, de caráter especificamente intelectual. Desta
forma, estudar, elaborar provas e aulas, discutir a política educacional, são
atividades que podem perder espaço. A transferência dessas tarefas para os
sistemas de ensino significa que o professor está perdendo o controle sobre o suas
atividades laborais, reduzindo a qualidade das mesmas e esvaziando a dimensão
intelectual de seu trabalho.
Para Apple (1989), inúmeras mudanças no campo educacional vêm se dando
no sentido de ocupar objetivamente o tempo dos docentes com tarefas e atribuições
demandadas pelas instâncias administrativas e relacionadas ao ensino e à gestão
dos currículos e da escola. São, neste caso, mudanças motivadas por questões
relacionadas à produtividade e ao controle, associando-se, frequentemente, à
intensificação do trabalho do professor.
A intensificação pode também aparecer associada à responsabilização pelo
sucesso escolar dos alunos, no crescente incremento de trabalho administrativoburocrático imputado aos docentes e na pressão pela prestação de contas. Por fim,
além do aumento de atividades em uma mesma escola, um grande número de
docentes, como forma de tentar compensar a deterioração na remuneração, leciona
em diversas unidades escolares, em mais de uma rede de ensino.
Entendo então, a precarização do trabalho docente como expressão desse
conjunto de aspectos até aqui tratados. Porém, para os fins deste trabalho,
interessa-me discutir especialmente a remuneração e as condições de realização do
trabalho docente. A baixa remuneração, a composição fragmentada dos regimes de
trabalho, a composição da carga horária com pouco espaço para as atividades de
estudo, de elaboração individual e coletiva de aulas, trabalhos e atividades
pedagógicas em geral, o número de unidades escolares em que se trabalha, as
inadequadas condições físicas dos espaços de trabalho, o grande quantitativo de
alunos por turma, caracterizam, em nossa concepção, o trabalho docente como um
trabalho precarizado, já que o expõem a intensas sobrecargas, incertezas e
instabilidades.
Outro aspecto a destacar é que a precarização do trabalho docente pode
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também se expressar na provisoriedade que afeta a profissão.
Entendemos por provisoriedade a não fixação do profissional na carreira, o
caráter temporário que o trabalho assume para diversos docentes, que muitas vezes
passam por um curto período, mas não se fixam na profissão. Nesse sentido, a
provisoriedade é um dos fatores que interferem poderosamente no caráter assumido
pelo trabalho docente, pois interfere no relacionamento do docente com a profissão,
interfere nos acúmulos, nas trocas realizadas no local de trabalho.
O caráter geral assumido pelo trabalho docente resulta das formas de
composição das atividades docentes e das condições de exercício da profissão.
Consideramos aqui “condições de trabalho” ou “condições do exercício da
profissão” e “formação docente” de forma ampliada. Concordamos com Oliveira
(2010, p.1), que diz que:
as condições de trabalho não se restringem ao plano do posto ou local de
trabalho ou à realização em si do processo de trabalho, ou seja, o processo
que transforma insumos e matérias-primas em produtos, mas diz respeito
também às relações de emprego. As condições de trabalho se referem a um
conjunto que inclui relações, as quais dizem respeito ao processo de
trabalho e às condições de emprego (formas de contratação, remuneração,
carreira e estabilidade).

Desta forma, não nos referimos às condições de exercício da profissão
apenas como estrutura material das unidades e remuneração, mas como um
conjunto de meios, situações e recursos que envolvem também a rotina escolar, a
relação escola e comunidade, a composição da carga horária da escola e do
docente, etc. A formação docente, por sua vez, tal como a entendemos, vai além
dos processos institucionalizados dirigidos à qualidade de formação profissional,
como a formação inicial e os cursos de formação continuada, sendo entendida como
o resultado do processo e relações que incidem sobre os modos de saber, ser,
pensar e agir do professor no exercício do seu trabalho, envolvendo também a
vivência na escola, a relação com os colegas de trabalho, com os estudantes, que
incidem de forma decisiva nos modo de pensar e agir do professor. Estes aspectos
seriam formativos, pois interfeririam nos modos de pensar e agir dos docentes e
interfeririam na sua identidade profissional.
Além disso, observamos, nos últimos anos, um aligeiramento da formação
escolar associado a uma nova escala de realização, na qual a escola vem
assumindo outras funções estranhas ao processo especificamente educativo. As
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novas funções que a escola assume, com os programas de combate à pobreza
vinculados à escolarização, como, por exemplo, o Bolsa Família, tiram o foco
pedagógico da escola, de modo que vai se adquirindo a ideia de que o processo de
ensino-aprendizagem não é o mais importante.
As reformas educacionais das últimas décadas têm repercutido na
organização escolar e no trabalho pedagógico por consequência. Novas demandas
são impostas à educação escolar e vem ocorrendo uma reestruturação do trabalho
pedagógico na escola para atender a estas novas demandas.
Conforme Algebaile (2008, p.10):
... a superposição de tarefas e responsabilidades; a sobrecarga de
atividades burocráticas; o encurtamento do tempo e do espaço para a
realização de encontros e trocas regulares, não pautados totalmente de
fora; o soterramento das pautas de reuniões aos problemas administrativos;
a confrontação dos professores com novas ordens de problemas para os
quais eles não têm respostas; parecem produzir uma desorientação
formativa que dilui os acúmulos coletivos, essenciais ao enfrentamento
crítico deste contexto.

Poderíamos então

relacionar

esta

desorientação formativa

com um

esvaziamento da dimensão intelectual do trabalho docente, no qual o professor é
crescentemente tratado pelos sistemas de ensino como mero executor das políticas
educacionais determinadas pelo Estado. Assim, seu estatuto profissional é
rebaixado, gerando um crescente sentimento de desqualificação, à medida que
novas demandas são impostas ao seu trabalho pedagógico e ensinar vai se
tornando secundário.
Desta forma, compreendemos que as mudanças em curso no trabalho
docente estão fortemente relacionadas a um processo de desqualificação sofrido
pelos docentes, ao longo do qual lhes é retirada a autonomia, crescentemente
transferida aos sistemas de ensino, e a “valorização profissional” é entendida
somente como remuneração, carreira e capacitação através de treinamentos,
vinculadas à aferição de desempenho e produtividade, sem que o docente tenha
autonomia pedagógica.
Mas uma melhor compreensão desse quadro requer a consideração, ainda
que breve, de aspectos da política educacional que para ele concorrem de diferentes
modos. Assim, é a esses aspectos que nos reportamos brevemente a seguir.
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2.4 Breves considerações sobre as políticas públicas de educação no Brasil
nos anos 1990 e 2000

As políticas públicas de educação implantadas no Brasil nos anos 1990 e
2000 tiveram influência do pensamento neoliberal dominante naquele contexto.
Mesmo com a chegada ao poder em 2003, do Presidente da República, Luiz
Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, quando observamos um
crescimento dos investimentos em educação, muitas das características da política
educacional vinda do período anterior, de orientação política cunhada de
“neoliberal”, foram mantidas.
A literatura de diversos organismos internacionais, como o Banco Mundial, a
UNESCO10, etc., bem como as conferências por eles organizadas, como a
Conferência Mundial de Educação Para Todos, realizada na Tailândia, em 1990,
vinham afirmando há tempos que a educação era um dos principais determinantes
do sucesso da competição entre os países. Esses organismos influenciaram
poderosamente as políticas públicas em educação do Brasil, no período. Apregoavase que o investimento nas etapas mais elementares de formação escolar era um dos
principais meios de combater a pobreza e melhorar a competitividade dos países
economicamente periféricos, e ênfases como esta foram associadas a variadas
orientações e formas de indução que influíram nas decisões relativas à educação
escolar nesses países.
No Brasil, essas orientações tiveram forte repercussão nacional. Conforme
assinalam Shiroma, Moraes & Evangelista (2002, p. 64),
Em 17 de Junho de 1992, o Fórum Capital-Trabalho, reuniu, na
Universidade de São Paulo (USP), representante de empresários, centrais
sindicais, governo, universidades e centros de pesquisa. Aprovou-se, na
ocasião, uma Carta da Educação... A Carta enfatiza dois pontos
aparentemente consensuais, que no entanto, merecem reflexão. Em
primeiro lugar, aponta a carência da educação fundamental como principal
entrave à construção da nação; em segundo, afirma que ao Brasil faltam as
condições para enfrentar a competição internacional pela inadequação de
seu sistema produtivo. A superação dessa condição dependeria, sobretudo,
de uma mudança na política educacional.

A educação era uma das cinco metas prioritárias da campanha do presidente
10

Organização das Nações Unidas para a educação, ciência e cultura.
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Fernando Henrique Cardoso, em 1994, destacando o seu papel para o
desenvolvimento econômico. Busca-se, nesse contexto, adequar o sistema
educacional às necessidades do sistema produtivo.
Em um encontro patrocinado pelo governo federal em 1995, que reuniu
sindicatos, setor patronal, etc. propunha-se já, a revisão dos currículos para se
concentrar nas competências básicas (raciocínio, linguagem e capacidade de
abstração), além de entre outras propostas, “implantação de sistema nacional de
avaliação e de uma instância federal responsável pelos exames nacionais”
(SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2002, p. 66).
Entre as propostas oriundas desse encontro está, segundo os mesmos
autores, “a estruturação de planos de carreira com mecanismos de progressão
vinculados tanto à qualificação, quanto ao desempenho em sala de aula”
(SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2002. p.67).
No governo Fernando Henrique Cardoso, para dar concretude a essas
políticas, foi criado o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e
reformulado o Censo Escolar, que passou a captar informações sobre o sistema
escolar brasileiro de forma muito mais precisa do que era efeito até então.
Política e ideologicamente, o neoliberalismo alcançou um enorme êxito,
disseminando a ideia de que não há alternativa e todos devem se adaptar às suas
normas. Mas os seus resultados na esfera educacional não tiveram o êxito
apregoado em relação às melhorias educacionais efetivas. As diretrizes neoliberais
– como realização de parceiras com fundações, ONGs, empresas e sociedade civil
na esfera educacional, avaliação de desempenho do professor e das instituições
escolares – tiveram o efeito de desobrigar o Estado com relação à educação e
imputar responsabilidades às escolas e professores.
Dentro da lógica que se propagava, se duas escolas com o mesmo
orçamento por aluno têm desempenhos diferentes, a responsabilidade não seria
mais dos sistemas de ensino, mas das escolas e professores, ou seja, é a lógica
segundo a qual o problema não é a falta de recursos, mas de gestão dos mesmos, o
que é condizente com a lógica do “Estado mínimo”. Um dos aspectos desta
desobrigação é a descentralização da responsabilidade com a educação, expressa
pela

municipalização

do

ensino

fundamental

e

as

políticas

de

fundos
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(compensatórias), como o FUNDEF 11 e o FUNDEB12.
Analisando esse contexto, Algebaile (2008) chama atenção para a
municipalização do ensino fundamental e a relaciona com a precarização da oferta
escolar. Concordando com a autora, a expansão da oferta escolar ocorre no mesmo
contexto da retração ou contenção da política social como um todo, o que faz da
expansão escolar uma política compensatória, atribuindo-se, portanto, outros nexos
à escola (dos pobres). A escola passa a chegar a lugares aonde outros
equipamentos e serviços básicos jamais chegaram da mesma forma. A escola
fundamental estaria “substituindo”, de certa forma, outras políticas. Programas
assistenciais, como o Bolsa-Escola Federal, posteriormente fundido com outros
programas sociais, resultando no Bolsa-Família, vão se vinculando à escola, o que
cria novos sentidos à educação escolar.
Conforme observa Algebaile (2008), os próprios conteúdos e sentidos da
formação docente são alterados nesse processo, observando-se, igualmente, uma
“reconfiguração do trabalho escolar resultante, em boa parte, das funções atribuídas
ao setor educacional no interior da estratégia de reajuste redutor da política social”
(ALGEBAILE, 2008, p.2).
Neste contexto de reconfiguração do trabalho escolar, o trabalho docente
também, inevitavelmente, se reconfigura. O professor vai assumindo funções que
em princípio seriam relacionadas a outras políticas setoriais e, ainda, funções
administrativas relativas à variedade de programas, projetos e ações, esvaziando-se
a especificidade de seu trabalho e, com isto, a dimensão intelectual e acadêmica
que seria própria dessa especificidade. Estas atividades, estranhas ao magistério,
vão ocupando mais tempo do docente que suas atividades acadêmicas.
A mercantilização do ensino faz com que a gestão da escola pública se torne
cada vez mais parecida com as das escolas privadas. Os professores públicos vão
passando a ser tratados com os mesmos métodos da empresa privada. Os planos
de carreira vão sendo reformulados e crescentemente as evoluções funcionais por
tempo de serviço e titulação vão sendo substituídas ou acrescidas de evolução
segundo critérios de cumprimento de metas estabelecidas pelos governos estaduais
e municipais. A remuneração vai se tornando nesta lógica, flexível, e o trabalho

11

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.

12

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização do Magistério.
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docente vai sendo cada vez mais governado de fora, de forma centralizada pelos
governos numa cadeia que vai do governo federal, passando pelos estados e
municípios.

2.5 O Plano Nacional de Educação e o Plano de Desenvolvimento da Educação

Em um contexto de fraco desempenho dos estudantes brasileiros nas
avaliações internacionais e de intensa pressão de parte do empresariado,
organizado na forma de um movimento específico, chamado “Todos pela educação”,
o governo de Luiz Inácio Lula da Silva aprovou, em 2006, o Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE), com a intenção manifesta de “melhorar a
qualidade da educação escolar brasileira”.
De acordo com os textos de divulgação do PDE, o Plano Nacional de
Educação (PNE) definido para o período 2001-2010 era um plano de metas sem
necessariamente relacionar as estratégias que seriam utilizadas para atingir os fins
definidos, enquanto o PDE trazia metas e estratégias para a realização das metas
estipuladas pelo PNE. Segundo o MEC, o PNE:
em certa medida, apresenta um bom diagnóstico dos problemas
educacionais, mas deixa em aberto a questão das ações a serem tomadas
para a melhoria da qualidade da educação. É bem verdade, como se verá
em detalhe a seguir, que o PDE também pode ser apresentado como um
plano executivo, como um conjunto de programas que visam dar
consequência às metas quantitativas estabelecidas naquele diploma legal...
(BRASIL, Ministério da Educação, 2007. p 6)

No entanto, o PDE pretendia ser mais do que a tradução instrumental do
PNE. Um de seus propósitos era fazer com que o Brasil chegasse ao bicentenário
da independência, em 2022, com um Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB) de “6,0”, numa escala de 0 a 10, nível que, em tese, corresponderia
àquele no qual se encontravam os países desenvolvidos, no momento de criação do
IDEB no Brasil. Para tanto, compreendia mais de quarenta programas divididos
entre todos os níveis da educação. Vamos aqui nos ater a apenas alguns que
consideramos como os mais importantes, e que dizem respeito à educação básica.
No campo da política de formação de professores, o governo federal cria a
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Universidade Aberta do Brasil, onde estados e municípios firmam acordos com
Universidades públicas para a formação inicial e continuada de seus docentes.
Os entes federados mantêm polos de apoio presencial para acolher
professores sem curso superior ou garantir formação continuada aos já
graduados. As universidades púbicas, de sua parte oferecem cursos de
licenciatura e especialização, especialmente onde não exista oferta de
cursos presenciais. (BRASIL, Ministério da Educação, 2006. p. 15).

No contexto de implantação do PDE, o ensino obrigatório foi elevado de oito
para nove anos13. O FUNDEB substituiu o FUNDEF, ampliando-se a cobertura
desse fundo contábil para toda a Educação Básica, assim como o custo por aluno e
as verbas da União destinadas à complementação de recursos financeiros
vinculados ao Fundo.
Com o PDE, cria-se o IDEB e, com ele, intensifica-se a ênfase na avaliação
externa como instrumento de monitoramento da educação escolar e de referência
para o planejamento e o financiamento educacional. Até 2005, a avaliação externa,
feita por meio do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), tinha
principalmente função diagnóstica, sendo realizada por amostra a cada dois anos e
seguida de um questionário com as variáveis apuradas. Em 2005, o SAEB é
reformulado e a ele é associado um novo programa: a Prova Brasil, de caráter
censitário, no caso da educação fundamental pública urbana. Os resultados da
avaliação de desempenho passam a ser divulgados por rede e por escola, o que
favorece a utilização dos dados para a composição de rankings e para a
organização de políticas de responsabilização de governos, dirigentes, professores e
comunidade em relação aos resultados da educação escolar, já que, através do
desempenho dos alunos do ensino fundamental e médio, afere-se o desempenho
das escolas e dos sistemas educacionais.
Segundo documento do MEC, no qual o PDE e o IDEB foram apresentados, à
época de sua criação,
A divulgação por escola dos dados relativos ao desempenho médio dos
alunos poderia ensejar um movimento de retenção, visando à melhoria do
indicador de qualidade relativo ao desempenho o que prejudicaria ainda
mais o fluxo. A avaliação poderia, no limite, produzir efeitos contrários aos
13

Posteriormente, por meio de Emenda Constitucional, em 2009, e de emenda à LDB, a
obrigatoriedade do ensino foi ampliada para a faixa etária de 4 a 17 anos. Com isto, prevê-se a
extensão da obrigatoriedade ao ensino médio para 2016.
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pretendidos. O PDE partiu do diagnóstico de que “a indústria da aprovação
automática” é tão perniciosa quanto a “indústria da repetência”. Dessa
preocupação nasceu a ideia de combinar os resultados de desempenho
escolar (Prova Brasil) e os resultados de rendimento escolar (fluxo apurado
pelo censo escolar) num único indicador de qualidade: o IDEB. (BRASIL,
Ministério da Educação, 2007, p 20)

Entendia-se, naquele momento, que a combinação de resultados de
desempenho e de fluxo coibiria, por si, práticas que levassem à melhoria dos índices
sem levarem simultaneamente à melhoria de qualidade da educação escolar. Se as
escolas ou as redes de ensino promovessem a “aprovação automática” para
melhorarem o fluxo e ignorarem o desempenho, teriam um baixo desempenho no
IDEB. Do mesmo modo, se as escolas ou redes de ensino promovessem a “indústria
da repetência”, de modo a reter muitos alunos, com vistas a “selecionar” os que
fariam as avaliações e melhorar o IDEB, também não teriam sucesso, visto que um
desempenho alto na Prova Brasil, conjugado com um fluxo ruim, leva, do mesmo
modo que a situação acima, a um baixo IDEB.
Porém, conforme o documento “O PNE 2011-2020: Metas e estratégias”, do
MEC,
Com o uso do índice, entretanto, é possível detectar distorções na evolução
da qualidade, como aumento nas médias nas avaliações proveniente da
seleção, por meio do aumento do abandono e da reprovação, dos
estudantes que chegam à série avaliada ou, ainda, aumento das taxas de
aprovação decorrentes da promoção sem mérito, apenas pela ânsia na
melhora nos indicadores (BRASIL, Ministério da Educação, 2011. p. 36).

Ainda assim, é pertinente observarmos a preocupação formal do PDE em
melhorar o fluxo escolar, sem estimular a indústria da “aprovação automática”,
através da combinação, no IDEB, de indicadores de fluxo e de desempenho, aferido
pela Prova Brasil.
Saviani (2007), quando analisa o PDE, observa que,
Em sentido positivo, a singularidade do PDE se manifesta naquilo que ele
traz de novo e que, portanto, não fazia parte do PNE e também não se
encontrava nos planos anteriores. Trata-se da preocupação em atacar o
problema qualitativo da educação básica brasileira, o que se revela em três
programas lançados no dia 24 de Abril: o “Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica” (IDEB), o “Provinha Brasil” e o “Piso do Magistério”.
(SAVIANI, 2007. p. 1242)
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A partir da criação do IDEB, calculado por escola, rede e para o país, foi
possível estabelecer metas para cada nível e modalidade de ensino. O IDEB em
2005 era de 3,8 para o Ensino Fundamental de primeiro segmento, enquanto a meta
é chegar a 6,0, média dos países mais desenvolvidos, até 2022.
O PNE14 (2014-2024) mantém a meta do PDE, de atingir em 2022 um
desempenho

no

PISA

(Programme

for

International

Student

Assessment)

equivalente ao patamar em que, em 2003, encontravam-se os países da OCDE15.
O PDE estabelece como foco a aprendizagem: alfabetizar as crianças até, no
máximo, os oito anos de idade, combater a repetência, combater a evasão, ampliar
a jornada, promover a educação infantil, instruir programa de formação e implantar
planos de carreira, cargos e salários para os profissionais da educação, valorizar o
“mérito” do trabalhador, entre outras medidas.
Vale destacar aqui a intenção de “valorizar o mérito do trabalhador” (BRASIL,
2007, p. 23), o que sinaliza a presença do caráter meritocrático nas políticas que o
governo federal implanta na educação (e em outros setores também). Esta
tendência, fortemente fomentada pelos Organismos Internacionais, difundiu-se por
diversas outras unidades da federação, simultânea ou posteriormente, como no caso
do Estado do Rio de Janeiro, que é objeto de estudo deste trabalho.
A proposta do governo federal de investimento público em educação, tal como
expressa no PDE, ficava em torno de 6 a 7% do PIB. Conforme consta do
documento oficial do PDE, “[s]e quisermos acelerar o passo e superar um século de
atraso no prazo de uma geração, não há como fazê-lo sem investimento na
educação, da ordem de 6 a 7% do PIB” (PDE, 2007. p. 39).
É importante ressaltar que o PDE foi alvo de críticas, entre outros aspectos,
por sobrepor-se ao PNE 2001-2010, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, ao
passo que o PDE não havia passado pelo congresso; era oriundo do Poder
Executivo somente.
É importante também ressalvar que mesmo se aceitarmos a justificativa de
que seu objetivo era ajustar o planejamento educacional brasileiro, acrescentando14

Durante a escrita deste trabalho, foi aprovado o PL do PNE, o transformando em Lei. O PL foi
aprovado na Câmara em 2012. No Senado, o texto só foi definitivamente aprovado em 22 de abril
de 2014, sendo enfim enviado à Presidenta da República, que o sancionou sem vetos em 25 de
14
junho de 2014, transformando o PNE na Lei nº 13.005/2014 . Por isso, em certos momentos nos
referimos ao PL do PNE e em outros à Lei do PNE (2014-2024).

15

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne a maioria dos países
mais ricos do mundo.
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lhe disposições necessárias à melhoria da educação escolar em escala nacional,
seria de se esperar que, na sequência, a elaboração do novo PNE, relativo ao
decênio 2011-2020, fosse tratada como efetiva prioridade pelo governo federal. Não
foi isto, no entanto, o que ocorreu.
O novo PNE, que deveria ter sido votado antes de 2011, e que foi enviado
pelo governo federal ao Congresso em 15 de dezembro de 2010, teve uma
tramitação lenta e acidentada. Só foi aprovado pela Câmara dos Deputados quase
dois anos depois, em outubro de 2012, após ter recebido cerca de três mil emendas.
No Senado, o texto só foi definitivamente aprovado em 22 de abril de 2014, sendo
enfim enviado à Presidenta da República, que o sancionou sem vetos em 25 de
junho de 2014, transformando o PNE na Lei nº 13.005/2014.
O novo PNE é composto por 20 metas. Uma análise mais detalhada dessas
metas foge aos limites deste trabalho. Porém, a fim de apreendermos algumas
informações que podem ser relevantes para a discussão pretendida, relacionaremos
algumas metas que consideramos mais importantes em termos de suas
repercussões no trabalho escolar e no trabalho docente.
As metas 1, 2 e 3 versam sobre a universalização da educação básica:
Meta 1 – Universalizar, até 2016, o atendimento escolar da população de 4
e 5 anos, e ampliar, até 2020, a oferta de educação infantil de forma a
atender a 50% da população até 3 anos.
Meta 2 – Universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda a
população de 6 a 14 anos.
Meta 3 – Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a
população de 15 a 17 anos e elevar, até 2020, a taxa líquida de matrículas
no ensino médio para 85% da população nesta faixa etária. Em 2005, a taxa
era de apenas 45,8%. (Ministério da Educação. PNE: metas e estratégias.
Brasília, 2011)

Outras metas a destacar são:
Meta 5 – Alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade.
Meta 8 – Elevar a escolaridade média da população de 18 a 24 anos para o
mínimo de 12 anos, principalmente entre os grupos sociais mais
vulneráveis. A média nacional geral em 2008 era de 9,3 anos, segundo o
documento do PNE. Em 2009, segundo a PNAD/IBGE, 30 % da população
adulta não tinha o ensino médio completo.
Meta 9 – Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais
para 93,5% até 2015. (Ministério da Educação. PNE: metas e estratégias.
Brasília, 2011)
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É interessante observar o quanto é rebaixada essa meta em relação aos
países desenvolvidos, onde a taxa de analfabetismo geralmente é inferior a 1% da
população e concentrado nos idosos, que admite 6,5% de analfabetos mesmo após
2015, e não tem a pretensão de superar definitivamente o analfabetismo, o que é
preocupante, mesmo se levarmos em consideração que o analfabetismo se
concentra principalmente entre os mais idosos. Em 2009, a taxa total de
analfabetismo era de 9,7% e a taxa de analfabetismo funcional era de 20%, taxas
altíssimas se comparadas às dos países economicamente centrais.
Todas as metas acima destacadas pressupõem a necessidade de uma
suficiente alocação de professores com formação adequada para a consecução da
formação escolar pretendida. As metas destacadas a seguir relacionam-se a isto.
Meta 15 – Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, que todos os professores da Educação
Básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de
licenciatura na área de conhecimento em que atuam.
Meta 16 – Formar 50% dos professores da Educação Básica em nível de
pós-graduação stricto e lato sensu, em cursos de especialização, mestrado
e doutorado, e garantir a todos, formação continuada em sua área de
atuação.

Segundo o PNE, em 2009, apenas 68% dos professores da educação básica,
possuíam ensino superior (BRASIL, 2010) e 39% dos que possuíam nível superior
tinham realizado curso de pós-graduação. Mas como só 68% possuem nível
superior, o percentual total de professores portadores do título de pós-graduação é
de 24,5% (BRASIL, 2010).
Outra questão destacada diz respeito à remuneração docente. Em 2009,
segundo o mesmo documento, o salário médio dos docentes de educação básica,
no Brasil era de R$ 1.624 (BRASIL, 2010). Entre os profissionais de nível superior
completo, os professores recebiam 38% a menos que a média de outras profissões.
A diferença salarial dos professores para outras profissões de nível superior teria
reduzido de 46%, em 2003, para 37%, em 2006, mantendo-se estável até 2009.
Segundo o mesmo documento, “o salário médio dos professores, com nível
superior completo ou incompleto, teve variação de 54,4%, entre 2003 e 2009,
enquanto no grupo dos não-professores, na mesma faixa de escolaridade, a
elevação foi de 33,3%” (BRASIL, 2010, p. 99).
A meta 17, abaixo apresentada, relaciona-se a esse quadro:
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Meta 17 – Valorizar o magistério público da educação básica, a fim de
aproximar o rendimento médio do profissional do magistério com mais de
onze anos de escolaridade do rendimento médio dos demais profissionais
com escolaridade equivalente.

Os dados que servem de base à discussão sobre a remuneração docente, no
referido documento, evidenciam uma melhora relativa e absoluta na remuneração
docente no período. De outro lado, segundo o “Observatório do PNE” 16, do
Movimento Todos pela Educação, em seu sítio, o rendimento médio dos professores
seria, no ano de 2012 de apenas 51,7% do rendimento de outras profissões com o
mesmo nível de escolaridade, o que é muito distante dos 63% que constam no
documento do MEC, com dados de 2009. Segundo ainda esse Observatório, o
rendimento médio dos professores da educação básica era de R$1.874, em 2012.
Uma importante medida relacionada a isto, criada em 2008, foi a aprovação
da Lei Nacional do Piso do Magistério, que também inclui a destinação de no mínimo
1/3 de hora-atividade aos professores. Em 2008, seu valor era de R$ 850 para uma
carga horária de 40 horas. Em 2014, seu valor era de R$ 1.697. Esse valor é o
mínimo que um professor com nível médio deve receber por uma jornada de
trabalho de 40 horas semanais, além de 1/3 desta carga horária dever ser destinada
às atividades extraclasse.
No entanto, conforme uma das principais entidades que representam os
trabalhadores em educação, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Educação (CNTE)17:
Uma das principais lutas dos trabalhadores da educação brasileira, a Lei
Nacional do Piso do Magistério, promulgada em 2008 (Lei 11.738/08), ainda
não é respeitada por 07 estados brasileiros. E outros 14 estados não
cumprem integralmente a lei, o que inclui a hora-atividade, que deve
representar no mínimo 1/3 da jornada de trabalho do professor. (CNTE,
2014)

A situação das redes estaduais, quanto a isto, é bem demonstrada na tabela
feita pela entidade, apresentada a seguir:

16

17

Disponível em www.observatoriodopne.org.br
Disponível no sítio da CNTE: <http://www.cnte.org.br/index.php/comunicacao/noticias/10757estados-brasileiros-nao-cumprem-a-lei-do-piso-2.html>. Acesso em: 28 maio 2014.
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Tabela 1

Fonte: CNTE, 2013.

A destinação mínima de 1/3 da carga horária de trabalho do docente às
atividades extraclasse, como a correção e elaboração de provas, trabalhos; estudo,
etc. foi uma importante medida, pois proporciona melhoria nas condições de trabalho
do professor, à medida que reduz a quantidade de trabalho extra que o professor
realiza fora de seu horário regular de trabalho e proporciona mais tempo à
elaboração odo trabalho e à formação docente, tão importantes para a boa
qualidade do trabalho docente enquanto uma atividade de elaboração intelectual.
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A aprovação dessa lei, vai no sentido contrário da proletarização, pois
proporciona melhores condições de trabalho a parte significativa dos docentes da
educação básica, que não tinham essa garantia pelos sistemas de ensino.
A última meta do PNE, a meta 20, uma das mais importantes, pois é a que
versa sobre os recursos financeiros destinados à educação, inicialmente propunha
“ampliar progressivamente o investimento público em educação até atingir, no
mínimo, o patamar de 7% do PIB do país.” (BRASIL, Ministério da Educação, 2010,
p. 119). No entanto, devido à forte pressão de movimentos populares, sindicatos,
centrais sindicais, associações acadêmicas e estudantis, entre outros, que
pressionaram pela ampliação deste percentual para 10% do PIB, a versão final do
PNE, aprovada no Congresso e sancionada pelo Poder Executivo em 25 de junho
de 2014, prevê a destinação de 10% do PIB para a educação ao fim do decênio e
7% no quinto ano de vigência do Plano.
Alguns movimentos populares, como o Fórum Nacional em Defesa da Escola
Pública18, defendem a destinação imediata de 10% do PIB para a educação pública.
Outro ponto de divergência é a destinação exclusiva de recursos públicos
para a educação pública, que não está clara no PNE, ficando aberta a possibilidade
de que instituições privadas se apropriem de parte desses recursos, inclusive por
meio de programas governamentais dirigidos diretamente a este fim, como o
programa PROUNI19, do governo federal.
Os movimentos populares, sindicatos, associações estudantis e acadêmicas e
outros defendem que os recursos devam se destinar exclusivamente à educação
pública, ao passo que o setor empresarial, aglutinado no movimento “Todos pela
Educação” é contra essa proposta.
Entre o ano 2000 e 2005, o percentual do PIB investido na educação oscilou
entre 3,9 e 4% do PIB. A partir de 2006, quando saltou para 4,3%, iniciou-se um

18

O FNDEP – Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública é constituído por uma articulação de
entidades e movimentos sociais organizados de todo o Brasil. Tem como princípios a defesa da
educação pública, gratuita e de qualidade social. Entre as principais entidades que compõem o
Fórum estão a ANDES-SN, ANPED, ANPG, CNBB, CNTE, MST, OAB, SINASEFE, UNE, UBES,
entre diversas outras.

19

Programa Universidade Para Todos, criado em 2004, que concede bolsas de estudo integrais e
parciais de 50% em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e
sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros, sem diploma de nível superior. Fonte:
<http://siteprouni.mec.gov.br/>
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movimento de aumento dos gastos com educação. Em 2011, os gastos atingiram
5,3% do PIB20.
Se ao fim da vigência do PNE o Brasil investir efetivamente 10% do PIB em
educação, estará entre os países que mais investem em educação no mundo. Em
2009, segundo dados do IBGE21, os países com os maiores investimentos em
educação em relação ao PIB eram: Timor Leste (15,7%) e Cuba (13,1%). Outros
países como Dinamarca (8,7%), Noruega (7,3%) e Suécia (7,3%), se encontram na
11º, 12º e 17º colocação, respectivamente. Se estes dados se mantiverem, ao fim do
PNE, o Brasil poderá se tornar o terceiro país que mais investe em educação
proporcionalmente ao PIB, no mundo.
As informações acima apresentadas permitem concluir que, a partir do ano
de 2006, no mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos
Trabalhadores, houve um aumento dos gastos públicos com educação e
observamos avanços neste setor como o acesso e permanência na escola, o
aumento dos recursos por aluno, a transformação do FUNDEF em FUNDEB,
contemplando toda a educação básica.
No entanto foram mantidas e até aprofundados diversos tipos de ações
implantadas nos governos anteriores que têm implicações problemáticas para as
mudanças em curso. Exemplos relevantes, neste caso, são as medidas que
favorecem a consolidação de políticas de responsabilização, como as relacionadas à
disseminação de programas de avaliação externa, ao estímulo à meritocracia na
educação, ao estabelecimento de indicadores sintéticos, como o IDEB, dentre outras
ações, concorrendo para a disseminação de práticas de ranqueamento das
instituições e redes de ensino e para a instauração de uma cultura de competição
entre estados e entre municípios pelas melhores posições neste ranking.
Nesse contexto, diversos estados e municípios têm adotado medidas
semelhantes às do governo federal, organizando-as de modo a possibilitar não
apenas a melhoria de seu posicionamento nos rankings, mas, também, um maior
controle e racionalização da ação escolar e dos docentes.

20

21

Fonte: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16000:investimento-emeducacao-atinge-meta-de-5-do-pib-e-e-o-maior-da-historia&Itemid=86>
Disponíveis em: <http://www.ibge.gov.br/paisesat/>
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Nos capítulos seguintes, analisaremos a face assumida por essas medidas na
rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, considerando suas especificidades e
suas relações com a política educacional federal.
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3 A POLÍTICA EDUCACIONAL NO RIO DE JANEIRO NOS ANOS 1980 E 1990

A política educacional da Secretaria de Estado de Educação do Rio de
Janeiro passou por momentos muito diferentes entre si nas últimas três décadas.
Analisaremos com especial atenção as políticas com impactos mais diretos no
trabalho docente, com foco nas medidas governamentais que indicam tentativas de
intervenção na organização do magistério enquanto categoria profissional e em seu
trabalho escolar.
Traçaremos um breve histórico recente das políticas educacionais, dividido
nos seguintes momentos: a composição do corpo profissional dos Centros
Integrados de Educação Pública (CIEPs), nos governos de Leonel Brizola (19831987 e 1991-1994); a política educacional do governador Marcelo Alencar (19951998) e o Programa Nova Escola, implantado pelo governador Antony Garotinho
(1999-2002). Será dada especial atenção a este último, devido às suas semelhanças
com o Plano de Metas, em vigor na SEEDUC/RJ a partir de 2011.

3.1 O projeto dos CIEPS e as novas proposições de organização da escola e do
trabalho docente

Os governos de Leonel Brizola no estado do Rio de Janeiro (1983-1987 e
1991-1994), que tiveram como vice-governadores, respectivamente, o antropólogo
Darcy Ribeiro e o jurista Nilo Batista, ficaram marcados pela construção de centenas
de Centros Integrados de Educação Pública, que proporcionariam educação em
tempo integral aos estudantes das escolas públicas fluminenses. Situação comum
em diversos países europeus há décadas, mas que, no caso brasileiro, aparece
como extraordinário.
Foi criado em seu governo, em 1983, o Programa Especial de Educação
(PEE). O PEE incluía várias ações, entre as quais os CIEPs, que foi o foco principal
do programa. Conforme Mingnot (2001), os CIEPs buscavam fazer uma revolução
no sistema educacional, que revertesse o abandono do ensino, após vinte anos de
ditadura militar.
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Estes centros buscavam proporcionar um ensino gratuito, moderno,
reestruturado e tecnologicamente aparelhado. Os alunos recebiam material didático,
uniforme e calçado escolar. Estavam incluídos, no projeto, o oferecimento de
atividades extras, de caráter pedagógico e de serviços não ligados à educação,
como assistência médico-odontológica e assistencial. A intenção era proteger as
crianças pobres de todas as carências socioeconômico-culturais que elas poderiam
ter. A carga horária dos alunos foi aumentada, entre outras medidas que visavam
expandir as atividades oferecidas aos alunos, com a expansão da carga horária.
Os CIEPs não deveriam se restringir às matérias formais, mas oferecer
também atividades lúdico-pedagógicas. Havia programação cultural aberta à
comunidade e a biblioteca e a quadra esportiva seriam abertas à comunidade nos
fins de semana.
No final do primeiro mandato do governador Leonel Brizola, 2.294 escolas
haviam sido reformadas (75% da rede). Esse quantitativo alto se justifica, pois a
SEEDUC era responsável também pelos dois segmentos do ensino de 1º grau –
etapa formativa correspondente ao ensino fundamental, a partir de 1996.
Com a eleição de Moreira Franco, em 1986, vencendo o candidato de Brizola,
o vice-governador Darcy Ribeiro, também do PDT, a partir de 1987 ocorreu a
completa desintegração do PEE de Brizola, do qual fazia parte o projeto dos CIEPs.
Muitos CIEPs foram municipalizados, alguns até abandonados pelas prefeituras. O
governador Brizola foi criticado por ter construído “apenas” 117 CIEPs, e não 500,
como havia prometido.
Ainda no governo Brizola, os trabalhadores da educação conquistam, fruto de
suas manifestações, um Plano de Cargos e Salários (PCS) com seis níveis e um
piso salarial de 3,5 salários mínimos para os professores. No entanto, em 1987,
após uma greve, os trabalhadores conquistaram um PCS com nove níveis, o direito
de eleger os diretores das escolas e reajuste igualitário para professores e
funcionários.
Em 1988, já no governo Moreira Franco (1988-1990), em uma nova greve, os
professores conquistam os 12% de interstício entre os níveis do PCS.
Em 1990, quando Brizola é eleito novamente governador (1991-1994), é
retomado o projeto dos CIEPs com o 2º PEE e no fim de seu mandato, conforme
Bomeny (2008), concluiu-se o projeto de construir 500 CIEPs.
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Em 1990, na sucessão de Moreira Franco, Brizola saiu vitorioso logo no
primeiro turno, com o extraordinário índice de 70% dos votos. O PEE foi
imediatamente retomado e ampliado. Além de recuperar o projeto de turno
único, Brizola concluiu as obras que haviam sido paralisadas e passou, até
o fim do mandato, dos cento e poucos CIEPs do primeiro governo, aos 500
da promessa original (BOMENY, 2008, p. 15).

No 2º PEE, deveriam trabalhar nos CIEPs apenas professores novos, recémformados, em regime de 40 horas semanais, em um único CIEP, para trabalhar em
escolas de tempo integral, com uma nova concepção de educação.
Conforme Bomeny (2008, p. 17):
Constituía ponto de honra para Darcy Ribeiro que só trabalhassem nos
CIEPs professores recém-formados. Não admitia incorporar professores
antigos sob a alegação de que já carregavam vícios difíceis de corrigir. Com
esta orientação deveriam funcionar os Centros de Demonstração que, em
princípio, seriam o Instituto de Educação, no Rio de Janeiro, o Instituto de
Educação Professor Ismael Coutinho (IEPIC), em Niterói, e o Sambódromo.
Esses seriam os espaços de formação de professores para a nova função
de educar em tempo integral.

Uma quantidade enorme de professores foi formada em tempo recorde nestes
institutos, o que gerou críticas de alguns setores da academia e apoio de outros. Os
professores realizavam o curso de formação nestes centros, para trabalharem nos
CIEPs, e recebiam bolsas de estudo durante o período de duração do mesmo.
Darcy Ribeiro e Leonel Brizola receberam críticas por parte dos professores e
da academia por terem criado uma divisão entre os professores. Com a criação da
Fundação de Apoio à Escola Pública (FAEP), é criada uma nova distorção na
carreira dos professores e funcionários com carga horária de 40h e salário diferente
dos demais da rede, que tinham outros regimes de carga horária.
Havia um sentimento de assimetria entre a atenção dada aos CIEPs (mais
bem aparelhados) e as várias outras escolas que continuaram precárias. Além disso,
havia um sentimento de desprestígio dos outros professores da rede com relação
aos professores de 40 horas, recém-concursados. Segundo Mingnot (2001, p. 7), “os
professores particularmente, rejeitavam o abandono das demais escolas”.
Darcy pretendia mudar as escolas construindo outras, CIEPs, diferentes e
melhores, mas acabou por criar uma nova divisão na rede estadual de ensino. O
Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (SEPE) critica insistentemente
essa distorção, que representa um “paralelismo” na rede. Com a extinção da FAEP
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em 199622, já no governo Marcelo Alencar, com outra política educacional, que não
leva adiante o Projeto dos CIEPs, estes profissionais são incluídos na Secretaria de
Educação, mas sem direito ao Plano de Carreira do Magistério. Esta distorção
permaneceria até 2009, quando estes profissionais adquirem direito ao PCS,
durante uma nova greve.
A responsabilidade pela construção dos 500 CIEPs foi atribuída à Secretaria
de Assuntos Extraordinários, que recebia, segundo Bomeny (2008), toda a atenção
governamental. A Secretaria de Estado de Educação – SEE, na época – ficou
responsável por cuidar das outras escolas da rede.
Essa divisão na rede estadual, que se manifesta de outras formas em
governos seguintes, levou a um sentimento de desprestígio dos professores que não
trabalhavam nos CIEPs e continuavam lecionando na “velha escola”. Esses
professores, segundo Mingnot (2001, p. 10) “rejeitavam o paralelismo pedagógico,
orçamentário e administrativo que a opção pelos CIEPs engendrava na rede pública
de ensino”.
Outro fator importante para levar à análise é a “exagerada” centralidade
atribuída à construção de prédios escolares, o que fez com que a oposição ao
governo estadual acusasse Darcy Ribeiro e Brizola de fazerem uso eleitoral dos
CIEPs, com a sua quantidade e com sua localização em áreas visíveis. Essa
centralidade acabou por relegar ao segundo plano outros aspectos igualmente
importantes de uma política educacional.
Conforme Mingnot (2001, p. 11), “desconheceram que a prioridade para a
construção de novas escolas relegou ao esquecimento o investimento em salários
de professores, material escolar e aperfeiçoamento da rede”.
Em 1994, Marcelo Alencar, beneficiado pelo Plano Real, que teve a sua
imagem identificada ao seu partido (PSDB), e pela aprovação popular como prefeito
do Rio, é eleito governador, e o PEE é descontinuado. Para a Secretaria de
Educação é nomeada Mariléia da Cruz. Diversas denúncias na grande mídia sobre a
decadência do ensino público do Rio de Janeiro, aliada a outros problemas, como a
diferenciação entre professores da antiga Secretaria de Educação e da FAEP, e da
orientação ideológica neoliberal do novo governo, levaram ao abandono do PEE
pelo novo governador, em 1995.

22

Lei estadual nº 2.512, de 11 de janeiro de 1996.
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O projeto dos CIEPs traz aspectos contraditórios relevantes a serem
considerados quando discutimos os impasses relativos à carreira e ao trabalho
docente hoje. O projeto dos CIEPs, visto em sentido amplo, não apenas levando em
consideração a rede de escolas, mas todo o aparato institucional e administrativo
implicado na sua realização – secretaria própria, corpo docente próprio, proposta
pedagógica específica, regime de trabalho diferenciado, proposta de formação
profissional específica, etc. –, provocou situações problemáticas e criticadas por
fração importante dos docentes da rede estadual, em especial aqueles que não
trabalhavam nos CIEPs, que se sentiam desprestigiados.
No entanto, o projeto dos CIEPS se vincula a uma forma de organização da
escolarização, do trabalho docente e da carreira do magistério que mostra
importantes avanços em direção a aspectos reivindicados atualmente pelas lutas
educacionais.
Dessa forma, a despeito de críticas ou de avaliações positivas, os CIEPs
permanecem como referência ainda hoje para muitos governadores e secretários de
educação do Estado do Rio de Janeiro.
A educação em tempo integral, implantada em larga escala nos governos de
Leonel Brizola (1983-1987 e 1990-1994), só recentemente tem adquirido uma maior
centralidade das políticas adotadas pelo governo federal e governos estaduais. Isso
pode ser observado, por exemplo, na expansão prevista no novo PNE (2014-2024),
que prevê a implementação da educação em tempo integral em 50% das escolas
públicas de educação básica até o fim do Plano. Em 2008, eram apenas 15,5% das
escolas de educação básica que ofereciam educação em tempo integral no Brasil23.
A centralidade dada à educação nos discursos políticos em geral, que
observamos hoje, já tinha centralidade no discurso e na prática política de Leonel
Brizola e Darcy Ribeiro no governo do Estado do Rio de Janeiro.
A proposta de diversos sindicatos de trabalhadores da educação, de que os
professores trabalhem em regime de 40h, em uma única escola, em regime de
dedicação exclusiva, já tinha atenção no projeto dos CIEPs, à exceção do regime de
dedicação exclusiva, que não fez parte do projeto.

23

O que não significa que 15,5% dos estudantes da educação básica do Brasil estudem em tempo
integral, pois, nestas escolas, não necessariamente todos os estudantes estudam em horário
integral.
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Estas e outras medidas fizeram com que o projeto dos CIEPs permanecesse
como referência na memória de muitos profissionais da educação, acadêmicos e até
de governos estaduais.
Outra questão bastante relevante nesta discussão de divisão da rede estadual
de ensino é o que ficou conhecido como “administração zigue-zague”, como definiu
Luiz Antônio Cunha (1994): a cada quatro anos, com a mudança de governo, os
novos Secretários propõem um novo PCS, uma nova política educacional, um novo
currículo, etc. o que traz consequências negativas, como a impossibilidade de
avaliar as políticas públicas, devido às constantes mudanças, e desconfiança do
professorado com o “mudancismo”, “mesmo quando as propostas são sadias e
apropriadas” (CUNHA, 1994, p. 25).
O “zigue-zague” está relacionado a tentativas de causar impacto entre os
eleitores nas eleições com uma proposta completamente nova, negando todas as
ações do governo anterior, que se apresenta como capaz de resolver todos os
problemas de uma Secretaria tão problemática como a SEEDUC em uma gestão
apenas, prejudicando a tão necessária continuidade das políticas públicas.
Essa tentativa de resolver todos os problemas de uma Secretaria em um
governo, de modo a ter impacto eleitoral, é observada na política atual da SEEDUC,
desde 2011, quando o Plano de Metas, a ser analisado adiante, foi implantado com
a proposta de retirar o estado do Rio de Janeiro da penúltima posição no “ranking”
do IDEB, e colocá-lo entre os cinco melhores até 2014, ou seja, em apenas três
anos.

3.2 O retrocesso neoliberal na educação: o governo Marcelo Alencar

Em 1994, com a eleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, do
PSDB, além da aprovação popular do “Plano Real” e a aprovação popular ao
governo municipal na gestão Marcelo Alencar (1989 a 1992)24, é eleito governador e
implanta, na esfera estadual políticas de cunho neoliberal, alinhadas com as
políticas do governo federal, ao qual era aliado, como privatização de estatais,
24

Marcelo Alencar era até 1993 do Partido Democrático Trabalhista (PDT), quando entra para o
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).
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terceirização de serviços públicos, busca de contenção do gasto público, entre
outras medidas.
O governo Marcelo Alencar criou, em 1997, a Fundação de Amparo à Escola
Técnica (FAETEC), uma fundação estadual, vinculada não à Secretaria Estadual de
Educação (SEE), mas à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (SECT).
A FAETEC teria a função de proporcionar ensino técnico e profissionalizante
de excelência no estado do Rio de Janeiro, centrado principalmente em
oferecimento de ensino técnico de nível médio em um pouco mais de uma dezena
de escolas técnicas no estado. A Fundação recebeu todas as atenções
governamentais, o que criou novamente uma situação bastante díspar na educação
estadual, visto que os investimentos e a atenção dada às escolas da SEE (atual
SEEDUC), eram muito menores.
Tanto o Projeto dos CIEPs, que cria uma Secretaria de Estado nova para a
sua gestão, quanto a criação da FAETEC (mesmo com uma escala muito menor que
o Projeto dos CIEPS), trazem questões relevantes para o debate dos antecedentes
do Plano de Metas, pois são projetos que instauram diferenciações internas na rede
de instituições educacionais do estado, a partir da criação de estratos da rede de
ensino pública estadual, bem como bases e formas organizacionais da escola, da
carreira docente e do trabalho docente superiores ao que era praticado para o
conjunto da rede “convencional”. No entanto, a promoção destas condições
“superiores” de realização do trabalho docente é feita de forma seletiva, instaurando
não apenas a desigualdade de posições e condições de trabalho e de formação
escolar25, mas a própria dissociação da categoria docente. Esta dissociação é
observada, embora de forma diferente, através de remuneração variável e outros
aspectos, na implantação posterior do Programa Nova Escola.
Outra característica importante do governo Marcelo Alencar é que este deixou
de aplicar o PCS da categoria, manteve um arrocho salarial e iniciou uma política de
gratificações, que veio a ser aprofundada posteriormente pela política de outros
governos. É importante ressaltar também, que o governo Marcelo Alencar foi o
primeiro a propor um sistema de avaliação para a então Secretaria Estadual de
Educação (SEE).

25

Na FAETEC, o ensino é integral e os alunos ingressam na rede, mediante concurso públ ico.
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Segundo o SEPE (2013), na década de 90, sucessivos governos, entre eles
Brizola (1991-1994) e Marcelo Alencar (1995-1998), “impuseram o congelamento e a
política de gratificações, num frontal ataque à paridade dos aposentados”
(CARTILHA DA GREVE, 2013, p.5).

3.3 O Programa Nova Escola

Antes de fazermos uma análise o Plano de Metas da SEEDUC, é importante
compreender os seus antecedentes, pois, embora o Plano de Metas divulgado em
Janeiro de 2011 seja bastante ambicioso e transformador da rede, muitas de suas
características já estavam presentes no Programa Nova Escola.
O Programa Nova Escola foi instituído pelo Decreto Estadual nº 25.959, de 12
de janeiro de 2000, no governo Antony Garotinho. Era centrado na criação do
Sistema Permanente de Avaliação das escolas da rede pública do Rio de Janeiro.
Programas como o Nova Escola já foram desenvolvidos em vários estados
brasileiros, como São Paulo e Pernambuco, o que faz parte de um movimento de
reestruturação do Estado, presente no cenário internacional desde os anos 1970,
mas que no Brasil se fortalece nos anos 1990.
Embora não haja uma “conspiração internacional” que deliberadamente force
os Estados Nacionais a aderirem a essas medidas, de maneira geral, estas seguem
as orientações que são difundidas por ação organizada e sistemática de organismos
internacionais, em especial do Banco Mundial.
As orientações neoliberais para a educação são baseadas em um diagnóstico
segundo o qual os problemas da educação não são mais a falta de recursos
materiais, mas, principalmente, a falta de qualidade do processo formativo, daí o
foco pedagógico nas avaliações; faltariam eficiência e produtividade na gestão dos
recursos. A questão central da escola nessa perspectiva seria a gestão dos recursos
e do trabalho docente, que seria pouco produtivo. O objetivo seria construir uma
escola de qualidade, produtiva.
Qualidade, na perspectiva neoliberal, está relacionada à formação de
cidadãos produtivos. O que é importante nessa perspectiva é o valor agregado da
escolaridade na produtividade do trabalho.
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Deste modo, para que houvesse “qualidade” na educação, seria necessário
realizar avaliações, de modo a estimular o trabalho “produtivo” dos docentes e, para
tanto, seriam necessárias avaliações externas regulares. Só desta forma seria
possível “responsabilizar” os professores pelo desempenho dos alunos. Observamos
então que a política de responsabilização e o conceito de accountability26, ligado a
“prestação de contas”, dependem de avaliações externas periódicas do trabalho do
professor.
Observamos, nessas políticas, a implantação da perspectiva de mercado, em
que a educação é tratada como um negócio; e essa perspectiva mercadológica
parece ter significativo apoio social, pois a meritocracia é historicamente difundida
como uma forma neutra, justa e bem sucedida de organização da vida social.
Não entendemos a avaliação como algo necessariamente contraditório em
relação a uma concepção de educação emancipadora. Há várias concepções de
avaliação na educação e, dependendo de quem, de que forma, para que e por quem
é avaliado, esta pode ter uma conotação positiva ou negativa. No entanto, a maioria
dos sistemas de avaliação implantados nas últimas décadas, como o Nova Escola e
o Plano de Metas, em vigor na SEEDUC/RJ, são centrados em avaliações externas,
que são impostas à rede, visando aferir os níveis de aprendizado, conforme uma
matriz curricular também imposta à rede, que passa a ser controlada rigidamente
pelos sistemas de ensino.
A qualidade que esses sistemas de avaliação buscam é uma qualidade
“produtivista”. São as habilidades e competências requeridas pelo mercado para
tornar o trabalhador mais produtivo ou para ajustar produtivamente de forma
subordinada os segmentos sociais que não serão integrados nas formas mais
organizadas de trabalho. Funciona, em grande medida, meramente como um
treinamento para o trabalho ou uma conformação para o ajuste social. Embora esta
educação “produtivista” esteja longe, até mesmo, de “formar para o trabalho”, dada a
sua baixa qualidade.
Nos anos 1990, conforme descrito acima, vários sistemas nacionais e depois
estaduais de avaliação foram criados no Brasil. Foi consolidado o SAEB; foi criado
em 1995 o Exame Nacional de Cursos, que ficou conhecido como “Provão”, que

26

A ideia contida na palavra accountability traz, implicitamente, a responsabilização pessoal pelos
atos praticados e, explicitamente, a exigente prontidão para a prestação de contas, seja no âmbito
público ou no privado.
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avalia a qualidade dos cursos do Ensino Superior; e o Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM), que avalia a aprendizagem dos alunos que concluíram ou estão
prestes a concluir o Ensino Médio.
Com o desenvolvimento dessas avaliações, foram sendo feitos rankings dos
estados brasileiros, o que, somado a outras motivações, contribuiu para que estes
adotassem essas políticas, com sistemas de avaliações semelhantes em âmbito
estadual, como o Nova Escola, em 2000, no estado do Rio de Janeiro.
Entretanto, vale ressaltar que os estados e municípios não copiaram
simplesmente as políticas de avaliações externas e de meritocracia do Estado
central. Estes entes federativos construíram procedimentos próprios de avaliação
porque reconheceram nesse recurso um meio de regulação de novo tipo e de
gerenciamento da política educacional, das escolas, dos professores. A avaliação
federal foi um bom álibi.
O Sistema Permanente de Avaliação das Escolas da Rede Pública de
Educação, do Programa Nova Escola, objetivava avaliar a gestão e o aprendizado
dos alunos das unidades escolares.
Para avaliar o desempenho escolar, provas de múltipla escolha eram
aplicadas a alunos de diferentes séries. Conforme Najjar (2006, p.10):
Assim, em 2000, primeiro ano em que a avaliação foi realizada, foram
avaliados os desempenhos escolares da 3ª e da 6ª séries do Ensino
Fundamental e da 1ª série do Ensino Médio. Em 2001, no segundo ano em
que houve a avaliação, ela abrangeu a 4ª e a 7ª séries do Ensino
Fundamental e a 2ª série do Ensino Médio. Note-se que a ideia era a de
fazer uma avaliação da trajetória dos alunos ao longo de sua permanência
na escola, pois a cada ano as provas eram aplicadas às séries
subsequentes às do ano anterior. A avaliação de 2001 aplicou provas em
4.955 alunos, em 1.769 escolas. Note-se que o número de escolas é muito
próximo do total de escolas da rede, que então era de 1.925. Já o número
de alunos é diminuto, pois na rede estadual de educação havia um total de
1.336.297 alunos.

Para o autor, houve uma grande abstenção dos alunos com relação à
avaliação, embora somente três séries estivessem sendo avaliadas pelo programa.
Em sua visão, os alunos não tinham qualquer motivação para participar da
avaliação, visto que não havia qualquer vinculação com as avaliações que lhe
aprovariam ou não, de modo que não havia qualquer consequência em não
participar – enquanto que, para a escola, havia vinculação direta entre o
desempenho dos alunos na avaliação e a remuneração de seus profissionais.
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Najjar (2006, p. 10) afirma:
Finalmente, segundo os relatos, vários alunos foram induzidos por
professores a não comparecer à prova. Temia-se que o resultado deles na
avaliação não fosse satisfatório, o que poderia prejudicar a classificação da
escola. Um dos diretores entrevistados comentou que, como resultado de
todos esses fatores, em uma turma de 4ª série de sua escola, dos 30 alunos
existentes só 3 compareceram para fazer a prova.

Observamos, então, que houve certa tentativa, por parte de escolas, de
“selecionar” os melhores alunos para a realização da prova, de modo a elevar a
média da unidade e obter, assim, o bônus. Desta forma, nesses casos não se estava
tendo um diagnóstico do aprendizado dos alunos como um todo.
A concorrência entre as escolas, ou a busca por “bater metas” para que se
receba o bônus, foi levando as escolas a práticas questionáveis, segundo o autor,
como direcionar toda a atividade das escolas às avaliações externas, abdicando
totalmente da autonomia pedagógica das escolas e de seus professores.
A avaliação do programa Nova Escola gerou um ranqueamento, que induzia à
disputa entre as escolas pelas melhores posições no ranking. Dessa avaliação,
dependia o bônus dos professores de uma escola, o que poderia até mais que
dobrar sua remuneração. Desta forma, com a possibilidade de mais que dobrar a
remuneração de um professor, o programa tinha um enorme poder de provocar a
adesão às suas normas, considerando principalmente a baixa remuneração da
categoria.
O Nova Escola, segundo Najjar (2006), tinha como objetivo criar um novo
senso comum sobre a educação, mudar a visão dos profissionais da rede e nortear
suas ações para uma qualidade produtivista. Formaria sujeitos “passivos” frente ao
conhecimento e ao mundo, devido a uma concepção “bancária” de educação.
É importante observar que a gestão de Antony Garotinho (1999-2002), do
Partido Democrático Trabalhista (PDT), manteve o congelamento do PCS, que havia
sido congelado pelo governo anterior.
Em 2001, após uma nova greve, de 16 dias, os profissionais da educação
incorporam as gratificações conquistadas nas greves do governo de Marcelo Alencar
(1995-1998) aos seus pisos salariais, o que foi estendido também aos aposentados.
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Em 2002, depois de mais uma greve, já no governo Benedita da Silva, do PT
(abril a dezembro de 2002), conquista-se o descongelamento do plano de carreira
em seis parcelas.
No período do governo Rosinha Garotinho (2003-2006), os profissionais da
educação chegaram a ter o pagamento da gratificação do programa Nova Escola
suspenso por falta de avaliação. Conforme analisado abaixo, no breve histórico do
SEPE/RJ, diversas manifestações foram realizadas pelo SEPE contra o programa
de gratificação Nova Escola, o que contribuiu para o desgaste do Programa,
repercutindo nas eleições de 2006, quando todos os candidatos a governador,
inclusive o governador eleito, Sérgio Cabral, afirmaram em suas campanhas
eleitorais que, se fossem eleitos, acabariam com o programa.

3.4 A reação dos trabalhadores às políticas da SEEDUC/RJ

Entendemos que as reações às medidas educacionais que afetam o trabalho
e a profissão docente envolvem um leque muito variado de “respostas” objetivas e
subjetivas. Dentre as formas objetivas de respostas, destacam-se, de nosso ponto
de vista, as ações coletivas relacionadas ao debate da política educacional, à
formação coletiva autogestionada pelos próprios profissionais e à confrontação dos
governos, como no caso exemplar das paralizações e das greves. É necessário
reconhecer, também, que há formas de reação mais difusas e mesmo
individualizadas, que podem incidir fortemente sobre uma política: a recusa em se
assumir procedimentos prescritos pela administração pública, ou a adesão aparente
às prescrições, encobrindo-se a persistência real das formas de ação já
consolidadas, são exemplos relevantes.
No entanto, para os fins deste trabalho, limitaremos a discussão dessas
reações às principais ações coletivas de confrontação aos governos e suas políticas
no período analisado, coordenadas pelo sindicato da categoria, o SEPE,
apresentando, cronologicamente, algumas das suas principais ações ao longo da
sua história, bem como parte das propostas dos trabalhadores nele organizados.
Durante a ditadura militar, em 1977, quando os funcionários públicos não
podiam se organizar em sindicatos nem realizar greves, foi criado o SEP (Sociedade
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Estadual dos Professores), durante a resistência à política de arrocho salarial do
governo Chagas Freitas no Rio de Janeiro.
Em 1979, é realizada uma grande greve, por meio da qual foram
conquistados um piso de cinco salários mínimos, gratificação de regência de turma e
de difícil acesso, e a unificação da carga horária entre os professores. O sindicato
retomou a greve no segundo semestre daquele ano, em decorrência do não
cumprimento do acordo que pôs fim à greve, por parte do governo estadual. Desta
forma, o sindicato efetivou suas conquistas em 1979.
Nos anos 1980, o sindicato entrou se organizando em comissões e grupos de
estudo para a elaboração da proposta do Plano de Carreira da categoria. Em 1985,
quando já se chamava CEP (Centro de Professores do Estado do Rio de Janeiro),
apresenta sua proposta de Plano de Carreira, que contemplava a distribuição por
tempo de serviço e formação em nove níveis, com interstício de 15% cumulativos
entre os níveis, que eram nove; com mudança de níveis a cada cinco anos.
Ainda em 1985, durante o primeiro governo de Leonel Brizola (1983-1987)
começa um movimento reivindicatório unificado com a rede municipal, que deságua
na greve de 1986. A respeito dessa greve, o documento “Cartilha da greve” (2013),
distribuído pelo SEPE aos profissionais da educação estadual, diz o seguinte:
Nossas assembleias eram gigantescas e só cabiam no Maracanãzinho
(mais de 20 mil presentes). Fruto dessa luta, arrancamos do governador
Brizola um Plano de carreira com seis níveis e um piso de 3,5 salários
mínimos, retomando os valores conquistados na greve de 79. Foi uma
grande vitória, mas ainda não era o Plano que queríamos e desta forma
fomos à greve em 1987 e arrancamos os nove níveis do Plano de Carreira
que queríamos além do direito de eleger as direções das escolas e o
reajuste igualitário para professores e funcionários. Afinal, o Sindicato agora
era de todos os profissionais da educação e esta era a nossa primeira greve
unificada. Um grande marco para o CEPE que virara SEPE! (SEPE, 2013,
p.5)

Em 1988, numa greve de 90 dias, o SEPE conquista os 12% de interstício
entre os níveis.
Segundo o SEPE (2013), na década de 90, sucessivos governos, porém,
entre eles Brizola (1991-1994) e Marcelo Alencar (1995-1998), “impuseram o
congelamento e a política de gratificações, num frontal ataque à paridade dos
aposentados” (SEPE, 2013, p. 5).
Em 1991, mais uma greve conquistou reajuste para os professores, mas não
obteve reajuste para os funcionários, que foram a uma greve específica, conduzida
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pelo SEPE, conquistando assim aumento em seus salários e o Plano de Carreira
dos funcionários administrativos.
Em 1993, o governador Leonel Brizola cria a Fundação de Apoio à Escola
Pública (FAEP), vinculada à Secretaria de Assuntos Extraordinários, e, com ela, uma
nova distorção na carreira dos professores e funcionários com carga horária de 40h
e salário diferente dos demais da rede, que tinham carga horária de 16 horas
semanais. Com a extinção da FAEP, em 1996, estes profissionais são incluídos na
Secretaria de Educação, mas sem direito ao Plano de Carreira do Magistério.
O governo Marcelo Alencar, do PSDB (1995-1998), “deixa de cumprir o Plano
(Lei estadual 1.640/90 do magistério e Lei estadual 2.694/89 dos funcionários
administrativos)” (SEPE, 2013, p.6), mantém o piso arrochado e inicia uma política
de gratificações.
Em 1999, a gestão governamental de Anthony Garotinho, do PDT (19992002) manteve o congelamento dos Planos e, através do Programa Nova Escola,
inicia a política de gratificação por produtividade na SEEDUC.
Em 2001, com uma nova greve, de 16 dias, os profissionais da educação
incorporam as gratificações conquistadas nas greves do governo de Marcelo Alencar
aos seus pisos salariais, o que foi estendido também aos aposentados.
Em 2002, após a ocupação do Palácio Guanabara pelos profissionais da
educação e em greve no governo Benedita da Silva, do PT, conquista-se o
descongelamento do plano de carreira em seis parcelas.
O governador eleito em 2006, Sérgio Cabral Filho (2007 - 2014), se
compromete durante a campanha a não apenas acabar com o programa Nova
Escola, mas também atender a diversas demandas da categoria, como incorporar os
professores de 40h no Plano de Carreira; descongelar o Plano dos funcionários
administrativos; acabar com a política de terceirização; acabar com a política de
abonos (gratificações); e repor a perda salarial dos últimos dez anos.
Em 2007, após uma nova greve, a categoria obtém o reajuste de 4%. E com
mais uma greve no ano seguinte, obtém-se o reajuste de 8% e o parcelamento da
incorporação dos valores do Nova Escola.
Em 2009, o governador Sérgio Cabral propõe reduzir o interstício entre os
níveis do Plano de Carreira dos professores de 12% para 7%. O SEPE inicia então
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uma greve. A ALERJ 27, sob pressão da greve, manteve então o Plano com os 12%
de interstício entre os níveis e incorporou os professores de 40h no Plano de
Carreira, antecipou o calendário do pagamento que incorporava o programa Nova
Escola e concedeu um reajuste ao piso dos animadores culturais – medidas que
foram sancionadas pelo governador Sérgio Cabral.
Em 2011, os servidores mais uma vez entram em uma greve, que durou mais
de cinquenta dias. Essa greve teve um caráter diferente. Além das tradicionais
passeatas e atos em frente ao Palácio do Governo e da Assembleia Legislativa,
dezenas de professores fizeram um acampamento em frente à sede da Secretaria
de Educação.
Conforme relata o SEPE/RJ:
A intransigência do governo em negociar levou a ocupação do 5º andar da
Secretaria de Educação, arrancando uma primeira audiência, seguida do
acampamento durante todo o mês de julho - tradicionalmente mês de férias
- na Rua da Ajuda. Conquistamos o descongelamento do Plano de Carreira
dos funcionários e a antecipação das parcelas do Nova Escola, além de um
reajuste de 5%, com paridade das conquistas para os aposentados da
educação. (SEPE, 2013, p. 8-9)

A greve de 2011 ficou caracterizada por conquistar um Plano de Carreira para
os funcionários administrativos e pela antecipação das parcelas do Programa Nova
Escola.

3.5 Caracterização da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro é o terceiro maior estado brasileiro em número de
habitantes28, o segundo em arrecadação de impostos e, de acordo com dados do
Censo Escolar de 2011 – MEC/INEP/SEEDUC, a rede estadual de educação do Rio
de Janeiro é formada por 1.357 escolas e 17.108 salas de aula em efetiva utilização.

27

28

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
De acordo com os dados do Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE, em 2010, o Brasil tinha uma população total de 190.732.694 habitantes, sendo
41.252.160 no estado de São Paulo, 19.595.309 no estado de Minas Gerais e 15.993.583 no estado
do Rio de Janeiro.
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Em 2011, a rede estadual atendia cerca de 1.043.555 alunos matriculados,
dos quais 44% estavam matriculados no ensino fundamental (38% no segundo
segmento e 6% do primeiro segmento) e 56% no ensino médio.
Em 2013, o número de alunos caiu para 900.050, representando uma redução
de 23% em relação a 2010, quando a rede totalizava 1.175.846 alunos. Também em
2013, a proporção de alunos matriculados no ensino médio subiu de 56% para 59%
e a proporção do ensino fundamental caiu de 44% para 41% entre 2011 e 2013;
sendo que somente 3,7% se encontravam no ensino fundamental de primeiro
segmento.
Os professores que atuam no primeiro segmento do ensino fundamental
ocupam o cargo de “Professor Docente II”, sendo conhecidos como “DOC II” ou “P
II”, que precisam ter como qualificação mínima o Curso Normal de Nível Médio. Já
os professores que atuam no segundo segmento do ensino fundamental e no ensino
médio, ocupam o cargo de “Professor Docente I”, sendo conhecidos como “DOC I”
ou “P I”, que precisam ter como qualificação mínima a Licenciatura Plena na
disciplina para a qual concorrem no concurso público.
Em relação ao quantitativo de profissionais, a rede estadual tinha cerca de 75
mil professores ativos e 64 mil aposentados em 2011 29. Em 2013, esse número caiu
para 72.601. A Secretaria contava também em 2013, com 13.098 funcionários de
apoio.
Esse encolhimento da rede se deve principalmente à municipalização, em
curso desde os anos 1990 e, em menor escala, à redução reprovação e à fatores
demográficos, como a redução da natalidade observada em todo o Brasil, como
explica o Relatório de Governança SEEDUC em números: Transparência na
educação, de 2013.
No que diz respeito à carga horária, observamos uma enorme multiplicidade:
existem docentes com cargas horárias de 16h, 22h, 40h e 30h semanais. Desse
total de matrículas em efetiva atividade, 71.2% (53.608) eram correspondestes a
Docentes I com carga horária de 16h, 2% de Docentes I com 40h, 21% de Docentes
II com 22h e 6% de Docentes II com 40h de trabalho semanal.
Os professores regentes estão distribuídos de acordo com a tabela abaixo:

29

Dados obtidos na página oficial da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro
em 4/12/2012, referente ao ano de 2011.

96

Tabela 2 – Quantitativo por categoria dos professores da rede estadual de educação – 2011
Categoria
Carga horária
Ativos
Aposentados
Doc. I
Doc. I
Doc. II
Doc. II

16 H
40 H
22 H
40 H

53.608
1.422
15.358
4.811

29.749
163
29.864
366

Fonte: Documento “Lei de responsabilidade Educacional” – SEEDUC

O cargo de Professor Docente I 30h foi criado no ano de 2011 pela SEEDUC,
no concurso público para Docentes I. Até o momento de conclusão desta pesquisa,
não existiam dados ainda sobre o seu quantitativo, mas é fato que a criação desse
cargo aumentou mais ainda a multiplicidade de carga horária e criou mais uma
distorção entre os professores da SEEDUC. Enquanto todos os outros professores
possuem ¼ de sua carga horária destinada às atividades extraclasse, conhecida
como hora-atividade, os “Professores Docentes I 30h” possuem 1/3 de horaatividade, ou seja, dentro na mesma Secretaria, ocupando o mesmo cargo, porém
com cargas horárias distintas e com composições diferentes de carga horária 30.
O cargo de professor 40 horas é oriundo do concurso de 1992, no governo de
Leonel Brizola, realizado para contratar profissionais para trabalharem nos CIEPs.
Não houve mais concursos para este cargo depois deste governo. Os concursos
realizados depois desse momento foram para a carga horária de 16h, no caso dos
professores “P 1”.
Em agosto de 2011 é sancionada pelo governador do Estado do Rio de
janeiro, a Lei 6.027/11, que cria o cargo de Professor Docente I de regime de 30
horas semanais, trazendo para o quadro dos docentes mais esse regime, além dos
de 16 h, 22h e 40 h, já existentes na rede.
Outra informação relevante é que, ao número de docentes acima
apresentado, soma-se o quantitativo de 1798 docentes contratados, para cobrir a
carência de professores na rede estadual de ensino, sendo 1670 como DOC I e 128
como DOC II, em 2011.
30

Essa definição da carga horária acompanha o disposto na Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de
2008, que define piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação
básica. No momento de definição do Edital do referido concurso público, a disposição da Lei a
respeito da composição da carga horária docente ainda não estava em vigência, devido a uma ação
impetrada por alguns estados e municípios, naquele momento ainda em julgamento. Pretendemos
aprofundar esta questão na dissertação, mas cabe esclarecer, antecipadamente, nosso acordo com
a adequação do Edital à composição da carga horária prevista na referida Lei. O que não é
compreensível é que, no decorrer desse processo, nenhuma medida tenha sido indicada no sentido
de ajuste correlato na composição da carga horária prevista nos demais regimes.
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Segundo dados da própria SEEDUC, em seu documento Um Panorama da
Educação no Estado do Rio de Janeiro, de 2013, a carência de professores foi
drasticamente reduzida, passando de 11.773 docentes, em fevereiro de 2010, para
1.559 docentes em novembro de 2011, e 938 em Novembro de 2013, o que equivale
a uma redução de quase 92% num período inferior a três anos, o que representa
uma importante ação da Secretaria nessa área.
A carência de professores ocorre em diversas disciplinas, mas é mais
dramática em algumas disciplinas como Artes (15% da carência, com déficit de 146
professores), Língua Estrangeira (14% da carência, com déficit de 131 professores),
Geografia (11,8% da carência, com déficit de 111 professores), seguido das
disciplinas de Filosofia, Física, Sociologia e Matemática.
Diversos concursos foram realizados, nos anos de 2007, 2008, 2009, 2011 e
2013, e diversas convocações de professores concursados foram feitas nos últimos
anos, sendo este o principal motivo da queda da carência. No entanto, o número de
exonerações continua alto. Entre os anos de 2007 e 2010, 4.291 docentes pediram
exoneração, valor que corresponde a 1.072 docentes por ano no período, o que
significa que 1,4% de todos os professores da rede pedem exoneração todos os
anos. Este número é equivalente a aproximadamente três professores exonerados
por dia na rede.
Esse percentual é superior, por exemplo, à rede estadual de ensino de Minas
Gerais, na qual, em 2012, 123831 professores pediram exoneração, o que representa
1.17% de todos os professores da rede, que totaliza 105.297 professores.
Entretanto, no estado de Minas Gerais, as exonerações subiram em 2013, visto que
somente de janeiro a agosto, 1383 pediram exoneração da rede; número superior a
todo o ano de 2012.
No entanto, o percentual de exonerações da SEEDUC/RJ é inferior à rede
estadual de São Paulo, por exemplo, que registrou cerca de 3.000 exonerações por
ano entre 2008 e 201232, o que representa 1,63% da rede, que tem 183 mil
professores efetivos, além dos 49 mil professores temporários.

31

Informação disponível em: <http://www.otempo.com.br/cidades/cinco-professores-se-demitem-pordia-das-escolas-estaduais-1.717680>. Acesso em: 17 maio 2014.

32

Informação disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,por-ano-3-mil-professoresdesistem-de-dar-aula-nas-escolas-estaduais-de-sp,1069886,0.htm>. Acesso em: 17 maio 2014.
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No relatório da SEEDUC, o “abandono de emprego”, situação em que o
servidor abandona o emprego, deixando de comparecer ao seu local de trabalho,
não é mencionado. Assim, é possível que o número de desistências do emprego –
que seria o somatório das exonerações com os casos de abandono – seja bastante
superior ao dado que a Secretaria apresenta. Entretanto, como não possuímos
dados referentes às situações de “abandono de emprego” em outras redes de
ensino, não é possível afirmar que a SEEDUC possua um índice superior ou inferior
de exonerações.
De todo modo, estes dados corroboram outros estudos que mostram a perda
na atratividade da carreira docente em todo o país, como mostra, por exemplo, o
estudo da Fundação Carlos Chagas33 (2009), que evidencia a queda contínua no
número de licenciados nos últimos anos e o menor interesse dos jovens em seguir a
carreira do magistério.
Um indicativo da precarização das condições de trabalho do professor e do
seu desprestígio social é o menor interesse dos jovens pelo magistério.
Dados do Censo Escolar de 2007 (Inep/Mec) mostram a queda no número
de formandos em cursos de licenciatura e a mudança de perfil dos que
buscam a profissão. De 2005 a 2006, houve a redução de 9,3% de alunos
formados em licenciatura. A situação é mais complicada em áreas como
Letras (queda de 10%), Geografia (menos 9%) e Química (menos 7%).
Faltam professores de Física, matemática, Química e Biologia. E, o perfil
socioeconômico de quem escolhe o magistério mudou nos últimos anos,
sendo a maioria pertencente a famílias das classes C e D (FUNDAÇÃO
CARLOS CHAGAS, 2009. p.39).

As faixas de renda “A” e “B” não se interessam mais pelo magistério, o que
pode estar relacionado à precarização, visto que é possível ter remuneração
superior e condições de trabalho melhores em outras profissões.
Vale questionar, neste caso, se a mudança que vem ocorrendo no perfil dos
que buscam o magistério da educação básica (se originando agora das faixas de
renda “C” e “D”) seria um fator que facilitaria a aceitação de salários mais baixos,
visto que, para esses segmentos, ser professor da educação básica já representaria
uma ascensão social.
Esses dados são indicativos do desprestígio social do professor da educação
básica. No entanto, é preciso problematizá-los, pois poderiam levar a crer que os

33

A Atratividade da Carreira Docente no Brasil. Fundação Carlos Chagas, 2009.
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problemas educacionais devem ser reputados ao professor, à sua atual origem
social, em sua maioria, de baixa renda e formação escolar muitas vezes precária,
conforme a pesquisa aponta, mas sem levar em consideração o principal fator: as
relações de trabalho precarizadas a que estes docentes são submetidos. É preciso
ressaltar que as relações de trabalho, portanto após o ingresso na carreira docente,
são fundamentais para a qualidade do seu trabalho.
No que diz respeito à formação dos professores, 95% têm educação superior,
cerca de 15% possui pós-graduação latu sensu, 3% mestrado e 0,5% doutorado,
segundo o mesmo relatório da SEEDUC.
Todos os cargos docentes citados acima, pertencentes ao quadro
permanente do magistério da SEEDUC, estão inclusos no Plano de Carreira do
Magistério, definido na Lei estadual nº 1.614/1990, que garante ascensão na carreira
por tempo de serviço, sendo composto de nove níveis, com um período de cinco
anos para mudança de nível e um interstício de 12% acrescido à base do salário
para cada mudança.
Nesse plano de carreira docente, há também ascensão por formação até a
pós-graduação Lato Sensu, com 12% de acréscimo, também entre os níveis. Os
docentes que adquirirem o grau de Mestre ou Doutor recebem, em forma de
gratificação, um adicional de qualificação, indexado ao salário base, ou seja, um
adicional que será reajustado todas as vezes que o salário base for aumentado, de
acordo com a Lei 5539/2009, além de subirem um nível no Plano de Carreira. Os
salários desses distintos segmentos do corpo docente da rede estadual de ensino
estão apresentados no quadro abaixo.
Tabela 3 – Salários dos docentes da SEEDUC/RJ – Jul / 2013

Nível
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Doc I (16
h)
----------------1.081.97
1.211,79
1.357,20
1.519,73
1.702,49
1.906,78
2.135,59

Doc II (22 h) Doc I (40 h)
862,53
966,03
1.081,97
1.211,79
1.357,20
1.519,73
1.702,49
1.906,78
2.135,59

Fonte: www.seperj.org.br, 2013.

------------------------2.704,89
3.029,50
3.393,93
3.800,20
4.252,20
4.766,96
5.339,00

Doc II (40 h)

Doc I (30 h)

1.725,06
1.932,08
2.163,02
2.423,58
2.714,42
3.040,16
3.404,97
3.813,57
4.271,18

--------------------2.028,67
2.272,11
2.554,76
2.849,49
3.192,16
3.575,22
4.004,24
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Além do Plano de Carreira, os docentes fazem jus, a partir da Lei 5.539/2009,
ao Adicional de Qualificação, conforme a tabela abaixo de 2013:
Tabela 4 - Adicional de qualificação dos docentes

Fonte: SEEDUC/RJ.

Além do salário e do Plano de Carreira, citado acima, os servidores fazem jus
a alguns benefícios, implantados a partir de 2011, que são auxílio-alimentação
(R$160), auxílio-transporte (entre R$63 e R$120, conforme a carga horária do
servidor) e auxílio-qualificação, que é um bônus anual de R$500, que os professores
recebem para adquirir bens “culturais”, como livros, filmes, ingressos de teatro, etc.
Esses benefícios são brevemente caracterizados a seguir:

a) Auxílio-alimentação: Benefício instituído a partir do Decreto Estadual nº
44.097, de 6 de março de 2013, para todos os servidores lotados na SEEDUC, com
o valor de R$160 mensais, por CPF, independentemente da carga horária ou
número de matrículas na rede.

b) Auxílio-Transporte: No mesmo decreto em que foi publicado o Plano de
Metas (Decreto nº 42.788 de 06 de Janeiro de 2011), o governo do estado do Rio de
Janeiro institui o Auxílio-Transporte para os servidores da SEEDUC. Esse auxílio é
um benefício que varia entre R$63 e R$120 por mês, conforme a carga horária do
servidor – de 16 a 40h semanais. Essa gratificação só é recebida durante o período
letivo.

c) Auxílio-Cultura: Também através mesmo Decreto Estadual nº 42.788 de 06
de Janeiro de 2011, a SEEDUC concedeu o benefício de Auxílio-cultura aos
professores ocupantes do cargo efetivos do magistério, por meio de um cartão de
débito, fornecido pela Secretaria, no valor de R$500, a princípio semestralmente. O
Auxílio-qualificação, como também é conhecido, é um incentivo financeiro concedido
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pelo governo do Estado, para ser gasto exclusivamente com atividades pedagógicas
e culturais. Após o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (SEPE) ter
realizado um ato, noticiado pela grande imprensa, em que os professores grevistas
utilizaram seus cartões para a compra de itens de necessidade básica, a SEEDUC
ameaçou suspender o pagamento, pela ação “indevida” do sindicato. O benefício
não foi suspenso, mas a sua periodicidade passou a ser anual, não mais semestral,
e o benefício passou a ser pago em espécie, no contracheque dos servidores.

A SEEDUC concede ainda as gratificações de Difícil Acesso e Difícil
Provimento a alguns servidores da rede, conforme os seguintes critérios:

d) Difícil Acesso: É uma gratificação concedida a servidores lotados em
unidades administrativas consideradas como de difícil acesso. É regulamentado
através da Portaria nº 197 de 1º de novembro de 2011 da SEEDUC, de acordo com
o disposto no Decreto Estadual nº 15.186, de 26 de julho de 1990, que regulamenta
o previsto no art. 38, inciso II da Lei nº 1.614/1990 (Lei do Plano de Cargos e
Salários da SEEDUC/RJ). Escolas de difícil acesso são aquelas localizadas em
localidades com precariedade de transportes públicos, em que o docente tenha que
realizar um longo trajeto á pé, ou localizada em morros ou ladeiras íngremes, etc.
Cerca de 5.000 professores, de 238 escolas, recebem essa gratificação em 2013,
num valor de R$129 mensais.

e) Difícil provimento: É a concessão de um benefício no valor de R$ 400,
pago a 8.782 professores de duzentos trinta e oito escolas consideradas de difícil
provimento. Foi regulamentado pela SEEDUC através da Resolução nº 4.764 de
16/01/2012. São consideradas de “difícil provimento” as escolas que tenham
dificuldade de alocação de professores, em virtude de características peculiares,
como escolas localizadas em áreas violentas, por exemplo.

Neste capítulo, analisamos os antecedentes do Plano de Metas da SEEDUC,
de modo a inseri-lo em seu contexto das políticas educacionais da Secretaria.
Passamos pelo projeto dos CIEPs, pelo governo Marcelo Alencar e pelo programa
Nova Escola, fazendo, ao final, uma caracterização da rede estadual de ensino, de
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modo a termos as dimensões quantitativas e da estrutura da SEEDUC e de seu
professorado.
Esta caracterização se fez necessária para apresentar a reorganização que o
Plano de Metas promoveu na SEEDUC, a partir de sua implantação em 2011, que é
o que apresentaremos no capítulo a seguir.
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4 A POLÍTICA EDUCACIONAL NAS GESTÕES SÉRGIO CABRAL E O PLANO DE
METAS

Neste capítulo, apresentamos o contexto político em que é criado o Plano de
Metas da SEEDUC/RJ, considerando o contexto nacional em que é instituído o
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e a criação, dentro deste Plano, do
IDEB, o que favoreceu a disseminação da prática de “ranqueamento” do
desempenho escolar das redes de ensino estaduais e municipais, e, por
conseguinte, a adoção de políticas semelhantes por parte dos estados brasileiros,
motivadas, entre outros aspectos, pela busca de alcance de melhores posições no
ranking nacional.
Em seguida, descrevemos o Plano de Metas da SEEDUC/RJ em seus
detalhes e em sua lógica de funcionamento, para que o analisemos no capítulo
seguinte.
Com o Decreto Federal nº 4.482/2005, ocorre a instituição do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), usado para medir a eficácia das
políticas educacionais em curso. O índice gerou um processo de “ranqueamento”
entre as unidades da federação e, consequentemente, uma corrida pelas melhores
posições nesse ranking por parte dos estados, municípios e Distrito Federal.
Como os estados e municípios desejam subir no ranking, os mesmos
reproduzem e, muitas vezes, aperfeiçoam os instrumentos de avaliação e o controle
do processo de ensino que são aferidos pelo IDEB.
Essa política tem levado a uma estandardização do conhecimento em escala
nacional. Há uma crescente padronização das avaliações nas escolas e redes de
ensino, onde as avaliações externas se sobrepõem às internas.
Políticas de avaliação sistemática próprias vêm sendo aplicadas já pelos
governos estaduais de São Paulo, Pernambuco e Rio de Janeiro, dentre outros, com
enormes semelhanças entre si. Para que os governos estaduais pudessem estipular
metas por unidade escolar, foi preciso criar índices diagnósticos, que referenciam a
avaliação e a “premiação” dos professores pela sua produtividade, de acordo com o
percentual de metas atingidas, o que foi quase uma transposição do IDEB do MEC
para as esferas estaduais.
Em 2007, o governo federal, por meio do Decreto nº 6.094, definiu 28
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diretrizes que orientariam as ações de um programa estratégico de execução do
PDE. Esse programa estratégico recebeu o nome de “Plano de Metas Compromisso
Todos Pela Educação”, explicitando-se, com isto, seus vínculos com as propostas
do movimento empresarial “Todos pela Educação”.
A visão empresarial, que propõe trazer para a administração pública métodos
gerenciais que superem a administração burocrática, pode ser observada no artigo
2º desse Decreto, em particular nos incisos onde estão postas as diretrizes que o
governo federal, em colaboração com estados, municípios e o Distrito Federal,
devem seguir no tocante à organização da carreira docente. O inciso XIII desse
artigo deixa claro que é preciso “implantar plano de carreira, cargos e salários para
os profissionais da educação, privilegiando o mérito, a formação e a avaliação do
desempenho”. No inciso XIV, destaca-se a necessidade de “valorizar o mérito do
trabalhador da educação”, explicitando-se que o mérito seria “representado pelo
desempenho

eficiente

no

trabalho,

dedicação,

assiduidade,

pontualidade,

responsabilidade, realização de projetos e trabalhos especializados, cursos de
atualização e desenvolvimento profissional”. No inciso XVIII, dispõe-se sobre a
necessidade de “fixar regras claras, considerados mérito e desempenho, para
nomeação e exoneração de diretor de escola”.
São disposições que têm evidentes repercussões sobre o trabalho e a
remuneração docente, supondo a remuneração variável, vinculada ao “mérito”, e sua
associação ao desempenho profissional e escolar, dentre outros elementos que
podem ser reconhecidos como constitutivos de políticas de responsabilização.
Inúmeros desses elementos, por sua vez, podem ser observados no Plano de Metas
da SEEDUC, que será descrito a seguir.
Como vimos, em fins de 2010, o estado do Rio de Janeiro, que tem a
segunda maior receita entre os estados brasileiros, amargava péssima colocação no
ranking informal do IDEB. Nos anos iniciais do ensino fundamental, o Rio de Janeiro
ocupava a 17º posição e, nos anos finais do ensino fundamental, a 20º posição. De
acordo com o Livro Branco de Governança do Estado do Rio de Janeiro (2012):
a posição do estado em taxa média de aprovação era 21ª lugar, enquanto
que, em proficiência, era 14ª. Nas dimensões de fluxo e proficiência, a rede
estadual do Rio de Janeiro apresentou respectivamente 22ª e 20ª posição,
revelando resultados fracos e preocupantes (RIO DE JANEIRO – ESTADO,
2012, p. 54).
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De acordo com o mesmo documento,
Para o Ensino Médio, a situação fluminense é ainda mais preocupante: 26ª
colocação e, nesse caso, o principal problema está no fluxo, uma vez que a
taxa média de aprovação coloca o estado na última posição. Em termos de
proficiência, ocupamos o 16º lugar (RIO DE JANEIRO – ESTADO, 2012, p.
54)

Essas informações foram utilizadas intensamente pelos candidatos ao
governo do estado, nas eleições de 2010, contra o então governador, Sérgio Cabral
Filho, em sua primeira gestão (2007-2010), o que gerou grande constrangimento ao
governo do estado, mas não impediu a reeleição de Cabral que, em seu mandato
seguinte, tentaria responder a esse quadro por meio medidas que assumiram a
forma de um Plano de Metas da Educação.

4.1 O Plano de Metas da Educação: características gerais

Para reverter essa situação, é nomeado para coordenar a SEEDUC o
economista Wilson Risolia, que anuncia, em 07 de janeiro de 2011, o Plano de
Metas da Secretaria de Educação, cuja divulgação inicial envolveu inúmeras
imprecisões, já que o próprio termo “Plano de Metas”, apresentado em entrevistas
concedidas pelo secretário e em materiais de divulgação governamentais, não
aparece nenhuma vez no documento que normatizaria o “Plano”, nos seus
momentos iniciais: o Decreto Estadual nº 42.793, de 06 de Janeiro de 2011, que
tinha como objetivo anunciado colocar o Estado do Rio de Janeiro entre os cinco
melhores estados da federação no ranking do IDEB do ano de 2013. Uma meta
bastante ambiciosa, considerando-se o prazo de apenas três anos para o seu
cumprimento.
O novo Secretário anuncia, então, o Plano de Metas como um “choque de
gestão”

na

educação

estadual,

como

algo necessário

para

aumentar

a

“produtividade”, a eficácia do sistema educacional fluminense.
Para atingir e superar as metas do IDEB, a Secretaria cria o Índice de
Desenvolvimento da Educação do Rio de Janeiro (IDERJ), que transpôs os mesmos
tipos de indicadores do IDEB para a esfera estadual.
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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.
O Índice de Desempenho (ID) é aferido pelo desempenho dos alunos nas
avaliações externas (Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Rio de
Janeiro - SAERJ) ao final de um segmento de ensino. Desta forma, somente os
alunos dos 5º e 9º anos do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio têm seu
desempenho computado para fins de composição do ID. O ID tem uma escala de 0
a 10,0. A prova do SAERJ é composta por questões de Língua Portuguesa e
Matemática, que são as mesmas disciplinas que constam na Prova Brasil.
O Índice de Fluxo (IF) é aferido pelo tempo médio de conclusão de um
segmento de ensino pelos alunos. O IF tem uma escala de 0 a 1,0. Desta forma, a
situação ideal, para que se obtenha um desempenho máximo no IF (1,0), seria
quando todos os alunos de um dado segmento de ensino o concluem no tempo
mínimo possível, sem reprovação nem abandono de alunos. Portanto, quanto menos
abandono escolar e reprovação, melhor o IF de uma unidade escolar.
Além do IF e do ID, é levado em consideração, para a aferição do
cumprimento das metas do Plano, o Índice Geral do Estado do Imóvel (IGE), que
mede as condições físicas das unidades escolares.
Para que se pudesse estabelecer metas de conservação dos imóveis
escolares, foi necessário fazer um diagnóstico inicial dos mesmos. As escolas
receberam a visita de técnicos da Empresa de Obras Públicas (EMOP), que avaliou
a infraestrutura dos imóveis. Para cada item da infraestrutura avaliado, atribuiu-se
uma nota de 1 a 5, que dependia da existência ou não do item avaliado e do
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respectivo estado de conservação.
Foram avaliados 25 itens, classificados em oito grandes grupos: (1)
instalações, (2) cobertura do prédio, (3) os revestimentos, (4) as esquadrias, (5) a
estrutura do prédio, (6) quadra de esportes, (7) condições de acessibilidade e (8)
obras externas ao prédio. Os resultados compõem o IGE 34, que é obtido pela média
ponderada dos diversos itens avaliados, visto que uns itens têm mais centralidade,
mais importância para o funcionamento diário da escola. O IGE pode variar de 0 a
13,9, sendo que, quanto mais baixo, melhor o resultado.
As escolas diagnosticadas em situação mais crítica receberam obras de
melhorias. Para essas obras, houve um investimento de R$260 milhões em 2011,
ano de implantação do Plano de Metas. O objetivo da Secretaria era que, em 2013,
só houvesse escolas com avaliação ótima ou boa.
No quesito do desempenho escolar, foi criado, em 2008, o Sistema de
Avaliação da Educação do Estado do Rio de Janeiro (SAERJ), com o objetivo de
diagnosticar o desempenho dos alunos do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e do
3º ano do ensino médio, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.
Inicialmente, o SAERJ não tinha relação com uma política meritocrática, de
avaliação de desempenho dos professores e gestores escolares. Tratava-se de uma
avaliação diagnóstica do desempenho dos alunos nas disciplinas de Português e
Matemática, com o intuito declarado de somente “monitorar o padrão de qualidade
do ensino e colaborar com a melhoria da qualidade da educação” (SEEDUC, 2011).
O SAERJ é desenvolvido pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação, da
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAED/UFJF), em
Minas Gerais, e é aplicado em todas as escolas da SEEDUC/RJ.
Em 2011, com a implantação do Plano de Metas da SEEDUC, o desempenho
dos alunos na avaliação externa (SAERJ) passou a compor o critério para aferir o
desempenho dos professores e gestores da Secretaria.
Em 2012, de modo a aperfeiçoar e aprofundar o sistema de avaliação
externa, foi criado o “Saerjinho”, elaborado também pela CAED/UFJF, uma
avaliação bimestral, que é aplicada a todos os alunos do 5º e 9º ano do Ensino
Fundamental e de todas as séries do Ensino Médio.
A prova do Saerjinho, diferentemente do SAERJ, que só contém as disciplinas

34

70% das escolas obtiveram IGE entre bom ou regular, 22% IGE ruim, 7% ótimo e 1% péssimo.
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de Língua Portuguesa e Matemática, contemplava também as disciplinas de
Ciências para os alunos do 5º e 9º anos de Ensino Fundamental e, além destas, as
disciplinas de Química, Física e Biologia para os alunos do Ensino Médio. Em 2013,
foram incorporadas ao Saerjinho do Ensino Médio as disciplinas de História e
Geografia, estando excluídas somente as disciplinas de Sociologia, Filosofia,
Educação Artística e Educação Física.
É importante salientar que as notas no Saerjinho, que envolve diversas
disciplinas, como explicado acima, não são utilizadas para a composição do ID.
Apenas o desempenho no SAERJ, que contém somente as disciplinas de Língua
Portuguesa e Matemática é utilizado na composição do IDERJ.
Porém, com a intenção de vincular o desempenho dos alunos na avaliação do
Saerjinho à avaliação dos alunos nas escolas, a SEEDUC publicou a Portaria nº
316, em 23 de novembro de 2012, obrigando os docentes a utilizarem o resultado do
Saerjinho em suas avaliações bimestrais.
Segundo a portaria,
§ 5º - A Avaliação Diagnóstica do Processo Ensino/Aprendizagem SAERJINHO, aplicada nos níveis de ensino, anos/séries e bimestres
definidos pela SEEDUC, é um dos instrumentos obrigatórios da avaliação,
com valor/nota definido(a) pelo Professor, e deverá ser registrada no Diário
de Classe ou outro instrumento indicado pela SEEDUC, bem como no
Sistema Eletrônico de Registro Escolar. (RIO DE JANEIRO, ESTADO, 2012,
s./p.)

Conforme observamos, além da obrigatoriedade da utilização do Saerjinho
como instrumento bimestral de avaliação, a Portaria obriga o docente a registrar o
lançamento de notas e faltas bimestrais no Sistema Eletrônico de Registro Escolar
da SEEDUC, conhecido como Conexão Educação, que é um sistema desenvolvido
em 2010, na gestão da secretária Tereza Porto, que engendrou esforços para
informatizar a Secretaria.
Para que essas avaliações externas tivessem validade e comparabilidade, foi
necessário à SEEDUC unificar o currículo das disciplinas. Então, em 2011, dentro do
contexto do Plano de Metas, foi implantado o “Currículo Mínimo”. Trata-se de uma
base mínima de conteúdos, habilidades e competências comuns que todos os
professores de cada disciplina devem seguir em seus planos de curso e em suas
aulas.
Conforme o Currículo Mínimo de 2012 da SEEDUC,
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A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro elaborou o Currículo
Mínimo da nossa rede de ensino. Este documento serve como referência a
todas as nossas escolas, apresentando as competências e habilidades que
devem estar nos planos de curso e nas aulas. Sua finalidade é orientar, de
forma clara e objetiva, os itens que não podem faltar no processo de ensinoaprendizagem, em cada disciplina, ano de escolaridade e bimestre. Com
isso, pode-se garantir uma essência básica comum a todos e que esteja
alinhada com as atuais necessidades de ensino, identificadas não apenas
nas legislações vigentes, Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais,
mas também nas matrizes de referência dos principais exames nacionais e
estaduais. (RIO DE JANEIRO – ESTADO, SEEDUC, 2012).

Como escrito na descrição do Currículo Mínimo acima, ele utiliza como matriz
de referência as Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais e as dos principais
exames nacionais (Prova Brasil) e estaduais (SAERJ), ou seja, o Currículo Mínimo
da SEEDUC está direcionado às avaliações externas.
Inicialmente,

em

2011,

somente

as

disciplinas

de

Língua

Portuguesa/Literatura, Matemática, História, Geografia, Filosofia e Sociologia tinham
um currículo mínimo oficial. Em 2012, todas as disciplinas já contavam com o seu
Currículo Mínimo.
A SEEDUC realizou um processo seletivo em 2011 entre os professores da
rede estadual para participarem das equipes disciplinares que iriam debater a
proposta curricular do Currículo Mínimo de 2012.
O processo seletivo incluía análise de currículo e entrevista. Os professores
selecionados receberiam uma bolsa, de acordo com sua formação acadêmica, pelos
nove meses de trabalho nas equipes disciplinares.
Conforme publicado pelo sítio da SEEDUC acerca da elaboração do Currículo
Mínimo:
Ele contará com as contribuições de professores de toda a rede estadual
para que seja estabelecida uma proposta curricular alinhada não apenas
com as diretrizes nacionais e as matrizes de referência das avaliações
35
externas, mas com a realidade do ensino na rede. (SEEDUC, 2011)

Observamos, então, que a elaboração do Currículo Mínimo se propõe
minimamente aberta à participação democrática ao ser elaborada em colaboração
com os professores da própria rede, escolhidos por um processo seletivo interno.
Ainda conforme o documento:

35

Disponível em: <http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=625859> Acesso em:
26 maio 2014.
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O Currículo Mínimo visa estabelecer harmonia em uma rede de ensino
múltipla e diversa, uma vez que propõe um ponto de partida mínimo - que
precisa ainda ser elaborado e preenchido em cada escola, por cada
professor, com aquilo que lhe é específico, peculiar ou lhe for apropriado
(RIO DE JANEIRO – ESTADO, SEEDUC, 2012).

O Currículo Mínimo então deve ser a base para os planos de curso em cada
disciplina, de modo que, segundo a Secretaria, o professor teria a liberdade de
incluir outros conteúdos, habilidades e competências conforme o seu contexto local.
No entanto, é questionável a concepção de Currículo “mínimo”, visto que eles são
extensos o suficiente para dificultar ou até impossibilitar a inclusão de quaisquer
outros conteúdos, competências e habilidades, dado que não haveria espaço no
currículo para incluir nenhum outro item.

4.2 Reestruturação administrativa SEEDUC e os processos seletivos internos

Ao assumir o cargo em 2011, o Secretário de Educação, Wilson Risolia,
reestruturou a Secretaria e buscou “despolitizar” a SEEDUC, no sentido de acabar
com as nomeações políticas para os cargos estratégicos da Secretaria.
A atual disposição da Secretaria de Educação foi regulamentada pelo Decreto
nº 42.837, de 04 de Fevereiro de 2011, que deu fim à antiga organização,
constituída por 30 Coordenadorias Regionais e uma Coordenadoria Especial de
Unidades Prisionais e Socioeducativas.
Buscando dar mais dinamismo e descentralização administrativa à SEEDUC,
estas foram transformadas em 14 Coordenadorias Regionais, cada uma com uma
Diretoria Regional Pedagógica e uma Diretoria Regional Administrativa, além da
Diretoria Espacial de Unidades Educativas Socioeducativas e Prisionais (DIESP).
As unidades escolares estão ligadas às Diretorias Regionais e cada uma
abrange de 5% a 10% das escolas, com exceção da Diretoria Especial de Unidades
Escolares Prisionais e Socioeducativas (DIESP), que concentra apenas 1% das
escolas, em virtude de sua peculiaridade.
O número de unidades escolares ficou distribuído pelas regionais, conforme
mostra a tabela a seguir:
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Tabela 5 - Reestruturação das Coordenadorias Regionais da SEEDUC

Regionais
Metropolitana I
Metropolitana II
Metropolitana III
Metropolitana IV
Metropolitana V
Metropolitana VI
Metropolitana VII
Médio Paraíba
DIESP
Centro Sul
Baixadas Litorâneas
Serrana I
Serrana I I
Norte Fluminense
Noroeste Fluminense

Quantitativo de
escolas
105
93
143
127
85
121
111
97
19
102
103
75
92
107
67

%
7
6
10
9
6
8
8
7
1
7
7
5
6
7
5

Fonte: Página oficial da SEEDUC, em 04/12/2012

A SEEDUC adotou, então, processos seletivos internos para ocupar os
cargos estratégicos da Secretaria. Somente os professores da rede, aprovados em
processos seletivos internos, poderiam ocupar estes cargos estratégicos 36. O
processo seletivo inclui análise de currículo, onde é levado em consideração a
experiência profissional e a titulação acadêmica; prova escrita (conhecimentos de
gestão educacional, legislação educacional, língua portuguesa, informática, etc.);
entrevista e treinamento.
Os cargos de Diretor geral de unidade escolar, Diretor adjunto de unidade
escolar, Coordenador pedagógico, Integrante de Grupo de Trabalho (IGT),
atualmente nomeado de Agente de Acompanhamento de Gestão Escolar (AAGE),
cargo que será discutido mais adiante; até cargos de Diretor Regional Pedagógico e
Diretor Regional Administrativo e funções gerenciais da sede da Secretaria,
passaram a ser ocupados por professores da rede, através dos processos seletivos
mencionados.

36

Isso não significa dizer que todos os cargos que antes eram ocupados por servidores nomeados
politicamente passaram a ser ocupados por servidores aprovados em processos seletivos internos.
Muitos cargos continuaram sendo ocupado pelas mesmas pessoas. No entanto, as novas vagas
foram ocupadas por processos seletivos internos.
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4.3 Programas de capacitação desenvolvidos pela SEEDUC

A partir de 2011, a SEEDUC tem implantado programas de capacitação
docente para docentes e gestores da rede. Mais de 30.000 vagas foram oferecidas e
23.947 docentes e gestores se inscreveram nestes programas até 2013. Destes,
17.858 eram professores regentes e 5.829 eram gestores.
A SEEDUC não possui dados sobre o número de docentes que concluíram o
curso.
Em 2012, a SEEDUC ofereceu, dentro destas vagas, 7.000 vagas de
formação continuada para professores, com a possibilidade de complementação da
carga horária para a obtenção do grau de especialização37.
Este programa de formação continuada, realizado através de uma parceria da
SEEDUC com a Fundação CECIERJ 38, é um curso de aperfeiçoamento, oferecido
por estes órgãos e apoiada por Universidades do consórcio CEDERJ 39.
O programa de aperfeiçoamento é semipresencial, tem carga horária de 160
horas e, além destas, são oferecidas disciplinas pelas universidades do consórcio,
completando outras duzentas horas, para caracterizar um curso de pós-graduação,
com duração de 11 meses.
Os professores que participarem desse curso recebem uma bolsa-auxílio,
paga pela SEEDUC, no valor de R$300 mensais durante o mesmo, de modo a
estimular sua permanência.
Esse programa representa uma importante ação na área de formação e/ou
atualização docente, tão importante para a melhora da qualidade da educação.
Inegavelmente, existe preocupação da Secretaria com a formação docente e com a
qualidade da educação. O debate que se deve fazer é: que formação? Para que
qualidade? A serviço de quem?
37

A descrição do Programa se encontra em: <http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/principal/sobre.php>.
Acesso em: 18 maio 2014.

38

Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro,
autarquia fundada em 2002, pelo governo do estado do Rio de Janeiro, que tem como objetivo
oferecer educação superior à distância no estado do Rio de Janeiro, divulgação científica e
formação continuada de professores da educação básica.

39

O Centro de Educação à Distância do Estado do Rio de Janeiro é um consórcio criado em 2000,
com o objetivo de levar educação superior, a todo o estado do Rio de Janeiro. É formado por sete
instituições públicas de ensino superior: CEFET, UENF, UERJ, UFF, UFRJ, UFRRJ e UNIRIO.
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As políticas de estímulo à formação docente da Secretaria se limitam a
capacitar os docentes para a aplicação do currículo mínimo, elaborado pela
Secretaria, com a colaboração de professores da rede.

4.4 Sistema de Bonificação por resultados do Plano de Metas

Buscando comprometer os servidores da Secretaria com o cumprimento das
metas estipuladas, a SEEDUC implantou uma política de remuneração variável,
através de um sistema de bonificação por resultados, regulamentado pelo Decreto nº
42.793, de 06 de janeiro de 2011, que estabelece que os servidores passam a ter a
possibilidade de receber até três vencimentos-base a mais no ano subsequente à
avaliação do cumprimento das metas estabelecidas pela Secretaria.
Para cada uma das 14 Coordenadorias Regionais de Educação e cada
unidade escolar da SEEDUC foram estabelecidas metas de desempenho no IDERJ
até 2013, divulgadas no Decreto citado acima. Os servidores fazem jus à bonificação
conforme o percentual de cumprimento das metas estabelecidas.
Conforme o Decreto 42.793/2011, a bonificação por desempenho é oferecida
a servidores lotados nas Coordenadorias Regionais (Pedagógica e Administrativa),
inclusive os seus Coordenadores, os AAGEs e os Inspetores Escolares, visto que
cada coordenadoria regional tem metas de desempenho estabelecidas pela
Secretara, que serão explicadas adiante.
Conforme o Decreto 42.793/2011,
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
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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)

O peso de cada um dos critérios na composição do cálculo da Bonificação
para os servidores que trabalham nas unidades escolares está dado na tabela a
seguir, conforme os cargos descriminados:

Função

Diretor Geral

Tabela 6 / Anexo IV (DO)
Unidades escolares com
IGE
ID
IF
IGE
60%
30%
10%

Unidades escolares
sem IGE
ID
IF
65%
35%

60%

30%

10%

65%

35%

70%
Coordenador
Pedagógico
Demais
60%
Servidores
efetivos lotados
em unidade
escolar
Fonte: DOERJ, 07 de Fevereiro de 2011.

30%

-

70%

30%

30%

10%

65%

35%

Unidades
Escolares
com Ensino
Regular e
EJA
presencial

Diretor Adjunto
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Como podemos observar na tabela, à exceção do Coordenador Pedagógico
das unidades escolares, em cuja composição do cálculo de desempenho não é
considerado o Índice Geral do Imóvel (IGE), para todos os outros, os critérios
mensurados possuem o mesmo peso – ID (60%), IF (30%) e IGE (10%), para as
escolas que são avaliadas também pelo IGE. Desta forma, quando a unidade
escolar “bate as metas”, todos estes servidores recebem o bônus por produtividade,
desde que cumpram as exigências individuais descritas acima.
O peso de cada um dos critérios na composição do cálculo da Bonificação
para os servidores que trabalham nas Coordenadorias Regionais de Educação está
apresentado na tabela a seguir, conforme os cargos descriminados:
Tabela 7 / Anexo IV (DO)
Regional com 1 ou mais
Unidades Escolares com
Indicador de Infraestrutura
(IGE)
ID
IF
IGE
60%
30%
10%

Função

Diretor da
Regional
Pedagógica
Regionais
Demais
60%
30%
formadas por
servidores
Unidades
lotados na
Escolares que
Regional
tenham
Pedagógica
Ensino
Diretor da
30%
10%
Regular ou
regional
Ensino
Administrativa
Regular e EJA
Demais
30%
10%
presencial
servidores
lotados na
Regional
Administrativa
IGE – Índice Geral do Imóvel
ID – Indicador de Desempenho

Regional com todas as
Unidades Escolares
sem Indicador de
Infraestrutura (IGE)
ID
IF
65%
35%

10%

65%

35%

60%

60%

40%

60%

60%

40%

IF – Indicador de Fluxo

Fonte: DOERJ, 07 de Fevereiro de 2011.

Como podemos observar, na composição do cálculo de desempenho dos
Coordenadores

Regionais

Pedagógicos

e

dos

servidores

lotados

nestas

Coordenadorias, um peso maior é dado ao desempenho das unidades escolares a
elas vinculadas – ID (60%), IF (30%) e IGE (10%), quando há mensuração do IGE –
devido à sua responsabilidade pela área pedagógica. Entre os Coordenadores
Regionais Administrativos e os servidores lotados nestas Coordenadorias, é
atribuído um peso maior à situação física das unidades escolares – IGE (60%), ID
(30%) e IF (10%), quando há mensuração do IGE – devido à sua responsabilidade
estar vinculada às questões administrativas.
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Os servidores lotados nas unidades escolares e nas Coordenadorias
Regionais são premiados conforme a nota que obtém no cumprimento das metas
estabelecidas, e se dá conforme a tabela a seguir:
Tabela 8 / Anexo V (DO)
CURVA DE PREMIAÇÃO

Funções
NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 10

NOTA 11

NOTA 12

NOTA 13

1,5

1,67

1,83

2

2,33

2,67

3

1

1,17

1,33

1,5

1,83

2,17

2,5

Coordenador Pedagógico

1

1,17

1,33

1,5

1,83

2,17

2,5

Professor Regente

1,5

1,67

1,83

2

2,33

2,67

3

1

1,17

1,33

1,5

1,83

2,17

2,5

1

1,17

1,33

1,5

1,83

2,17

2,5

1

1,17

1,33

1,5

1,83

2,17

2,5

1

1,17

1,33

1,5

1,83

2,17

2,5

Diretor Geral de Unidade
de Ensino
Diretor Adjunto de
Unidade de Ensino

Demais servidores
efetivos do quadro da
SEEDUC lotados em
Unidade Escolar
Diretor de Regional
Demais servidores
efetivos do quadro da
SEEDUC lotados nas
Regionais
Equipe de
Acompanhamento e
Avaliação da Inspeção
Escolar
Fonte: DOERJ 07 de Fevereiro de 2011.

Como podemos observar, os professores regentes e os diretores gerais das
unidades escolares têm uma premiação maior que os demais cargos. Sua
premiação varia de 1,5 a 3 vencimentos-base, conforme a sua nota no cumprimento
das metas, que varia de 7 a 13, quando se atinge as metas estabelecidas. Quando a
nota é inferior a 7, não há premiação, e quando é superior a 13, a nota atribuída é 13
(máxima). Os demais cargos têm premiação de 1 a 2,5 vencimentos-base, conforme
a nota (também de 7 a 13).
Observa-se com a premiação maior aos cargos de professor gerente e diretor
geral

das

unidades

responsabilização

escolares,

atribuída

uma

maior

centralidade

e

a estes cargos pelo cumprimento

uma

maior

das metas
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estabelecidas pela Secretaria.
Vale ressaltar que as metas serão recalculadas anualmente até 2014 em
função do desempenho apresentado pelo estado, de forma a se redistribuir a
distância remanescente a ser trilhada, reforçando o caráter coercitivo do Plano de
Metas.

4.5 Gestão Integrada da Escola (GIDE)

Em 2010, integrando as medidas para acompanhar e orientar o cumprimento
das metas estabelecidas, foi criado um Grupo de Trabalho responsável por levar às
escolas o conceito de gestão por resultados: a Gestão Integrada da Escola (GIDE).
Para a composição deste grupo de trabalho, foram realizados processos
seletivos internos no final de 2010 e em 2011, resultando num total de 216 IGT’s,
responsáveis por acompanhar 1.448 escolas. Posteriormente, foram realizados
outros processos seletivos internos para o IGT.
O processo seletivo interno, direcionado aos professores da rede, é
constituído de quatro etapas:
a) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos (Gestão, Administração
Pública, Língua Portuguesa, Conhecimentos Pedagógicos e Informática) de caráter
eliminatório e classificatório.
b) Análise de Currículo e Experiência Profissional, de caráter classificatório e
eliminatório.
c) Avaliação do perfil, de caráter eliminatório.
d) Curso de Formação, de caráter eliminatório.
Os IGT’s – a partir de 2013 chamados AAGE’s (Agentes de Acompanhamento
de Gestão Escolar) – passam então, ao final do processo seletivo, por um curso de
formação, no qual recebem as orientações necessárias da SEEDUC para o
exercício de sua função.
Conforme a Cartinha da GIDE, da SEEDUC,
A Gestão Integrada da Escola – GIDE – é um sistema de gestão que
contempla os aspectos estratégicos, políticos e gerenciais inerentes á área
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educacional com foco em resultados. Tem como objetivo melhorar
significativamente os indicadores da educação, tendo como referência as
metas do IDEB, estabelecidas pelo Ministério da Educação. (SEEDUC,
2011).

A GIDE busca identificar os problemas de cada unidade escolar e orientá-las
quanto ao cumprimento das metas estabelecidas pelo Plano de Metas, ajudando a
elaborar e acompanhar os planos de ação para a melhoria dos índices avaliados.
Busca não somente o cumprimento das metas estabelecidas pelo MEC, mas
também as estabelecidas pelo Plano de Metas da SEEDUC, que tem metas mais
ambiciosas para o estado do Rio de Janeiro que o Ministério da Educação.
O Sistema se inicia com o desenvolvimento do Marco Referencial, e a partir
deste diagnóstico, em que os resultados são analisados, podem-se referendar os
bons resultados, a partir do registro de boas práticas, de modo a estimulá-las; ou
pode-se eliminar uma prática que não seja considerada boa, através da correção
dos rumos direcionada ao alcance dos resultados estabelecidos pelo Plano de
Metas. Estas medidas constituiriam o Plano de Ação da escola.
Para que fosse possível analisar as variáveis que medem a “formação integral
do aluno”, foi desenvolvido o Índice de Formação de Cidadania e Responsabilidade
Social – IFC/RS. Este índice mede diversos fatores que contribuem para o
cumprimento das metas estabelecidas pela SEEDUC.
Para facilitar a análise e visualização dos itens avaliados, foi criada uma
“árvore do IFC/RS”, na qual os resultados são expressos através de sinais
coloridos40, com vistas a ajudar a identificar os problemas nas unidades escolares e
encontrar as soluções adequadas. A orientação dada é que o quadro da GIDE fique
exposto num mural de fácil acesso à comunidade escolar, de preferência na entrada
da escola.
Os itens avaliados são os seguintes:

a - Resultados

- Avaliação interna:

- Aprovação sem progressão parcial (dependência)
40

Verde-bom, amarelo-cuidado e vermelho-ruim
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- Permanência na escola (prevenção de abandono)
- Alunos alfabetizados no 3º ano/9º ano
- Adequação idade/série

- Avaliação externa:

- Desempenho na prova Brasil em matemática no 5º ao 9º ano
- Desempenho na prova Brasil em português no 5º ao 9º ano
- Desempenho no Sistema de Avaliação do Estado do RJ no EF I (ID)
- Desempenho no Sistema de Avaliação do Estado do RJ no EF II (ID)
- Desempenho no Sistema de Avaliação do Estado do RJ no EM (ID)
- Aprovação em curso de nível superior
- Desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)

b - Capacidade de auto sustentação

- Gerenciamento dos recursos financeiros (escola particular)

c - Condições ambientais (ambiente da qualidade na escola)

- Estrutura física e serviços
- Preservação do patrimônio público
- Prestação de contas

d - Saúde física e mental

- Prevenção do uso de drogas
- Prevenção da gravidez na adolescência

e - Convivência

- Aceitação das diferenças
- Prevenção de violência que envolva membros da comunidade escolar
(Professores, alunos e funcionários)
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f - Ensino-aprendizagem (meios que influem fortemente no resultado)

g - Gestor

- Lotação completa do quadro de professores

h - Professor

- Registro das práticas pedagógicas bem-sucedidas na sala de aula
- Execução dos planos de curso
- Frequência dos professores
- Atratividade das aulas
- Cumprimento do Currículo Mínimo
i – Alunos

- Recuperação dos alunos
- Frequência geral dos alunos

j - Pais

- Presença de pais e/ou responsáveis em reuniões de resultados de alunos
Para que o objetivo da GIDE seja atingido, é aplicado o conceito de PDCA 41
(Plan-Planejar/Do-Fazer/Check-Verificar/Act-Fazer).
O PDCA é um conceito de administração e gestão de qualidade, muito
utilizado em empresas privadas, que consiste em um ciclo com uma sequencia de
passou ou ações a serem seguidos para controlar um processo. Os passos são os
seguintes:

41

Introduzido com o Toyotismo que é um modo de organização da produção capitalista originário do
Japão, caracterizado pelo Just in time, criado por Taiichi Ohno e surgiu nas fábricas da montadora
de automóvel Toyota, após a Segunda Guerra Mundial, tendo como elemento principal flexibilização
da produção. O PDCA é o conceito aplicado na busca da Qualidade Total da produção.
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a) PLAN – Planejar – Estabelecer os objetivos e processos necessários para
fornecer resultados de acordo com os requisitos do cliente e políticas da
organização.
b) DO – Executar – Implementar os processos (conforme estabelecido no
planejamento).
c) CHECK – Verificar - Monitorar e medir os processos e produtos em relação
às políticas, aos objetivos e aos requisitos para o produto e relatar os resultados.
d) ACT – Agir Corretivamente - Executar ações para promover continuamente
a melhoria do desempenho do processo (com base no que foi verificado).

Como pudemos observar, há muitas semelhanças entre as políticas
educacionais a nível nacional e a política implantada na SEEDUC na gestão do
Secretário Wilson Risolia.
As políticas de responsabilização, com metas de produtividade por unidade
escolar, levaram a um “ranqueamento” a nível nacional. A corrida pela obtenção das
melhores posições neste ranking levou a um aperfeiçoamento dos instrumentos de
avaliação externa e uma intensificação do controle do trabalho docente, que o
modifica em sua composição e em seu caráter.
É importante destacar o caráter fechado do plano, na medida em que dispõe
sobre aspectos e âmbitos variadíssimos da ação escolar e da ação profissional,
interligando-os e criando interdependências difíceis de serem contornadas.
Destacamos também, no plano, a submissão de todos esses aspectos à
normatização de procedimentos e/ou monitoramento e quantificação de resultados.
O caráter normatizador do Plano mostra um interessante aspecto contraditório
entre o discurso gerencialista (fortemente centrado no “modelo burocrático”, que
seria pautado na normatização dos procedimentos) e as formas concretas de
gerenciamento constituídas nessa perspectiva, que apresentam um alto rigor
burocrático.
No capítulo seguinte, analisaremos a incidência destas políticas no trabalho
docente, através da análise documental e das entrevistas concedidas por alguns
docentes da rede, um Diretor Geral de Unidade escolar e um AAGE.
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5 O PLANO DE METAS E O TRABALHO DOCENTE

Neste capítulo, as questões relativas ao trabalho docente no contexto
estudado serão discutidas com base nas informações relacionadas ao Plano de
Metas, obtidas por meio de pesquisa documental, mas também de entrevistas com
onze docentes da rede estadual de ensino, além de um Diretor geral de unidade
escolar e com um Agente de Acompanhamento Escolar (AAGE).
Inicialmente, apresentaremos alguns esclarecimentos sobre as entrevistas
realizadas e os critérios que orientaram nossas escolhas e delimitações. Em
seguida, apresentaremos uma síntese das informações referentes aos dados
profissionais, à formação e às atividades acadêmicas dos professores entrevistados.
Em anexo, apresentaremos suas percepções acerca do seu trabalho e de suas
perspectivas na rede estadual de ensino, em face das mudanças vinculadas à
implantação do Plano de Metas da Educação.
Na sequência, retomaremos a discussão das principais características do
Plano de Metas, apresentadas no capítulo anterior, com ênfase nas suas
repercussões no trabalho docente. Nessa parte, buscaremos relacionar as
informações obtidas na pesquisa documental e nas entrevistas, dando especial
ênfase às tensões que cercam o trabalho docente no contexto de implantação do
Plano de Metas. Serão destacadas as questões relativas à recomposição do
trabalho docente, a sua valorização e à autonomia dos professores. Essas questões
gerais, por sua vez, serão relacionadas a aspectos mais objetivos, como a política
de remuneração variável, sua relação com o comprometimento dos professores com
o Plano, bem como com aspectos mais subjetivos expressos na forma como os
professores se reportam a suas perspectivas na rede estadual.
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5.1 As entrevistas realizadas

5.1.1 Plano geral das entrevistas

A fim de subsidiar a análise das repercussões das políticas educacionais no
trabalho docente e verificar a percepção dos docentes sobre o seu trabalho, sobre a
política da SEEDUC e sobre as suas perspectivas profissionais na rede estadual,
foram entrevistados onze professores, de cinco escolas de Coordenadorias
Regionais de Educação diferentes: Metro III - Zona Norte da capital; Metro IV - Zona
Oeste da capital; e Metro VII, que abrange as escolas dos municípios de Belford
Roxo, Nilópolis, Mesquita e São João de Meriti.
Trata-se de professores de diversas disciplinas que, no âmbito da pesquisa,
foram divididos em dois grupos, em cada escola: professores “novos” (com menos
de cinco anos na rede estadual de ensino) e professores “antigos” (com mais de
quinze anos na rede). Optamos por essa divisão por entendermos que o maior ou
menor tempo de atuação na rede pode influir na percepção da política analisada.
Desse modo, foram entrevistados seis professores “antigos” e cinco “novos”.
Conforme explicamos na Introdução, para a realização das entrevistas com os
professores, elaboramos um roteiro de entrevistas42 que nos ajudasse a abordar
temas e questões que nos pareciam relevantes para a discussão do trabalho
docente.
Nossa ideia inicial era entrevistar, em cada escola, quatro professores: dois
professores “novos”, aqui considerados aqueles com menos de cinco anos de
trabalho na rede; e dois professores “antigos”, aqui considerados aqueles com mais
de quinze anos de trabalho na rede. A intenção era identificar se o tempo de atuação
influi na expectativa de permanecer na rede e nas formas de perceber o trabalho
docente, visto que, conforme o tempo de serviço, os professores têm vivências
profissionais diferentes e remunerações distintas, devido a sua progressão no plano
de carreira e aos triênios a que têm direito.
No entanto, devido à dificuldade em realizar as entrevistas com estes

42

Cf. Anexo 02, no fim deste trabalho.
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critérios, em virtude da recusa de alguns professores e da dificuldade em agendar
algumas entrevistas, por motivos variados, foi necessário realizar adaptações no
plano inicialmente traçado.
Consideramos que essas alterações não comprometem a relevância dos
dados coletados, já que não tínhamos pretensões de que as informações fornecidas
pelas entrevistas tivessem validade de uma amostra estatística. No desenho geral
da pesquisa, compreendemos que as entrevistas realizadas seriam uma fonte
complementar que poderia nos ajudar a tornar mais claras algumas informações
obtidas pela pesquisa documental e que nos possibilitaria apreender informações
capazes de expressar variadas formas de o professor perceber a política analisada e
suas repercussões sobre seu trabalho.
Foram entrevistados, então, onze professores em cinco escolas diferentes,
sendo os questionários divididos da seguinte forma:
- Coordenadoria Metropolitana IV (Zona Oeste do município do Rio de
Janeiro): dois professores “novos” e dois professores “antigos”, em duas escolas
diferentes. Uma geograficamente mais central e outra mais periférica.
- Coordenadoria Metropolitana III (Zona Norte do município do Rio de
Janeiro): dois professores “antigos” e uma professora “nova” em duas escolas
diferentes. Uma geograficamente mais central e outra mais periférica.

- Coordenadoria Metropolitana VII (Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita e São
João de Meriti), na Baixada Fluminense, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
Entrevista realizada em um colégio geograficamente central no município de
Nilópolis. Foram entrevistados dois professores “novos” e dois “antigos”.

Como

exposto

acima,

foram entrevistados também um Agente

de

Acompanhamento Escolar (AAGE) e uma Diretora geral de unidade escolar. Como
se trata de cargos que têm importância estratégica para a SEEDUC, essas
entrevistas tiveram o objetivo de obter informações complementares sobre as
políticas implantadas no contexto do Plano de Metas e sobre as tensões observadas
no decorrer desta implementação, especialmente no que diz respeito à questão da
autonomia docente.
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No entanto, se faz necessário ressalvar que as entrevistas com os cargos
mencionados tem a intenção tão somente de trazer informações privilegiadas que
possam iluminar a análise. Não temos qualquer pretensão de apresentar essas
entrevistas como “representantes” dos Diretores Gerais de Unidade Escolar e dos
AAGEs, visto que só entrevistamos um ocupante de cada cargo. No entanto, as
entrevistas forneceram informações que permitiram uma melhor compreensão da
estrutura do Plano de Metas e dos mecanismos sutis de controle do trabalho
docente.
Pretendíamos entrevistar

os principais atores que influenciam mais

diretamente no cotidiano do trabalho docente e, assim, contribuir para a análise da
recomposição de seu trabalho, que é o nosso objeto de estudo.
O critério de escolha do AAGE e do Diretor Geral entrevistados foi o contato
pessoal do pesquisador.
As escolas foram escolhidas pelo pesquisador de forma arbitrária, sem a
mediação de contatos pessoais. O único critério orientador das escolhas foi relativo
à localização das escolas. Escolhemos três escolas mais centrais e outras duas
escolas não centrais, entendendo que essa diversidade de localização poderia
possibilitar uma diversidade no perfil dos docentes que seria interessante para a
pesquisa.
Dentro de cada unidade escolar, a escolha foi aleatória. O pesquisador
chegava às escolas, identificava-se junto às direções escolares, se apresentava aos
professores e perguntava quais deles poderiam conceder a entrevista, de modo a
evitar qualquer tipo de enviesamento. Os professores entrevistados assinaram um
termo de consentimento de realização de entrevista43.
O roteiro das entrevistas realizadas e a íntegra das entrevistas com o Diretor
de unidade e o AAGE são apresentados nos Anexos deste trabalho, ao final do
texto, de modo a possibilitar uma melhor compreensão do escopo das entrevistas.
Parte significativa desse material, no entanto, foi incorporada na forma de sínteses
ou de trechos transcritos na discussão desenvolvida neste capítulo, incluindo uma
síntese das informações relativas aos docentes entrevistados, apresentada a seguir.

43

Cf. Anexo 01, no fim deste trabalho.
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5.1.1 Os professores entrevistados

Entre os professores entrevistados, a maioria trabalha em apenas uma escola
e a grande maioria, em regime de 16 horas semanais. Considerando suas respostas
a respeito do tempo gasto com o deslocamento casa-trabalho-casa, obtém-se um
tempo médio de 5 horas e 45 minutos por semana. Cinco dos onze entrevistados
exercem outra atividade remunerada além do magistério. Quatro eram licenciados
somente e todos os outros sete eram “bacharéis e licenciados”. A maioria deles
disse ter participado de eventos acadêmicos nos últimos três anos.
A seguir, apresentaremos de forma detalhada os dados das entrevistas com
os professores relativos a seu perfil.

A síntese das respostas acerca de suas

concepções sobre o trabalho docente serão apresentadas no anexo 3.

a) Dados profissionais

Quando perguntados a respeito de suas cargas horárias, à exceção de uma
professora que, em sua segunda matrícula na SEEDUC, trabalhava em regime de
30 horas semanais, todos os professores entrevistados trabalhavam em regime de
16 h na SEEDUC.
A respeito do número de escolas em que trabalhavam na matrícula da
SEEDUC, nove dos onze entrevistados responderam que trabalham em uma só e
dois responderam que trabalham em duas escolas.
Quando perguntados se têm outra matrícula na SEEDUC, três dos onze
entrevistados disseram que possuem, sendo que todos trabalham em uma só escola
na segunda matrícula na rede.
A respeito do tempo gasto no deslocamento de ida e volta de sua casa até
a(s) sua(s) escola(s) da SEEDUC por semana, as respostas variaram bastante: 10
entrevistados responderam que gastam de uma a sete horas no deslocamento de
casa aos seus locais de trabalho da SEEDUC, e uma entrevistada, que possui duas
matrículas na rede, gasta um total de 23 horas no deslocamento de sua casa para
as duas escolas da rede em que trabalha, em coordenadorias diferentes. Assim,
como dito acima, o tempo médio com o deslocamento é de 5h e 45 minutos
semanais.
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Quando perguntados se trabalhavam em outras redes de ensino, 3 dos
entrevistados responderam afirmativamente: dois deles na rede municipal de ensino
do Rio de Janeiro como Professor II, e uma na rede privada. Todos estes
trabalhavam em uma só escola.
Quando perguntados se exerciam outra atividade remunerada além do
magistério,

cinco entrevistados responderam que

exercem outra

atividade

remunerada além do magistério. Três dentre esses cinco consideram o seu emprego
da SEEDUC como o principal, baseados principalmente na estabilidade que o cargo
oferece, mesmo que dois deles tenham remuneração maior nas outras atividades.
Dois dos cinco consideram a sua outra atividade remunerada como a principal
e a SEEDUC como atividade secundária, devido à remuneração maior nas suas
outras atividades. Os outros seis trabalham exclusivamente na SEEDUC.
Uma professora da Metro IV, que considera o seu outro trabalho como o
principal, diz: “Eu trabalho numa indústria, porque só com o magistério não daria pra
sobreviver. Eu considero a indústria, porque na indústria eu recebo mais. A indústria
me paga três vezes mais”.
Outro professor, da Metro IV, que considera o seu emprego na SEEDUC
como o principal, mesmo tendo remuneração maior no outro emprego, diz:
Aqui [na SEEDUC]. Porque aqui eu sou concursado. Eu tenho mais
segurança, e lá, eu sou contratado e pode terminar. De repente se renova,
mas de repente eles cortam o contrato e aqui não. Aqui eu tenho
segurança.

b) Formação acadêmica

Quando perguntados acerca da formação acadêmica, quatro entrevistados
declararam ser “Licenciados”. Todos os outros declararam serem “Bacharéis e
Licenciados”. Cinco cursaram a graduação em instituições privadas de ensino
superior, e seis em instituições públicas.
Oito dos onze entrevistados possuíam curso de pós-graduação lato sensu
(especialização), dois possuíam curso de mestrado, e uma professora não havia
realizado nenhum curso de pós-graduação.
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c) Atividades acadêmicas

A respeito da participação em eventos acadêmicos como palestras,
simpósios, seminários, congressos, encontros de docentes, etc., a maioria disse que
participou de eventos acadêmicos nos últimos três anos.
Apenas três dos onze professores não tinham participado de nenhuma das
atividades acadêmicas pesquisadas. No entanto, a maioria não soube dar respostas
precisas quando perguntados sobre a quantidade de eventos acadêmicos de que
tinham participado. A maioria respondeu “alguns” ou “vários”, portanto, não é
possível realizar média neste quesito. Contudo, observamos que um número
expressivo (8/11) participou de algum evento do tipo.
Uma professora da Metro III, que trabalha também em uma rede municipal,
revela que “foram poucos. Não sei dizer quantos. Antes de eu entrar para o
município, eu tinha mais tempo, mas agora não. Agora é só quando tem no final de
semana. Porque agora eu já não tenho tempo.”
Quando perguntados sobre o tempo que dedicavam por semana às atividades
tipicamente pedagógicas e às atividades burocráticas44, os entrevistados declararam
dedicar de uma a quatro horas a atividades definidas como “burocráticas” e de duas
a oito horas a atividades definidas como “pedagógicas”. No entanto, a maioria dos
professores relatou ter um pico de trabalhos ao fim de cada bimestre, em virtude da
correção de trabalhos, provas, conselhos de classe e preenchimento de diário. Estas
são atividades extraclasse, muitas delas realizadas pelo docente fora do ambiente
escolar, em sua residência, o que representa uma intensificação do trabalho
extraclasse, ou seja, fora da regência de turma.
A média de tempo gasto por semana com cada tipo de atividade entre os
entrevistados ficou em aproximadamente 4 horas para atividades definidas como
“pedagógicas” e 3 horas para atividades definidas como “burocráticas”. O tempo
gasto com o lançamento de notas no sistema Conexão Educação não entrou nestas
médias.
A maioria argumentou que era difícil responder a essa questão. As suas
respostas relativas às horas de trabalho dedicadas a cada tipo de atividade se
referem às semanas comuns, não à semana de fim de cada bimestre, que teriam
44

Definidas na pergunta 2 da sessão de “atividades acadêmicas” do roteiro de entrevistas, disponível
em anexo.
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uma carga de trabalho muito maior. Uma das entrevistadas chegou a relatar que
dedica doze horas a essas atividades nessas semanas. Os professores relataram
também que esse trabalho aumentou devido ao lançamento de notas no sistema
Conexão Educação, que recebeu muitas críticas de diversos professores, como um
programa que apresenta muitos defeitos, que apaga as notas e obriga o professor a
relançá-las.
Uma professora da Metro III nos respondeu, sobre essa questão, que dedica:
Muitas horas. É difícil você medir isso, porque vai depender. Se tiver o
lançamento de notas, por exemplo, demora em média, sem brincadeira,
umas quatro horas e durante uns três dias, porque esse Conexão é horrível,
me estressa. Eu coloco a nota inteira. Às vezes são cinquenta alunos para
colocar a nota; não fica em ordem. Às vezes no diário, os alunos vão
chegando depois e aí vão ficando lá em baixo do diário e não corresponde à
ordem do Conexão e aí você tem que ficar procurando aluno e nisso tudo,
demanda muito tempo, e aí, quando você consegue fechar e você manda
salvar e não consegue salvar e você inicia o processo todo de novo e vai e
volta, vai e volta e muitas vezes, não finaliza. Então assim, eu tiro umas
quatro horas, durante uns três dias no fim de cada bimestre.

Quanto ao tempo gasto por semana, em média, com as atividades de estudo
e outras relacionadas à formação acadêmica, como cursos, aperfeiçoamento, pósgraduação, assistir palestras, documentários, etc. houve uma grande variação,
ficando de zero a 30 horas semanais. Dois professores, que realizavam ou estavam
se preparando para realizar cursos de pós-graduação stricto sensu, dedicavam 16 e
30 horas a tais atividades. A média geral, incluindo estes professores, ficou em 6
horas e 45 minutos aproximadamente. Se excluirmos os professores citados acima,
a média cai bastante, ficando em um pouco mais de 3 horas.
A diretora entrevistada possui duas matrículas na Metro VII (município de
Belford Roxo), ocupa o cargo de Professora Docente 1 desde 2005 e em fevereiro
de 2014 assumiu a direção mediante processo seletivo interno. É formada em
Ciências Sociais na PUC-Rio e possui pós-graduação latu sensu.
O AAGE entrevistado possui uma matrícula na Metro 1 (município de Nova
Iguaçu) ocupa o cargo de Professor Docente 1 desde 2009 e em fevereiro assumiu
o cargo de AAGE mediante processo seletivo interno. É formado em Ciências
Sociais pela UERJ e cursa Direito na UFRJ.
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5.2 A influência do Plano de Metas na composição do trabalho docente

Analisaremos neste tópico os itens do Plano de Metas que consideramos
centrais para a nossa pesquisa. Em especial aqueles referentes à autonomia do
docente e à recomposição do seu trabalho.
De modo a facilitar a nossa análise e a compreensão do leitor,
transcreveremos trechos das entrevistas com a Diretora de unidade escolar45, com o
AAGE46 e com os professores47, ainda que já citadas acima.

5.2.1 A autonomia docente

Quando cotejamos as informações documentais relativas ao Plano de Metas
com as percepções dos docentes, a questão da autonomia mostra-se atravessada
por diferentes disposições do Plano.
A respeito da composição do IDERJ, que, como falamos anteriormente, é
resultado da multiplicação do ID com o IF, e, portanto, não promoveria uma pressão
por aprovação de alunos sem os devidos critérios acadêmicos, de modo a elevar o
IF, pois a cultura de aprovação sem critérios tenderia a prejudicar o desempenho
dos alunos nas avaliações externas (ID), à medida que estes se esforçariam menos
para serem aprovados e isso faria com que a escola tivesse um baixo ID.
O IDERJ, como explicado acima, é a transposição do IDEB para as esferas
estaduais. O IDEB é criado pelo PDE, que “partiu do diagnóstico de que ‘a indústria
da aprovação automática’ é tão perniciosa quanto a ‘indústria da repetência’”.
(BRASIL, Ministério da Educação, 2007, p. 20).
Desta forma, não haveria indução à “aprovação automática” de alunos. No
entanto, nas entrevistas que realizamos, observamos alguns professores se
sentirem pressionados à aprovação de alunos. Quando perguntada sobre a sua
45

Disponível, na íntegra, no anexo 05.

46

Disponível, na íntegra, no anexo 04.

47

Disponíveis, na íntegra, no anexo 03.
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autonomia pedagógica, incluindo a liberdade para aprovar ou reprovar alunos, uma
professora nos respondeu:
Na verdade a gente tem todo um incentivo à... na verdade a gente não tem
autonomia. É uma autonomia mascarada. Eles induzem você a praticar
certas coisas e quem não pratica... você pode não praticar, tudo bem, mas
depois você recebe as consequências por não praticar.
Entrevistador - Em que momento a autonomia do professor seria afetada
por essa interferência. Onde você vê limitação da autonomia pedagógica?
- Em tudo. Na aplicação do conteúdo, principalmente em relação à
avaliação.
- Entrevistador – Avaliação do aluno?
- Do aluno. Aprovação do aluno. Eles criam estratégias para ter uma menor
reprovação. [grifos nossos]

Na entrevista com o AAGE, observamos também “certa pressão” pelo
cumprimento das “metas de fluxo” (aprovação ou reprovação de alunos).
Transcrevemos aqui resposta dada pelo AAGE quando é perguntado sobre a
existência de alguma pressão da SEEDUC sobre os professores para aprovação ou
reprovação de alunos:
Penso que existe alguma pressão sim, embora isto seja negado pelos
membros do comitê GIDE48 e pelos meus colegas AAGE’s, pois existe uma
meta de fluxo estabelecida pela SEEDUC para cada unidade escolar. Além
disso, existem as reuniões de nível (3º, 2º e 1º graus), nas quais,
respectivamente, os professores, diretores das escolas e das regionais de
pior rendimento das metas são obrigados a apresentar as causas do não
atingimento das metas estabelecidas. Essa cobrança sobre as regionais e
sobre os diretores acaba sendo em parte repassada aos professores.

A entrevista que realizamos com a Diretora geral de unidade escolar,
corrobora em certa medida com a resposta do AAGE. Quando perguntada sobre a
mesma questão, ela responde:
Acredito que de alguma forma, há sim uma pressão. Já que os AAGEs e os
diretores participam de reuniões, acabam sendo expostos, caso sua escola
fique numa posição muito ruim no ranking da SEEDUC. Alguns diretores
acreditam que não atingir metas significa risco de exoneração, o que não é
verdade. Por isso pressionam seus professores para que aprovem a
qualquer custo. Por ordem direta da SEEDUC, não há uma pressão
explícita, clara, para aprovação...
48

Comitê GIDE é o grupo de servidores encarregados de gerenciar a GIDE. É a este comitê que os
AAGE’s devem se reportar.
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Observamos então, pelas entrevistas realizadas, que não há uma pressão
declarada, formalizada em documentos da SEEDUC que determinem a aprovação
de alunos sem os devidos critérios acadêmicos, nem na composição do IDERJ, que
leva em consideração o ID e não somente o IF. No entanto, observamos uma
pressão implícita nas próprias metas estabelecidas para cada unidade escolar para
que haja um crescimento nas taxas de aprovação de alunos, já que tanto o diretor
de unidade escolar quanto o AAGE e muitos dos professores entrevistados se
referem a uma “certa pressão” para a elevação das taxas de aprovação de alunos, o
que pode estar relacionado à elevação deste indicador observada nos últimos dois
anos, podendo estar contribuindo para uma aprovação de alunos que negligencia os
critérios pedagógicos de qualidade.
Além disso, essa “alguma pressão” interfere fortemente na autonomia
docente, uma vez que observamos uma limitação na sua liberdade de avaliar o
desempenho dos seus alunos, à medida que as escolas têm metas de fluxo, que em
muitos casos chegam a 95% de aprovação dos alunos, de modo que, para que as
metas sejam cumpridas, somente 5% dos alunos podem ficar reprovados.
As avaliações externas são outro fator a limitar a autonomia docente, à
medida que são elaboradas fora da unidade escolar e no caso estudado
(SEEDUC/RJ), fora inclusive da própria Secretaria, pois a responsável é a
CAED/UFJF, que é contratada pela SEEDUC para elaborar e aplicar o SAERJ.
Através do desempenho no SAERJ é que as unidades escolares são
avaliadas em seu desempenho, fazendo parte da composição do IDERJ da escola.
Deste modo, todas as atenções nas unidades escolares se voltam para o
desempenho no SAERJ, tornando secundárias as outras avaliações (sem relação
com as metas) elaboradas pelos professores, o que desvaloriza a sua elaboração
intelectual, à medida que a avaliação desse docente vai perdendo espaço para as
avaliações externas.
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 reduzidas49.
49

As disciplinas de Sociologia e Filosofia, que até 2011 tinham uma carga horária de um tempo de
aula no primeiro ano do Ensino Médio e dois tempos no segundo e terceiro ano, perderam um
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O fato de o foco da avaliação ser direcionado às avaliações externas pode
provocar um “estreitamento curricular”, centralizado nas disciplinas que compõem a
avaliação externas.
Mesmo que a prova do Saerjinho contemple todas as disciplinas do Ensino
Médio Regular, exceto Sociologia, Filosofia e Educação Artística, isso não reverte a
possibilidade de estreitamento curricular, pois o Saerjinho não interfere no ID,
servindo apenas como diagnóstico e como parte da avaliação bimestral, além de
uma espécie de “treinamento” para o SAERJ, que é o que determina o ID de uma
unidade escolar.
De modo a garantir a funcionalidade e a aplicabilidade do Saerjinho como
instrumento de avaliação nas unidades escolares, a SEEDUC instituiu a sua
utilização como instrumento obrigatório de avaliação bimestral, por todos os
professores50, de todas as disciplinas, até aquelas que não são contempladas pelo
Saerjinho. Deste modo, o desempenho bimestral dos alunos nas disciplinas de
Sociologia, Filosofia e Educação Artística é determinado, em parte, pelo
desempenho em outras disciplinas, o que configura, em nossa análise, um
desprestígio e uma perda do poder de avaliação das disciplinas das Ciências
Humanas e das Artes, o que exemplifica “estreitamento curricular” que analisamos
aqui. Desse modo, os currículos tendem a se restringir ao que é aferido pelas
avaliações, eliminando outros aspectos importantes.
Algumas unidades, segundo relato de diversos professores da rede, já
adotam exclusivamente a nota obtida pelos alunos no Saerjinho como nota de prova
bimestral dos alunos, suprimindo assim, as suas provas bimestrais por disciplina, o
que demonstra como as avaliações externas estão se sobrepondo às internas.
Vinculada à perda da autonomia na avaliação dos alunos, está a perda no
poder de elaborar o currículo, que precisa, necessariamente, dentro dessa lógica,
ser adequado à avaliação externa, para que esta tenha eficácia.
O Currículo Mínimo é elaborado (formalmente) com a participação de alguns
professores da Rede, através de processo seletivo. Conforme consta no próprio sítio
da SEEDUC e discutido acima:

tempo de aula no segundo ano. A disciplina de Educação Artística possui agora, no Ensino Médio,
somente dois tempos de aula no segundo ano do Ensino Médio, não havendo mais esta disciplina
no primeiro e no terceiro ano.
50

Através da Portaria SEEDUC/SUGEN nº 316, de 23 de novembro de 2012.
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Ele contará com as contribuições de professores de toda a rede estadual
para que seja estabelecida uma proposta curricular alinhada não apenas
com as diretrizes nacionais e as matrizes de referência das avaliações
externas, mas com a realidade do ensino na rede. (SEEDUC, 2011) [grifo
nosso]

No entanto, como os professores são cobrados pelos AAGE’s e pelas
direções escolares pela aplicação do Currículo Mínimo da SEEDUC, em virtude de
estes serem um dos componentes do IFC/RS, aferido pela GIDE e por ser um dos
pré-requisitos para que o docente faça jus à bonificação, pode levar os docentes a
priorizarem a aplicação do Currículo Mínimo sem a sua adaptação à “realidade de
ensino da rede”, vistos que não serão cobrados pela adaptação, mas pela aplicação
pura e simples do Currículo Mínimo, além de, em diversos casos o Currículo Mínimo
não ser “mínimo”, pois é grande o suficiente para que a sua aplicação impossibilite
acrescentar qualquer conteúdo, conceito ou autor adaptado aos contextos
educativos locais.
Deste modo, observamos certa indução à pura e simples execução do
Currículo oficial da Secretaria sem efetiva preocupação da mesma com a
contextualização, do qual a imensa maioria (mais de 99%) dos professores não
participou da elaboração.
Entendemos que é necessário que haja um Currículo e um mínimo de
padronização, por se tratar de uma rede de ensino (pública), de modo a organizar a
rede, principalmente considerando que antes do Plano de Metas, não havia controle
da SEEDUC sobre o currículo, o que propiciava que cada professor lecionasse
aquilo que considerava importante, o que também não consideramos adequado.
Consideramos que é necessário haver um mínimo de padronização curricular. No
entanto, é necessário que esse currículo de fato permita e estimule a
contextualização aos contextos educativos locais do Estado do Rio de Janeiro e que
não seja, em grande medida, subordinado às avaliações externas.
Com relação aos processos seletivos para os cargos estratégicos da
SEEDUC, consideramos um importante avanço em relação à situação anterior em
que estes cargos eram nomeados politicamente, principalmente por parlamentares
dos níveis municipal e estadual, sem nenhuma relação necessária com a
competência e o comprometimento com o cargo, por parte do docente que ocuparia
essa função, o que provocava grandes interferências destes parlamentares na
gestão das escolas.
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Os processos seletivos, que constam de prova escrita, análise curricular e
curso de formação, tendem a provocar uma melhora no nível de formação
acadêmica e da capacitação profissional dos ocupantes destes cargos.
A Diretora geral de unidade escolar entrevistada, quando perguntada sobre
como avalia a política de processos seletivos para os cargos estratégicos da
SEEDUC, responde:
Sou produto dessa política. Uma pessoa que, como eu, participo de
associações civis, manifestações sindicais, não possui qualquer contato
político em nenhuma esfera, jamais chegaria à função de diretor de escola
se não fosse por uma avaliação de mérito, através de uma prova. Portanto
acho um grande avanço na escolha das funções estratégicas da SEEDUC.

Quando perguntada se acha que existe diferença no nível de preparação para
os cargos de Diretor Escolar, AAGE, Coordenadores Pedagógicos, etc., em virtude
de estes serem concursados, nomeados politicamente ou eleitos pela comunidade, a
diretora nos responde:
Sim. Embora haja uma política forte de incentivo à educação continuada,
com oferta de cursos, pós-graduações, mestrado profissional, entre outros,
há uma série de diretores antigos, que foram indicados, que se recusam a
estudar e não entendem a proposta da nova Secretaria. Falam a quem
quiser ouvir que desejam a volta de um tempo em que as escolas não
tinham supervisão externa, em que esses diretores eram imunes a qualquer
avaliação ou denúncia, já que eram protegidos de políticos. Os diretores
novos, em sua maioria, estudam, se preparam para as avaliações, pois
fazem parte desse processo por entenderem sua importância.

Embora consideremos a política de processos seletivos um grande avanço
em termos de melhora no nível de formação acadêmica e preparação para o cargo
dos gestores e principalmente em diminuir a interferência de parlamentares e outros
políticos de partidos políticos da base aliada do governo estadual, entendemos que,
numa concepção democrática de educação, os cargos de diretor escolar (geral e
adjunto), devem ser eleitos pela comunidade escolar, composta por professores,
funcionários, alunos e seus responsáveis, de modo a propiciar o controle social da
comunidade local sobre as direções escolares.
Os diretores deveriam ser eleitos pela comunidade escolar, após passarem
por processo seletivo, de provas e títulos, que valorizassem a formação e a
experiência para o cargo. Ser aprovado nesse processo seletivo seria um prérequisito para se candidatar à eleição de diretor escolar. Desta forma, estariam
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preservados a qualificação profissional para o cargo e o controle social da
comunidade escolar, garantindo a participação democrática na gestão das escolas.

5.2.2 A política de remuneração variável e o comprometimento do professor

Buscando comprometer e identificar os servidores da Secretaria com o
cumprimento das metas estipuladas pela SEEDUC, esta implantou uma política de
remuneração variável, através de um sistema de bonificação por resultados,
conforme descrito acima no item 4.4.
Como podemos observar, técnicas de gestão privadas são trazidas para a
administração pública, acreditando-se assim que se elevará a sua “eficiência”.
Tal como vem ocorrendo no mundo do trabalho privado, a remuneração
flexível vem sendo cada vez mais trazida para o serviço público, de modo que a
remuneração passa a ser crescentemente individualizada, conforme o desempenho
individual ou por unidade de produção, que no nosso objeto de estudo seria a
escola.
Neste modo de organização do trabalho, o professor é responsabilizado pelo
desempenho dos alunos, à medida que sua remuneração depende do IDERJ de sua
unidade escolar. O seu trabalho é avaliado pelo desempenho do aluno.
Para fazer jus à bonificação por resultados, o professor deve cumprir uma
série de requisitos, como cumprir 100% do currículo mínimo, participar de todas as
avaliações internas e externas, lançar notas no sistema “Conexão educação” na
forma e prazo estabelecidos pela SEEDUC; sua escola deve alcançar 95% de cada
meta do IDERJ do Ensino Regular da sua Unidade Escolar e o professor deve,
ainda, ter pelo menos 70% de frequência presencial no período de avaliação.
Como discutido logo acima, o currículo mínimo, em muitos casos, como é o
da disciplina de Sociologia, não é mínimo, não permitindo espaço para a
contextualização do currículo à realidade local de ensino. No entanto, a
remuneração docente (a variável) depende do cumprimento das metas e por
consequência, pela execução do currículo da Secretaria, o que limita a sua
autonomia de elaboração ou ao menos de adaptação do seu currículo ao seu
contexto.
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A respeito das atribuições docentes, existe uma multiplicidade de normas que
regem a atividade docente no Brasil. A mais importante, é a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), que normatiza a educação nacional.
Outras leis, aprovadas posteriormente, regulamentam e complementam a
LDB. No Estado do Rio de Janeiro, a Lei 1.614/90 dispõe sobe o Plano de Carreira
do Magistério Público Estadual. Além destas, também no estado, a SEEDUC
normatiza o trabalho docente com a publicação de portarias, que são encaminhadas
diretamente às unidades escolares.
A LDB, em seu Artigo 67, no 2º parágrafo, quando trata das funções do
magistério, dá a seguinte redação:
§ 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da
Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas
por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades
educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em
seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da
docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e
assessoramento pedagógico. (Incluído pela Lei nº 11.301, de 2006).

Na Lei estadual 1.614/90, que dispõe sobe o Plano de Carreira do Magistério
Público Estadual, o capítulo 1 define os ocupantes da carreira do magistério público
e suas funções:
Art. 4º - A carreira do Magistério é privativa dos membros do Magistério
Público.
Parágrafo único - Membros do Magistério Público são os funcionários
ocupantes de cargos de provimento efetivo, pertencentes à categoria de
Professor, aos quais incumbem funções de Magistério.
Art. 5º - São funções de Magistério as de docência, as diretivas e as de
chefia.
Art. 6º - Funções de docência ou de regência são aquelas relacionadas,
especificamente, com a prática de ensino (Lei estadual 1.614/90).

Observamos então que a legislação em vigor sobre as funções do magistério,
a caracterizam como “as exercidas por professores e especialistas em educação no
desempenho de atividades educativas...” (BRASIL, Lei 9.394/96) e “aquelas
relacionadas, especificamente, com a prática de ensino...” (RIO DE JANEIRO, Lei
Estadual 1.614/90). Desta forma, na legislação em vigor, a atividade docente se
caracteriza como uma atividade de caráter essencialmente intelectual.
O professor passa a ser avaliado também pela sua participação nas
avaliações externas e pelo lançamento de notas no sistema “conexão educação”,
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que não faz parte das atribuições do professor, do aspecto tipicamente intelectual de
sua profissão. Pois ele se torna um mero aplicador de uma avaliação externa,
produzida por outros, sem a sua participação. Diminui-se então, o tempo dedicado
pelo professor à elaboração intelectual, e aumenta o tempo dedicado às atividades
de execução, como a aplicação das avaliações externas e lançamento de notas no
sistema Conexão Educação que, segundo as entrevistas com os professores,
representa um significativo incremento de trabalho, considerando principalmente que
o professor tem que registrar as notas, frequências, temas das aulas e etc. também
no diário de classe em papel.
A obrigatoriedade de lançar notas no sistema “Conexão Educação”
representou um aumento na carga de trabalho burocrático. O sistema recebeu
críticas de muitos professores devido a seus defeitos, que geram apagamento das
notas lançadas pelos professores antes de elas serem salvas, obrigando-os a lançar
novamente.
Uma professora da Metro III, a respeito do Conexão, nos diz:
Muitas horas. É difícil você medir isso, porque vai depender. Se tiver o
lançamento de notas, por exemplo, demora em média, sem brincadeira,
umas quatro horas e durante uns três dias, porque esse conexão é horrível,
me estressa. Eu coloco a nota inteira. Às vezes são cinquenta alunos para
colocar a nota; não fica em ordem. Às vezes no diário, os alunos vão
chegando depois e aí vão ficando lá em baixo do diário e não corresponde à
ordem do conexão e aí você tem que ficar procurando aluno e nisso tudo,
demanda muito tempo, e aí, quando você consegue fechar e você manda
salvar e não consegue salvar e você inicia o processo todo de novo e vai e
volta, vai e volta e muitas vezes, não finaliza. Então assim, eu tiro umas
quatro horas, durante uns três dias no fim de cada bimestre.

Os outros professores não responderam que gastam tanto tempo como essa
professora com o lançamento de notas, mas a grande maioria reclamou da
quantidade de horas que dedica ao sistema Conexão Educação, mesmo que muitos
dos professores entrevistados não soubessem precisar o número de horas gasto
especificamente com o sistema Conexão.
Se somarmos a esse crescimento das atribuições burocráticas do professor
na SEEDUC ao fato de a composição da carga horária na rede destinar apenas ¼
da carga horário para as atividades extraclasse, e a baixa remuneração, que induz
os docentes à buscarem melhor remuneração mediante mais trabalho e outros
fatores que citamos nesse trabalho, temos um quadro da composição do trabalho
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docente que deixa pouco tempo às atividades de elaboração intelectual, o que terá
influências negativas na qualidade do trabalho exercido por esse docente.
A exigência de o professor ter pelo menos, 70% de frequência presencial no
período de avaliação se aplica independentemente de o professor entrar de licença
média ou a professora ficar gestante, excluindo a possibilidade de receber a
remuneração variável nessas hipóteses que fazem parte da vida humana (se estas
superarem mais de 30 % do ano), em especial o adoecimento, que é recorrente no
caso da carreira docente – tão atingida pelo perecimento do corpo e da mente, por
conta de um trabalho extremamente desgastante. Desse modo, para que o professor
faça jus à remuneração ele/a não pode adoecer ou engravidar.
A exigência que deixamos por último para fazer jus à bonificação é que a
escola deve alcançar 95% de cada meta do IDERJ do Ensino Regular da sua
unidade escolar.
É importante lembrar que, para o cálculo de bonificação do docente, que
determina quantos salários-base (de 1,5 a 3) ele receberá a mais pelo cumprimento
das metas, o ID da sua escola tem um peso maior (60%) que o IF (30%); tendo um
peso pequeno o IGE (10%).
Observamos então que o professor é responsabilizado proporcionalmente
mais pelo desempenho dos alunos nas avaliações externas (60%) que no fluxo
(30%).
É importante nos atermos a esse ponto da política de remuneração variável,
baseada na lógica da responsabilização dos professores pelo sucesso ou fracasso
educacional de seus alunos.
Como apresentado acima, na introdução, uma das principais mudanças na
passagem das formas de organização e remuneração do trabalho fordista para a
toyotista é o processo de substituição da remuneração “fixa”, pela “variável”,
conforme o desempenho e a produtividade desse trabalhador. Essa política visa
também identificar os interesses do trabalhador (que no nosso caso deseja receber
a bonificação por produtividade) com os interesses estabelecidos pelo chefe, que no
caso estudado é a SEEDUC, promovendo um governo do trabalho docente por parte
da Secretaria, pois o trabalhador para fazer jus à remuneração variável, precisa
aderir por completo à política da SEEDUC, cumprindo todos os seus pré-requisitos.
Conforme observa Alves (2007, p. 247),
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o toyotismo, tal como o fordismo, opera a articulação hábil da ‘força’
(destruição do sindicalismo industrial de massa) com a ‘persuasão’
(remunerações flexíveis ligadas ao desempenho individual), trabalho em
equipe e intensa propaganda ideológica.

Essa intenção de desarticulação da “força de trabalho” por meio da
remuneração variável aparece também em Shiroma (2003, p. 3-4):
Este parece constituir-se num objetivo velado dessa política: o de semear o
espírito de competição entre os trabalhadores da educação, o que seria
reforçado por meio da remuneração diferenciada por desempenho,
buscando minar a solidariedade dessa categoria. Ou seja, trata-se de uma
política de profissionalização menos voltada à qualificação docente e mais à
instituição de novas e mais sutis formas de regulação, forjando um “novo”
perfil de profissional responsável, competente e competitivo.

À medida que essa política institui premiações por produtividade, promovendo
uma remuneração diferenciada aos professores da rede, possibilitando a uns
professores

de

algumas

escolas,

terem

remuneração

maior

que

outras,

desarticulam-se a organização e união dos trabalhadores enquanto categoria
profissional em luta por melhores condições de trabalho, visto que pode ser mais
interessante para o docente se dedicar à busca pelo bônus, pela ascensão individual
como valorização profissional do que a luta organizada, coletiva, sindical, por
melhores condições de trabalho e remuneração.
Freitas (2012), também discute a relação destas políticas com as relações
entre os professores na escola:
A colocação dos proﬁssionais de educação em processos de competição
entre si e entre escolas levará à diminuição da possibilidade de colaboração
entre estes. A educação, entretanto, tem que ser uma atividade colaborativa
altamente dependente das relações interpessoais e profissionais que se
estabelecem no interior da escola (Bryk & Schneider, 2002). Nem mesmo a
ação didática de um professor se esgota apenas no tempo em que ele
passa com o aluno. Afeta outros professores, pois o aluno é o mesmo. Se
um deles destrói a autoestima do aluno, todos serão atingidos por este fato.
(FREITAS, 2012, p. 390)

Concordamos com Freitas (2012) quanto ao caráter coletivo do trabalho do
professor e quanto aos perigos da diminuição da possibilidade de colaboração entre
os docentes.
O autor observa que a Finlândia, que ocupa a primeira colocação do “ranking”
do PISA (OCDE, 2010), não utiliza avaliação de desempenho nas suas escolas
vinculado à metas por escola. Freitas (2012) apresenta o modelo da Finlândia como
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caminho a ser seguido e reproduz a fala de Zastrow51, um gestor educacional do
país:
Não, nós não fazemos isso (avaliar o desempenho da escola). Acabamos
de avaliar o desempenho dos alunos em todo o país, e não da escola. Por
exemplo, quando estamos fazendo avaliação em matemática, ela é
baseada em uma amostragem aleatória. E nós nunca divulgamos os
resultados escola por escola ou município por município. Nós apenas
olhamos a situação em geral do país. Não fazemos listas de classificação
(ZASTROW, 2008 apud FREITAS, 2012, p.391).

Acreditamos, concordando com Freitas (2012), que a instituição de prêmios
por produtividade por unidade escolar pode minar a necessária solidariedade entre
corpo docente e funcionários no interior de cada escola. Os professores que não
aderem à politicamente ao Plano de Metas, que, conforme a orientação do SEPE,
aprovada em suas assembleias, não lançam notas no sistema Conexão Educação,
que aderem às paralizações aprovadas pelo sindicato em suas assembleias, nos
dias da aplicação do SAERJ e Saerjinho, entre outras medidas de contestação ao
Plano de Metas, podem passar a ser vistos por outros professores, que se
empenham no cumprimento das metas estabelecidas pela SEEDUC, como aqueles
que estão “prejudicando” o recebimento do bônus por esses professores, o que pode
provocar um clima conflituoso no ambiente escolar, o que prejudica de forma
decisiva o trabalho docente, que é um trabalho intrinsecamente coletivo.
Outro fator importante a levarmos em consideração é a possibilidade de a
pressão para que as unidades escolares atinjam as metas, possa levar as escolas a
práticas questionáveis.
Concordamos com Najjar (2006), que analisa o Programa Nova Escola e
aponta as características e a lógica meritocrática bastante semelhante à do Plano de
Metas:
A concorrência entre as instituições tende a se agudizar ainda mais quando
a classificação derivada da avaliação é seguida pela concessão de prêmios
ou sanções, a maioria pecuniários. Tal fato tem levado a práticas bastante
questionáveis. Uma delas é direcionar toda a atividade das unidades
escolares para ações que possibilitem que os alunos tenham uma boa
performance nos testes nacionais, abrindo, assim, mão de toda a autonomia
pedagógica necessária a uma educação de qualidade, dentro de uma
perspectiva libertadora, e não bancária (NAJJAR, 2006, p. 16).

51

ZASTROW, C. V. In teachers we trust: an interview with ﬁnnish education expert Reĳo Laukkanen.
Learning First Alliance, 29 sept. 2008.
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Observamos, então, que as políticas de avaliação externa tendem a limitar
fortemente a autonomia pedagógica docente, conforme já discutimos acima, e
promover uma crescente redução das atividades pedagógicas às avaliações
externas.
No entanto, é interessante ressaltar que o Plano de Metas não promove uma
situação de concorrência entre os docentes de diferentes escolas, visto que não há
uma situação em que, para que algumas escolas ganhem o bônus, outras tenham
que perder. É possível que todos ganhem o bônus numa mesma avaliação anual.
Não há competição entre as unidades escolares, pois cada escola tem a sua meta,
baseada em seu IDERJ do ano anterior.
A política meritocrática da SEEDUC, parte do pressuposto apontado por
Bresser (2006), que diz que o governo, na administração pública gerencial, é
orientado “para o cidadão e para a obtenção de resultados; pressupõe que os
políticos e os funcionários públicos são merecedores de grau limitado de confiança
(...) e utiliza o contrato de gestão como instrumento de controle dos gastos públicos”
(BRESER, 2006, p. 28).
A política de bônus parte da noção que sem um estímulo à produtividade, os
trabalhadores não se empenhariam na realização do seu trabalho. Parte dessa
noção de “grau limitado de confiança” que merecem os funcionários públicos, que
sem a expectativa de receber o bônus, trabalhariam “sem empenho”.
Com esta política de remuneração variável, a partir da estipulação de metas,
a SEEDUC acredita que está se orientando para o “cliente”, pois na lógica de
mercado com a qual trabalha o Plano de Metas, o cidadão passa a ser visto como
um “cliente”. A competição pelo cliente (cidadão) ou, no nosso caso, para melhorar a
qualidade do serviço prestado a esse cliente-cidadão, seriam, dentro dessa lógica,
fatores determinantes da eficiência, pois os trabalhadores estariam motivados para a
excelência, em virtude da responsabilização pelos resultados, que determinaria as
suas recompensas: os bônus por produtividade.

5.2.3 Análise da Gestão Integrada da Escola

Como podemos observar na descrição da GIDE, no capítulo anterior, as
técnicas gerenciais invadem a escola e estas passam a ser administradas com
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métodos típicos de empresas privadas.
De acordo com o que foi apresentado na seção 4.5 (Gestão Integrada da
Escola – GIDE), nos itens analisados pela GIDE para a formação do IFC/RS, de fato
nos parece que existe uma preocupação integral da SEEDUC com os fatores que
possam interferir na obtenção dos resultados.
Nos primeiros indicadores mensurados, os resultados nas avaliações internas
e externas incluem também o desempenho dos alunos no Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM) e aprovação em curso de nível superior.
No entanto, as maiores inovações dos itens avaliados pela GIDE são outros
que não estão diretamente, mas indiretamente relacionados ao processo ensinoaprendizagem, como as condições ambientais da escola (estrutura física,
preservação do patrimônio público, etc.), saúde física e mental dos alunos, a
convivência entre professores e alunos, a frequência dos alunos, a participação dos
pais e responsáveis em reuniões com a escola, etc.
Além destes itens, a GIDE avalia muitas ações relacionadas ao trabalho
docente. Ente os aspectos avaliados, estão o registro das práticas pedagógicas
bem-sucedidas na sala de aula, a execução dos planos de curso, a frequência dos
professores, atratividade das aulas, cumprimento do Currículo Mínimo.
Diversos

aspectos

indiretamente

relacionados

ao

processo

ensino-

aprendizagem são avaliados pela GIDE, o que revela uma preocupação mais ampla
com o processo educativo, representando uma importante ação da SEEDUC, à
medida que são acompanhados pelos AAGEs fatores que influenciam a qualidade
na educação e não eram levados em conta enquanto política de Estado.
Outro fator importante a enfatizar é que a GIDE faz uma avaliação diagnóstica
e sua mensuração não tem relação com o pagamento do bônus. A escola não deixa
de ser “premiada” pela política de bônus caso os indicadores do IFC/RS estejam em
vermelho. Esta mensuração visa sinalizar quais indicadores precisam de atenção da
comunidade escolar, não interferindo na política de remuneração variável. No
entanto, conforme o documento da SEEDUC, “Saiba mais sobre a GIDE”, “A
GIDE/IFC/RS não tem vínculo com a Bonificação por Resultados, mas sua
implementação contribui para o alcance de todas as metas da escola” (SEEDUC,
2011, p. 3)
Segundo o mesmo documento da SEEDUC,
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A escola deverá analisar bimestralmente seus resultados e, quando
necessário, identificar as causas do mau desempenho. Quando os
resultados não são alcançados, a escola deve identificar os desvios de
resultado em relação às metas, reunir os professores para encontrar as
causas do mau desempenho e definir contramedidas necessárias para
reverter o fato. Quando as escolas obtiverem bons resultados é importante
também identificar e registrar práticas que levaram ao bom desempenho.
(SEEDUC, 2011, p. 3)

Desta forma, segundo a SEEDUC, a GIDE tem a função de diagnosticar os
fatores que possam direta ou indiretamente interferir no desempenho referente às
metas da SEEDUC e buscar soluções junto às direções escolares e professores,
além de fazer com que sejam registradas as boas práticas e fazer com que estas
sejam reproduzidas.
O caráter diagnóstico da GIDE aparece também na entrevista com o Agente
de Acompanhamento de Gestão Escolar (AAGE), realizada durante a pesquisa.
Quando perguntado sobre qual era a sua função, o AAGE nos responde:
O AAGE tem como função primordial acompanhar a gestão das unidades
escolares quanto ao atingimento das metas, auxiliando a direção, a equipe
pedagógica e os professores. Em geral, meu trabalho é o de levar às
escolas, as demandas da SEEDUC e receber delas as informações
necessárias para o diagnóstico. [grifo nosso]

No entanto, mesmo que oficialmente o caráter de GIDE seja exclusivamente
diagnóstico, quando perguntado se a atuação do AAGE ou das direções escolares,
em virtude do plano de metas, interfere na autonomia docente para avaliar os alunos
e se acham que há alguma pressão pra aprovação de alunos, o AAGE nos
responde: “penso que existe sim alguma pressão”, como citamos acima. Esta visão
é acompanhada em certa medida pela diretora geral de unidade escolar, que,
respondendo a essa questão, diz: “acho que de alguma forma, há sim uma pressão”.
Desta forma, observamos que pode haver mecanismos sutis, difíceis de
identificar nos documentos oficiais, que promovam uma pressão sobre as direções
escolares, que repassam esta pressão aos seus professores para que “melhorem o
fluxo escolar”, de forma inadequada, para cumprir as metas estabelecidas pela
SEEDUC.
É possível que parte dessa “pressão” se deva, como respondeu a diretora
geral entrevistada ao fato de “alguns diretores acreditarem que não atingir metas
significa risco de exoneração”, o que poderia levá-los a pressionar os seus
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professores a aprovar os seus alunos sem os devidos critérios pedagógicos.
Não é possível tirar conclusões definitivas a partir dessas entrevistas, mas
elas podem indicar linhas de investigação futura.
Entretanto, conforme observamos na última pergunta da entrevista com o
AAGE, quando perguntado se tinha o poder de impor alguma decisão às direções
escolares, o AAGE nos responde: “Não. O AAGE apenas orienta que a direção tome
esta ou aquela providência (por exemplo, fornecer sabão e papel nos banheiros,
providenciar a capina ou a pintura da escola, etc.)”. Em caso de a direção escolar
não seguir uma orientação do AAGE, “este se limita a arquivar o relatório para
consulta, caso seja posteriormente consultado por outras instâncias orgânicas da
SEEDUC”.
A resposta da diretora geral à mesma pergunta, corrobora com a resposta
acima, quando responde que:
Não. A AAGE dá sugestões de rumo, se a comunidade escolar decidir que a
sugestão não está de acordo com a proposta da escola, não será seguida.
A AAGE pode fazer um relatório comunicando que a escola não seguiu sua
orientação e mais nada.

Estas informações apresentam a GIDE como um importante mecanismo de
diagnóstico que tem o mérito de apresentar a inovação de uma preocupação global
com o processo educativo, com fatores que interferem não apenas direta, mas
indiretamente na qualidade do ensino. No entanto, é possível que ela também
represente a possibilidade um maior governo do trabalho docente, à medida que
podem estar representando mecanismos sutis de interferência na autonomia
docente.

5.3 As percepções dos professores sobre a recomposição do trabalho docente

A entrevista com os professores, embora não tenha qualquer pretensão
estatística ou generalizante, conforme alertado na introdução, permite apresentar
alguns indícios sobre a recomposição do trabalho docente e levanta algumas linhas
de pesquisa para estudos futuros sobre o tema.
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De modo a simplificar a leitura e compreensão do texto, transcreveremos aqui
alguns trechos de entrevistas apresentados no item 5.1, bem como nos nos anexos
3, 4 e 5 deste trabalho.
Feita

essa

ressalva,

analisaremos

abaixo

alguns

dos

pontos

que

consideramos mais importantes para a compreensão daquilo que entendemos ser
uma recomposição do trabalho docente no contexto de implantação do Plano de
Metas.
Quando perguntados quanto tempo dedicavam às atividades definidas como
pedagógicas e às atividades definidas como burocráticas, o tempo médio ficou em
aproximadamente 4 horas para as primeiras e 3 horas para as segundas. No
entanto, não incluímos no cálculo das médias o tempo gasto com o lançamento de
notas e frequência os alunos no sistema Conexão Educação, por ser bimestral, além
do fato de os professores entrevistados não terem conseguido precisar o tempo
gasto com estas atividades – ainda que a maioria deles tenha relatado que gasta
“muito tempo” com o “sistema Conexão”. Deste modo, podemos presumir que é
possível que o tempo gasto entre os professores entrevistados com atividades
“burocráticas” se assemelhe ou chegue perto do tempo gasto com atividades
“pedagógicas”.
Podemos observar então um crescimento das atividades burocráticas, com a
imposição de novas tarefas com esse caráter na SEEDUC, ao pondo de
possivelmente ocupar entre os professores entrevistados o mesmo tempo que as
tarefas definidas como pedagógicas.
Se lembrarmos que vários professores reclamaram da falta de profissionais
técnico-administrativos e de apoio, em especial os inspetores escolares, é possível
inferir que parte desse trabalho esteja sendo desempenhado por esses professores,
o que seria mais um fator a descaracterizar o trabalho docente na SEEDUC como
um trabalho de elaboração intelectual, na medida em que estas novas tarefas,
estranhas ao trabalho docente, se incorporam mesmo que de forma sutil, ao seu
trabalho.
A respeito da autonomia pedagógica, a maioria dos entrevistados diz que ela
é bastante limitada pelas ações da Secretaria, pelo currículo mínimo, pela pressão
para a aprovação dos alunos, pelas avaliações externas, etc.
Uma professora da Metro III nos diz que:
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Olha, não tem muito essa autonomia não, uma vez que a prova do SAERJ é
elaborada pelo SAERJ, você “dá” o currículo mínimo, eles [SEEDUC] é que
mandam o currículo mínimo, embora você possa aprofundar, mas deixa a
desejar [a autonomia].

Um professor da METRO IV, revela que
Eu acredito que infelizmente, nós não temos tanta liberdade quanto
gostaríamos de ter. Nós somos um pouco... eu não sei dizer se exatamente
só por causa do sistema... somos às vezes orientados a fazer algumas
coisas que quem sabe, não nos agrada, não seria a nossa escolha, até por
preocupações extras que temos por exemplo com fechamento de turmas,
com o quantitativo [de alunos], com reprovação, com aprovação, com uma
série de números que devemos alcançar...

Foi possível observar que a maioria dos docentes entrevistados não
considera que tenham autonomia pedagógica respeitada. Alguns se sentem
pressionados à aprovação de alunos e outros relatam a obrigatoriedade de aplicar o
currículo mínimo; alguns ainda reclamam de a avaliação do SAERJ ser realizada por
outros, sujeitos de fora da escola, entre fatores como limitadores da autonomia
docente na SEEDUC.
Pacheco (2010) destaca a necessidade de distinção no uso do termo
autonomia quando nos referimos ao trabalho docente.
A organização social dos processos de formação é um fator decisivo,
inibidor ou propiciador do assumir de autonomia – ‘fala-se muito de
desenvolvimento, de cooperação e de reforço do poder dos professores,
mas as tendências dominantes continuam a ser a centralização, a
uniformização e a racionalização’. O discurso da autonomia pode
desempenhar uma poderosa função ideológica ‘estimulando o sentido da
eficácia pessoal, mas também promovendo a subordinação do indivíduo ao
controle organizativo. Será necessário, portanto, promover a distinção entre
uma autonomia formal e uma concepção democratizante de autonomia
geradora de modalidades de intervenção formativa distinta da participação
formal de professores em ações condicionadas pela instrumentalidade e a
racionalidade técnica.” (PACHECO, 2010, p.116)

Observamos, então, que Pacheco (2010) alerta que o conceito de
“autonomia” pode ter significados muito diferentes, podendo significar uma “eficácia
pessoal” ou uma “concepção democratizante de autonomia”, que é a concepção de
autonomia com que concordamos.
Pelos estudos e entrevistas realizados, observamos que a autonomia docente
na SEEDUC tem sido bastante limitada ou entendida como simplesmente uma
“eficácia pessoal” no cumprimento das metas estabelecidas. A autonomia se
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estringe às estratégias utilizadas pelo para alcançar as metas já estabelecidas pelo
poder central (SEEDUC). Neste sentindo, é uma autonomia limitada às formas de
execução, sem possibilidade de exercício de uma autonomia com elaboração
intelectual mais ampla de seu trabalho.
Quando questionados sobre o que entendem por valorização profissional,
todos os professores falavam sobre o trabalho docente, mesmo que fossem
alertados que se tratava de valorização profissional de uma forma genérica e não
especificamente sobre a profissão docente.
Já quando a pergunta era sobre valorização do trabalho docente, contrariando
nossa expectativa inicial, a maioria dos professores mencionava mais as condições
de trabalho, do reconhecimento social dos professores e da relação com os alunos,
etc.; do que as questões salariais, que eram citadas com menor frequência,
aparecendo em segundo plano.
Um professor da Metro IV dá mais ênfase na sua resposta ao relacionamento
com os alunos:
Eu acredito que valorizar o docente passa primeiro por uma coisa que hoje
na minha visão falta muito... na conversa com amigos da mesma profissão,
na questão do... vindo do aluno com relação à nós. Nós inclusive nos
deparamos todos os dias com enfrentamento com alunos, com problemas
que passam de família, com os pais que se colocam apenas do lado dos
seus filhos, contra os professores.

É interessante observarmos que, enquanto as reivindicações dos sindicatos –
no nosso caso, o SEPE – se baseiam mais na remuneração e na carreira docente, o
principal fator apresentado pelos professores entrevistados para se referir à sua
“desvalorização profissional” é o relacionamento com os alunos, ficando em segundo
plano as questões relacionadas à remuneração e carreira.

5.4 Remuneração, condições de trabalho e perspectiva na rede estadual

Quando questionados se a sua remuneração bruta havia melhorado, piorado
ou se mantido estável, as respostas variaram muito, conforme o tempo de serviço
dos professores na rede. Entre os professores com menos de cinco anos de serviço
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na rede, quatro disseram que melhorou a remuneração bruta e um diz que ficou
estável.
Entre os seis professores com mais de 15 anos de trabalho na rede estadual,
dois disseram que a remuneração se manteve estável, mas a maioria (4) respondeu
que a remuneração piorou.
Se compararmos a remuneração bruta dos docentes (DOC1 - 16h) da
SEEDUC em início de carreira, percebemos um reajuste nominal de 130% no total:
até Julho de 2008, estes profissionais recebiam remuneração bruta de R$607,
passando a R$1.179 em Julho de 2014 – valor que, acrescido das gratificações
criadas a partir de 2011 (R$160 de auxílio alimentação e R$63 de auxílio transporte),
chega a R$1.402, o que representa um reajuste nominal de 130% na remuneração
total. Descontada a inflação medida pelo IPCA geral neste período, que foi de
39,8%52, constatamos um aumento de 78,6%.
Se levarmos em consideração somente o vencimento-base, o reajuste
nominal foi de 94,2%. Descontado o IPCA geral de 39,8% do período, isso
representa um ganho real de 37.5%.
No entanto, é importante levar em consideração que parte significativa desse
aumento se deve às incorporações de parcelas de gratificações recebidas pelos
professores em função do Programa Nova Escola – que, ao ser extinto em 2007,
criou uma nova distorção na rede estadual, pois os docentes que ingressaram na
SEEDUC após 2007 não faziam jus a essa gratificação. Assim, quando a
gratificação foi incorporada aos vencimentos-base, representou um aumento salarial
aos servidores que ingressaram na rede após 2007, enquanto que para os
professores que ingressaram antes de 2007, não representou um aumento, mas
uma simples incorporação de uma gratificação já recebida.
Isso possivelmente é um dos fatores que explica uma proporção superior
(quatro de cinco) de professores com até cinco anos de trabalho que responderam
que houve ganhos de remuneração, ao passo que, entre os professores com mais
de 15 anos de trabalho, a maioria (quatro de seis) disse que a remuneração piorou
desde que ingressaram na rede.
Quando perguntados se se sentem satisfeitos com a sua profissão de
professor na SEEDUC, nove dos onze entrevistados disseram que “não”, pois não
52

Fonte: http://economia.uol.com.br/financas-pessoais/calculadoras/2013/01/01/indices-deinflacao.htm
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se sentem valorizados em seu trabalho, conforme apresentado nas entrevistas.
Quando perguntados se pretendem permanecer exercendo a sua atividade de
professor na SEEDUC, quatro dos onze entrevistados disseram que não pretendem.
Os outros sete pretendem permanecer.
Entre os professores com menos de cinco anos na rede, três (de um total de
cinco) responderam que pretendem abandonar a rede estadual. Dois destes
desejam abandonar o magistério e um pretende ingressar em outras redes de
ensino, com melhor remuneração e condições de trabalho. Os outros dois
entrevistados, entre os professores “novos”, pretendem permanecer na rede
estadual – um deles apenas por uns anos, sendo que posteriormente pretende
abandonar o magistério.
Entre os professores com mais de quinze anos de SEEDUC, à exceção de
um professor, que pretende abandonar o magistério, e uma professora da Metro IV
que deseja permanecer, respondendo: “sim, porque eu tenho outra renda. Se eu não
tivesse, eu não continuaria”; todos os outros quatro desejam continuar, pois já estão
muito próximos da aposentadoria e não valeria mais a pena abandonar o cargo. Do
contrário, abandonariam o trabalho.
Observamos então uma dramática situação, em que 7/11 dos entrevistados
ou desejam abandonar o cargo ou não abandonam por já estar próxima a
aposentadoria, havendo ainda uma professora que não abandona, pois “tem outra
renda” e outra que não pretende abandonar por enquanto, mas pretende no futuro.
A resposta de um dos professores com menos de cinco anos na rede, a
respeito da sua permanência, exemplifica a provisoriedade com que muitos
docentes veem a sua profissão de professor na SEEDUC, discutidas acima:
Não. Eu tenho uma perspectiva muito provisória dessa inserção no mercado
de trabalho. Até por pensar em fazer pesquisa e tudo... mas é um posto de
trabalho público e isso influencia bastante, mas essa ideia de carreira de
trajetória, de carreira, eu vejo com um certo distanciamento; não vejo com
tanta força não [grifo nosso].

A provisoriedade se caracteriza pela não fixação dos docentes no magistério
ou mesmo em apenas uma rede de ensino, sendo comum que docentes trabalhem
em diversas redes (estadual, municipal e privada).
A rede estadual (SEEDUC) é vista por alguns docentes entrevistados,
especialmente os mais “novos”, como provisória, até que este profissional consiga
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ingressar em outra rede de ensino com melhores condições de trabalho e
remuneração, ou até mesmo ingressar em outra carreira e abandonar a carreira
docente. Desta forma, a SEEDUC não é vista por parte importante de seus docentes
como um espaço de trabalho permanente, mas apenas como um estágio pelo qual o
docente passa provisoriamente.
A provisoriedade de uma profissão ou do exercício da profissão em uma rede
de ensino tem impactos nos possíveis acúmulos e orientações das lutas por
melhores condições de trabalho, visto que em muitos casos pode ser mais
interessante se dedicar a ingressar em outra rede de ensino ou outra profissão do
que se organizar coletivamente para lutar por melhores condições de trabalho.
Soma-se a isso a fragmentação da carga horária, composta em sua grande maioria
(71%) por professores que trabalham em regime de 16 horas semanais, além dos
professores 22h, 30h e os de 40h semanais; ou seja, a esmagadora maioria dos
docentes trabalha em regime parcial de trabalho.
É importante ressaltar que o Rio de Janeiro é a única rede estadual de ensino
do Brasil a ter uma carga horária de trabalho semanal tão pequena quanto o cargo
de 16h semanais do Professor DOC 1, conforme exibido na Tabela 1, da CNTE.
Essa provisoriedade dificulta as trocas e experiências político-pedagógicas
entre os docentes, entre estes e os funcionários, e entre os docentes, os alunos e a
comunidade escolar em geral. Além disso, dificulta a criação de acúmulos coletivos
no local de trabalho, relativos às discussões sobre as políticas educacionais, o
engajamento em reivindicações por melhores condições de trabalho, por autonomia
pedagógica, bem como em relação às especificidades dos locais de trabalho.
O caráter geral assumido pelo trabalho docente resulta das formas de
composição das atividades docentes e das condições de exercício da profissão.
A composição da carga horária, a atuação em diversas redes de ensino e a
provisoriedade que afeta o vínculo com a profissão são tratadas, neste trabalho,
como elementos que interferem na formação da concepção político-pedagógica
deste profissional e no caráter geral assumido por seu trabalho.
Essas características das condições de trabalho docente na SEEDUC,
analisados acima, contribuem para a precarização do trabalho docente.
Partindo de uma concepção ampliada de condições de trabalho docente,
concordamos com Oliveira (2010, p.1), para quem
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as condições de trabalho não se restringem ao plano do posto ou local de
trabalho ou à realização em si do processo de trabalho, ou seja, o processo
que transforma insumos e matérias-primas em produtos, mas diz respeito
também às relações de emprego. As condições de trabalho se referem a um
conjunto que inclui relações, as quais dizem respeito ao processo de
trabalho e às condições de emprego (formas de contratação, remuneração,
carreira e estabilidade).

Desta forma, não nos referimos às condições de trabalho apenas como
estrutura material das unidades e remuneração, mas como um conjunto de meios,
situações, recursos que envolvem também a rotina escolar, a relação escola X
comunidade, especificamente a relação com os alunos, à composição da carga
horária do docente, etc. que como observamos, é bastante fragmentada na
SEEDUC.
Pelos diversos fatores apontados acime, neste capítulo, podemos caracterizar
o trabalho docente na SEEDUC como precarizado, mesmo que no período estudado
(2011-2014), tenham sido efetivadas algumas medidas por parte do governo
estadual no sentido contrário à precarização, como um relativo ganho salarial,
devido, principalmente como dito acima, à incorporação de gratificações e a criação
de novas gratificações pelo governo estadual e a drástica redução da carência de
professores, contratados em sua grande maioria por concurso público para trabalhar
em regime estatutário.
No entanto, não entendemos condições de trabalho exclusivamente como
remuneração e formas de contratação, embora consideremos a importância
fundamental destes aspectos. Portanto, entendemos que há um quadro de
precarização do trabalho docente na SEEDUC, que se constitui em muitas
características observadas em nossa pesquisa. Podemos enumerar:

a) Baixa remuneração, não compensada pelos relativos ganhos salariais no
período estudado.
b) Extensa jornada de trabalho, em mais de uma escola e/ou rede de ensino.
c) Extrema fragmentação da carga horária, de modo que mais de 70% dos
docentes trabalham em regime de 16 horas semanais, tendo a SEEDUC, a carga
horária mais fragmentada do Brasil entre todas as redes estaduais.
d) Grande carência de funcionários pedagógicos e administrativos, o que faz
com que os professores assumam de certa forma parte de suas funções.
e) O crescimento de tarefas estranhas às funções especificamente
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educativas, com caráter de elaboração intelectual cada vez menor, que são
impostas ao professor, como a obrigatoriedade de lançar notas e frequências
bimestrais no sistema Conexão Educação, que, como vimos na entrevista com os
professores, toma um tempo significativo destes, além de apresentar diversas
falhas, que fazem com que o docente refaça todo o trabalho, o que provoca um
crescimento do tempo destinado às atividades de execução.
f) Padrões de composição da carga horária de trabalho em que apenas ¼
desta é de hora-atividade, destinada às atividades extraclasse e ao estudo, sendo,
portanto, os outros ¾ destinados à regência de turmas.
g) Políticas de responsabilização do docente pelo sucesso escolar, que o
pressiona a cumprir as metas estabelecidas, mediante a vinculação de sua
remuneração ao cumprimento das metas, o que gera um ambiente de incertezas
quanto à sua remuneração.
h) Redução dos espaços de elaboração intelectual, com a política de
avaliações externas, onde estas são elaboradas fora da unidade escolar, sem a
participação dos professores da rede; com a criação do “currículo mínimo”,
elaborada sem a participação da grande maioria dos docentes da rede, que reduzem
o trabalho docente à execução de tarefas elaboradas por outros.
As características apresentadas aqui contribuem para uma intensificação do
trabalho docente o que recompõe o seu trabalho. Esta recomposição se dá com o
crescimento das atividades de execução e a redução das atividades de elaboração
intelectual deste docente, o que cerceia a sua autonomia, transformando-o num
mero executor.
Essa precarização discutida aqui nos faz levantar algumas hipóteses quanto
às suas consequências no trabalho docente na SEEDUC.
A provisoriedade, que afeta o trabalho docente na rede e se apresenta como
uma das características desta precarização, traz efeitos sobre os possíveis
acúmulos que os professores poderiam construir em seu local de trabalho; dificulta a
reflexão sobre o caráter desse trabalho, a discussão das políticas educacionais e a
construção das lutas por melhores condições.
Nas considerações finais, a seguir, discutiremos brevemente mais algumas
consequências da recomposição do trabalho docente na SEEDUC/RJ, apresentada
aqui, a fim de traçar uma conclusão deste trabalho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Abordamos, ao longo deste trabalho, as mudanças no padrão de acumulação
capitalista a partir dos anos 1970, que colocaram a reestruturação produtiva,
baseada na acumulação flexível do toyotismo, no centro da estratégia de
acumulação.
As mudanças no mundo do trabalho – trazidas pela acumulação flexível, que
flexibiliza as relações de trabalho, instituindo a remuneração variável, conforme a
produtividade do trabalhador – e o estímulo à competição entre os mesmos,
produzindo mecanismos de comprometimento do trabalhador com o sucesso da
empresa, afetaram também a gestão do Estado, que foi se modificando em favor do
mercado (CASTEL, 2010), de modo a tentar minimizar a crise do Estado dos anos
1980.
Vimos que nos EUA, surgem propostas de “reinventar o governo”
(OSBORNE, 1992), trazendo métodos de gestão privados para a administração
pública, que seriam mais eficientes e capazes de resolver a crise.
No Brasil, estas propostas foram chamadas de administração pública
gerencial (BRESSER, 2006), que deveria superar o que Bresser (2006) chamou de
administração burocrática.
Muitas destas características da administração burocrática como vimos, está
presente no Plano de Metas da SEEDUC, implantado a partir de 2011, com o
desenvolvimento de políticas de responsabilização baseadas em remuneração
variável.
O trabalho docente na SEEDUC vem sofrendo neste contexto, significativas
modificações, em especial com a implantação do Plano de metas, analisado acima.
Num mesmo período (2009-2014) em que há ganhos de remuneração bruta,
em especial para os novos docentes, mesmo que baseado não em salário, mas
principalmente na incorporação de gratificações e criação de benefícios novos no
período de implementação do Plano de metas (pós-2011), há o crescimento de
diversas tarefas estranhas ao magistério, como analisamos acima, que associado a
outros fatores, tem provocado uma recomposição do trabalho docente.
Estas situações caracterizam uma intensificação do trabalho docente, que faz
com que os profissionais trabalhem mais densamente ou numa quantidade maior de

155

tempo, sendo necessário realizar mais esforço físico e intelectual para dar conta do
trabalho extra. Essa situação pode interferir na autonomia docente à medida que o
excesso de trabalho pode forçar o professor a priorizar as atividades de execução,
pelas quais ele é cobrado e avaliado.
Além destes fatores, observamos uma nova escala de realização da escola,
discutida acima, que vem crescentemente assumindo novas funções estranhas ao
processo especificamente educativo. As novas funções que a escola assume, com
os programas de combate à pobreza atrelados à escola, como o Bolsa-Família, por
exemplo, acabam por tirar o foco pedagógico da escola e por consequência, do
trabalho do professor, de modo a ir se adquirindo a ideia que o processo de ensinoaprendizagem não é o mais importante na escola.
Por fim, diversos mecanismos de governo do trabalho docente foram sendo
implantados com o Plano de Metas, que vão cerceando a autonomia docente e
diminuindo os espaços de elaboração intelectual, transformando o docente
crescentemente em mero executor e reprodutor de conhecimentos, o que tem nos
levado a uma educação bancária, tecnicista.
Essa perda da autonomia docente é observada nos estudos de Oliveira
(2004, p.5):
Nesse contexto é que se identifica um processo de desqualificação e
desvalorização sofrido pelos professores. As reformas em curso tendem a
retirar deles a autonomia, entendida como condição de participar da
concepção e organização de seu trabalho. O reconhecimento social e legal
desse processo pode ser encontrado na própria legislação educacional, ao
adotar a expressão “valorização do magistério” para designar as questões
relativas à política docente: carreira, remuneração e capacitação.

A “valorização do magistério” tão mencionada nos discursos oficiais, não
reconhece o docente como autoridade do processo educacional e desqualifica o seu
trabalho, delegando meramente aos docentes a tarefa de executores de uma
educação “bancária”.
Na SEEDUC, observamos que a “valorização docente” se dá à medida que o
docente se subordina às políticas meritocráticas e renuncia à sua autonomia
pedagógica na busca pelo bônus por produtividade, que o transforma num
“entregador de conhecimento”, sem espaço para pensar e elaborar coletivamente o
seu trabalho.
No entanto, é importante considerar que a meta que o Secretário Wilson
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Risolia se propôs, de colocar o Estado do Rio de janeiro entre os cinco melhores
colocados entre os estados da federação até 2014, foi cumprida.
Na divulgação do ranking do IDEB em 2014, com dados referentes a 2013, o
Estado do Rio de Janeiro, subiu para a quarta colocação, ficando atrás somente dos
estados de Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul. O Estado do Rio de Janeiro
melhorou teve uma grande evolução no ranking do IDEB não só em fluxo, mas
também em proficiência. Estes dados expõem a sucesso das políticas implantadas
pelo Secretário Wilson Risolia, dentro dos objetivos aos quais ele se propôs.
O Secretário, em entrevista ao sítio “G1”53 apresenta os motivos desse
resultado:
Na avaliação da secretaria, os resultados refletem ainda sucesso da pasta
em sua estratégia para equalizar a falta de professores na rede. No fim de
2010, a carência era de aproximadamente 12 mil docentes. Agora, segundo
a pasta, faltam cerca de 700. “Foram feitos, de 2007 para cá, nove
concursos públicos. São 54 mil novos professores concursados. E
praticamente não usamos temporários. Somos a menor rede estadual com
temporários, apenas 1,8%. Há estados em que há mais da metade da rede
com temporários”, explicou Risolia.

São inegáveis os avanços na contratação de professores mediante concurso
público, que fez reduzir drasticamente a carência de professores na rede. E essa
medida e outras adotadas pela Secretaria, tiveram impacto positivo na educação
estadual, o que se reflete no desempenho do IDEB. No entanto, parte desses
resultados se devem no caso do fluxo, à pressão para aprovação de alunos que os
professores sofrem das direções escolares, como discutido no capítulo 5 dessa
dissertação, onde as escolas são pressionadas pelas metas estabelecidas para
cada unidade a reduzir a reprovação de alunos.
No entanto, há na rede, melhora também na proficiência aferida pela Prova
Brasil, o que também é um dado positivo. No entanto, é importante considerar que a
atividade pedagógica do professor a SEEDUC está se estreitando e se direcionando
crescentemente ao que é aferido pelas avaliações externas, deixando de lado
conhecimentos e aspectos pedagógicos importantes. Em muitas escolas, como
discutido acima, não há mais provas bimestrais, somente as avaliações externas, o
que tem direcionado a atividade pedagógica para uma espécie de “treinamento” para

53

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/09/rj-sobe-11-posicoes-no-ideb-e-tem-terceiramelhor-nota-no-ranking.html consultado em 30/11/2014.
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as avaliações externas.
Desse modo, entendemos o trabalho docente na SEEDUC como precarizado,
mesmo com os ganhos de remuneração obtidos nos últimos anos, pois entendemos
a precarização, não apenas como a deterioração da remuneração, mas como a
fragmentação da carga horária, a composição da mesma, a intensificação do
trabalho, a perda do controle sobre o mesmo e, como aponta Fernandes (2010),
como a restauração de certas formas e condições de trabalho observadas a partir
das mudanças estruturais do capitalismo.
Vivemos atualmente uma disputa de agendas no campo educacional. De um
lado a concepção mercadológica da educação visa transformar a educação
simplesmente em um subsistema do sistema produtivo. De outro lado, os que
desejam construir uma educação não apenas para atender à formação de mão-deobra qualificada, mas também para a emancipação humana, para a transformação
progressista da sociedade, com uma concepção humanista.
Feitas essas considerações, levantamos as seguintes questões: quais seriam
as consequências para os professores do crescimento das demandas estranhas à
sua formação? Qual a relação entre a composição do trabalho docente e o caráter
assumido por ele?
Conforme questiona Freitas (2012, p. 3):
Para onde nos conduzirá esta “corrida” para implantação de uma política de
“escolas de alto rendimento” em detrimento de “escolas de alta qualidade
social”? Aonde poderá nos conduzir uma política de desmoralização dos
professores, acuados por testes de rendimento dos alunos que definem
seus salários?

Depois de feitas estas considerações acerca do objeto de estudo, propomos,
como ações direcionadas a proporcionar condições de trabalho que permitam o
exercício da autonomia pedagógica e a adequada realização do trabalho docente na
SEEDUC, as seguintes medidas:

a) Retorno à realização de concurso para professores com carga horária de
40 horas semanais, em regime de dedicação exclusiva, trabalhando em uma única
unidade escolar.
b) Destinação de no mínimo 1/3 da carga horária para as atividades extraclasse, visto que atualmente são destinados apenas ¼ da carga horária do docente

158

“DOC1”.
c) Realização de concursos públicos para funcionários pedagógicos,
administrativos e de apoio escolar, com vistas a suprir a grande carência destes
funcionários.
d) Eleição pela comunidade escolar para os cargos de Diretor Geral e Diretor
Adjunto de unidade escolar.
e) Fim do Plano de Metas e de toda a política de responsabilização, com a
realização de avaliações externas de caráter diagnóstico, não coercitivo.
f)

Manutenção

do

cargo

de

AAGE,

reforçando

seu

caráter

de

acompanhamento e orientação da gestão escolar, com a retirada de suas funções
de “orientar o cumprimento das metas”, visto que propomos o fim do Plano de
Metas.
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APÊNDICE A - Termo de consentimento de participação em pesquisa acadêmica

Eu,___________________________________________,
RG_____________________, concordo em participar livre, gratuita e
espontaneamente da pesquisa acadêmica do mestrando Vitor Hugo Fernandes de
Souza, do Programa de Pós-Graduação em Políticas Púbicas e Formação Humana
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPFH/UERJ), orientado pela
professora Dra. Eveline Bertino Algebaile, com vistas à elaboração da dissertação
de mestrado intitulada “A recomposição do trabalho docente e o seu esvaziamento
intelectual: o caso da SEEDUC/RJ”. Tenho ciência que o estudo tem por objetivo
analisar o trabalho docente na SEEDUC/RJ no período de 2007 a 2013, e que as
entrevistas realizados com os docentes da rede, serão gravadas, transcritas e partes
dela, a serem escolhidas pelo pesquisador, poderão ser citadas na dissertação do
mesmo. Entendo que esse estudo possui finalidade de pesquisa acadêmica e que a
eventual citação da entrevista no trabalho, preservará o anonimato dos participantes,
garantindo assim a minha privacidade.

__________________________________________
Assinatura do Responsável
Rio de Janeiro,____, de _______________ de ______.
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APÊNDICE B - Roteiro de entrevistas semiestruturado aplicado aos professores da
SEEDUC

Dados pessoais e profissionais
Nome:

Data: /

/ 2014.

Disciplina:
Coordenadoria:
Escola em que trabalha:
Carga Horária:
1- Há quanto tempo trabalha na rede?
Em quantas escolas você trabalha nesta matrícula?
2- Tem outra matrícula na SEEDUC?
Não

Sim

Carga(s) horária(s):
Em quantas escolas você trabalha nesta matrícula?
3 - Quanto tempo você gasta no deslocamento de ida e volta de sua casa até a(s)
sua(s) escola(s) da SEEDUC por semana?

4 - Trabalha em outras redes de ensino?
Não

Sim

Qual(is)?

Cargo:

Carga horária:

Em quantas escolas você trabalha nesta matrícula?
5 – Exerce outra atividade remunerada além do magistério?
Não

Sim

Qual?

6 - Qual emprego você considera como o principal? Porquê?
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Formação acadêmica
1- Formação inicial
Ensino Médio
1.1-

Licenciado

Bacharel e Licenciado

A instituição que cursou era:

Pública

Privada

2- Formação continuada
Nenhum

Aperfeiçoamento

Mestrado

Doutorado

Especialização

Atividades acadêmicas
1 - Nos últimos três anos você participou de eventos acadêmicos como palestras,
simpósios, seminários, congressos, encontros de docentes, etc?

Não

Sim

Quantos?

Qual o principal?

2 - Quantas horas você dedica em média por semana às atividades tipicamente
pedagógicas, como elaboração de aulas, trabalhos, provas; reuniões pedagógicas,
etc e quantas horas você dedica em média à correção de provas bimestrais,
simulados e do SAERJINHO, incluindo o lançamento das notas no sistema conexão
educação, preenchimento de diários de classe e outras atividades de caráter
burocrático?
3 – Quanto tempo você dedica em média por semana, às atividades de estudo, e
outras relacionadas à formação acadêmica, como cursos de aperfeiçoamento, pósgraduação, assistir palestras, documentários, etc?

Concepções sobre o trabalho docente
1 – Você aplica o currículo mínimo da SEEDUC em suas aulas?
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2 – Qual a sua opinião sobre a autonomia pedagógica (elaboração do currículo, das
aulas, das avaliações e a liberdade de avaliação do desempenho dos alunos,
incluindo a autonomia de aprovação e reprovação dos alunos etc.), do docente na
SEEDUC?
3 – O que você entende por valorização profissional?
4 – O que você entende por valorização do trabalho docente?
5 - Você acha que o seu trabalho é valorizado?

Perspectiva na Rede Estadual de Ensino
1- Em sua opinião, dede que você ingressou na rede, sua remuneração bruta:
Melhorou

Piorou

Se manteve estável

Comentário (opcional)

2- Em sua opinião, desde que você ingressou na rede, as condições de trabalho
(estrutura física da escola, disponibilidade de recursos físicos como projetores, sala
de vídeos, computadores, etc; número de alunos em sala de aula, relação professor
X aluno, número de funcionários técnico-pedagógicos, número de funcionários de
apoio, como porteiros, serventes, equipe de limpeza, etc):
Melhoraram

Pioraram

Não mudaram

Comentário (opcional)

3 – Você se sente satisfeito com a sua profissão de professor na SEEDUC?

4 - Pretende permanecer exercendo sua atividade de professor na SEEDUC?
Sim

Não

Porquê?

5- Se não, quais das opções abaixo atende sua intenção?
- Pretendo trabalhar em outras redes de ensino, mas permanecer no magistério
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- Pretendo abandonar o magistério
Observações finais
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APÊNDICE C - Entrevista com os docentes

Concepções sobre o trabalho docente

Quando perguntados se aplicam o currículo mínimo em suas aulas, todos os
entrevistados declararam aplicar o currículo mínimo, mas seis dos onze disseram
que o adaptam aos seus contextos locais.
Quando questionados da sua visão acerca da autonomia pedagógica do
docente na SEEDUC, a maioria dos entrevistados diz que a autonomia é bastante
limitada pelas ações da Secretaria, pelo currículo mínimo, pela pressão para a
aprovação dos alunos, pelas avaliações externas, etc.
Uma professora da Metro III, nos diz que:
Olha, não tem muito essa autonomia não, uma vez que a prova do SAERJ é
elaborada pelo SAERJ, você “dá” o currículo mínimo, eles (SEEDUC) é que
mandam o currículo mínimo, embora você possa aprofundar, mas deixa a
desejar (a autonomia).

Um professor da METRO IV, revela que:
Eu acredito que infelizmente, nós não temos tanta liberdade quanto
gostaríamos de ter. Nós somos um pouco... eu não sei dizer se exatamente
só por causa do sistema... somos às vezes orientados a fazer algumas
coisas que quem sabe, não nos agrada, não seria a nossa escolha, até por
preocupações extras que temos por exemplo com fechamento de turmas,
com o quantitativo (de alunos), com reprovação, com aprovação, com uma
série de números que devemos alcançar...

Quando perguntado se estava se referindo ao Plano de Metas, o professor continua:

Sim. A todo instante, nós temos que... recebemos orientações da Secretaria
de Educação que nós devemos alcançar metas propostas para o nosso
Estado. Então, exatamente por isso nós não trabalhamos, principalmente
com relação à avaliação, como gostaríamos.

Outra professora, da Metro III, revela a sua visão sobre o que ocorre em sua
escola. Transcrevemos abaixo o diálogo da entrevista:
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Na verdade, a gente tem todo um incentivo à... na verdade a gente não tem
autonomia. É uma autonomia mascarada. Eles induzem você a praticar
certas coisas e quem não pratica... você pode não praticar, tudo bem, mas
depois você recebe as consequências por não praticar.
- Entrevistador - Em que momento a autonomia do professor seria afetada
por essa interferência. Onde você vê limitação da autonomia pedagógica?
- Em tudo. Na aplicação do conteúdo, principalmente em relação à
avaliação.
- Entrevistador – Avaliação do aluno?
- Do aluno. Aprovação do aluno. Eles criam estratégias para ter uma menor
reprovação.

Quando questionados sobre o que entendem por valorização profissional,
todos os professores falavam sobre o trabalho docente, mesmo que fossem
alertados que se tratava de valorização profissional de uma forma genérica e não
especificamente sobre a profissão docente.
Já quando a pergunta era sobre valorização do trabalho docente, a maioria
dos professores ao responder a esta questão, mencionavam mais as condições de
trabalho, do reconhecimento social dos professores e da relação com os alunos, etc.
do que as questões salariais, que apareciam em segundo plano no discurso da
maioria dos entrevistados, à medida que era citado com menos frequência.
Uma professora da Metro III, mencionou diversos fatores para se referir à
valorização do trabalho docente:
Dar condições favoráveis em relação a tudo: ambiente, material, salário,
para que a jornada de trabalho do professor não precise ser enorme e aí,
torne a aula com mais valor, algo mais planejado, com mais riqueza, etc.

Um professor da Metro IV, dá mais ênfase ao relacionamento com os alunos
nessa questão:
Eu acredito que valorizar o docente passa primeiro por uma coisa que hoje
na minha visão, falta muito... na conversa com amigos da mesma profissão,
na questão do... vindo do aluno com relação à nós. Nós inclusive nos
deparamos todos os dias com enfrentamento com alunos, com problemas
que passam de família, com os pais que se colocam apenas do lado dos
seus filhos, contra os professores. Há uma inversão onde o aluno é
superprotegido, tem todos os direitos e nós, sabe? Ficamos reféns em
algumas circunstâncias por uma série de fatores, que hoje, na sociedade,
ela se viu refém... a palavra é realmente essa: “refém”.
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Quando perguntados se consideravam que seu trabalho como docente era
valorizado, à exceção de uma professora, que considera que seu trabalho é
valorizado em decorrência do reconhecimento do seu trabalho vinda de seus alunos,
todos os outros disseram que seu trabalho não é valorizado. Os professores
mencionam a falta de reconhecimento dos alunos, da sociedade, dos governos e
das más condições de trabalho.
Transcrevemos abaixo o trecho de uma entrevista com uma professora da
Metro IV que trabalha há três anos na SEEDUC, quando questionada se seu
trabalho era valorizado:

Não.
Entrevistador – Porque não?
- Porque eu não percebo que os professores recebam a importância
enquanto profissionais para a formação de uma sociedade melhor.
Entrevistador – Mas por parte de quem? Por parte dos alunos, da
comunidade, do Estado?
- Eu acredito que infelizmente, por parte da sociedade como um todo e
passa até pelos próprios profissionais. Acho que essa falta de valorização
que a gente recebe por parte dos alunos e por parte da comunidade, acaba
refletindo na visão que a gente tem do nosso próprio trabalho. Eu mesma
estou cogitando a possibilidade de alterar a minha profissão porque eu não
vejo um futuro muito promissor.

Um professor de Sociologia54, cuja disciplina, possui só um tempo de aula no
primeiro e no segundo anos do ensino médio, considera que seu trabalho não é
valorizado pois:
Eu acho que é extremamente precarizado, porque a questão da carga
horária nessa disciplina... um tempo no primeiro ano, um tempo no
segundo, inviabiliza muito um melhor trabalho de Sociologia. Na verdade,
há uma diferença gritante entre a participação dos alunos do terceiro ano e
a participação dos alunos do primeiro e do segundo. Eu não conheço os
meus alunos do primeiro e do segundo porque eu entro na sala, estou
escrevendo no quadro e... porque é uma dificuldade guardar nomes e poder
fazer um bom trabalho.

54

A disciplina de Filosofia se encontra com a mesma composição de carga horária: um tempo de aula
no primeiro e no segundo ano e dois tempos no terceiro ano do ensino médio regular. A disciplina
de Artes, também tem carga horária reduzida. São apenas dois tempos de aula no segundo ano do
ensino médio regular.
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Perspectiva na Rede Estadual de Ensino

Quando questionados se a sua remuneração bruta havia melhorado, piorado
ou se mantido estável, as respostas variaram muito, conforme o tempo de serviço
dos professores na rede. Entre os professores com menos de cinco anos de serviço
na rede, 4/5 disseram que melhorou a remuneração bruta e um diz que ficou estável.
Um professor desse grupo nos diz:
Desde que eu entrei, há três anos e meio, ela melhorou, cresceu, mas muito
se deve ao adiantamento de uma parcela que nós teríamos do Nova Escola
e foi incorporado, foi antecipado uma parcela que nós teríamos mais para
frente. Então, na verdade, e não vejo isso como um acréscimo de salário.
Foi só uma antecipação que nós já tínhamos direito. Quando esse valor
acabou e nós não tínhamos direito mais ao Nova Escola, veio realmente o
aumento e eu acredito que é aquém da realidade. Nós recebemos uma
porcentagem... não querendo dizer que nós deveríamos receber muito além
de outras categorias, não estou dizendo isso, mas que, pelo que nós
trabalhamos e nós basicamente formamos todas as outras profissões, nós
deveríamos ser melhor remunerados. Eu entendo que essa é a nossa
realidade hoje.

Entre os seis professores entrevistados com mais de 15 anos de serviço na
rede estadual, dois disseram que se manteve estável a remuneração, mas a maioria
(4) disse que a remuneração piorou.
Um professor que trabalha há 32 anos na rede estadual, nos respondeu que:
Piorou. Quando eu entrei no Estado, eu ganhava cinco salários mínimos
iniciais em 1982, no final do governo Chagas Freitas. Eu ganhava cinco
salários mínimos trabalhando três dias na semana. Eu trabalhava numa
empresa onde eu ganhava dez salários mínimos trabalhando 40 horas. E eu
trabalhava doze horas ganhando cinco salários mínimos e quarenta
ganhando dez. Hoje em dia, o nosso salário mínimo não dá um salário
mínimo e meio iniciante. Não chega a dar isso.

Quando a pergunta era sobre a melhoria ou não nas condições de trabalho 55,
as respostas variaram conforme os muitos itens perguntados. Alguns professores
falam que a estrutura física da escola melhorou, citando as instalações dos prédios
escolares, a climatização, o acesso a recursos como datashow, salas de vídeo, etc,
mas a maioria dos professores diz que piorou no quesito “funcionário de apoio” e
55

Definida na pergunta 2 do item sobre “Perspectivas na Rede estadual”.
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“funcionários técnico-pedagógico” onde se aponta uma grande carência de
funcionários.
A maioria dos entrevistados também citou o relacionamento com os alunos,
como um os fatores que pioraram as suas condições de trabalho.
Um professor da Metro IV, nos diz que:
Infelizmente, em relação ao número de funcionários de apoio, eu acho que
piorou em relação ao número que tinha quando eu ingressei e faz muita
falta, principalmente inspeção escolar, a gente não tem inspetor, então isso
deixa o nosso trabalho muito mais complicado, porque além de controlar (os
alunos) na sala de aula, a gente precisa controlar fora da sala de aula.

Um professor que trabalha há 32 anos na rede nos diz que:
A única coisa que melhorou, foram as condições físicas da escola em si,
mas em termos de pessoal de apoio, nós não temos. Falta inspetor, falta
parte pedagógica, faltam condições para você poder elaborar uma aula no
laboratório com o aluno, falta também interesse dos alunos.

Quando perguntados se sentem-se satisfeitos com a sua profissão de
professor na SEEDUC, a maioria (9/11) dos entrevistados diz que “não”, pois não se
sente valorizado em seu trabalho.
Um professor com três anos na Rede nos diz que:
Totalmente não. Eu sou sincero em responder que muitas vezes eu já
pensei em... não agora, não de imediato, mas eu já tinha pensado em quem
sabe, não continuar quem sabe até na profissão. Algumas outras opções
me abrem, me saltam em vista, quem sabe melhores, menos desgastante,
porque é estressante, é desgastante. Nós somos uma das únicas profissões
que não trabalhamos só no nosso local de trabalho. Trabalhamos em casa
também, e o ambiente que nós somos submetidos no local de trabalho hoje,
não é o ideal, é cansativo, é estressante, por vários motivos, alguns que eu
já citei como o enfrentamento de alunos e outras coisas que acontecem no
dia-a-dia, eu não vejo como ideal e eu já pensei até em trocar de profissão.

Uma professora que trabalha há 40 anos na Rede nos revela que:
Na SEEDUC não. Eu estou há quarenta anos por uma questão de acordo
com a nova direção que entrou e queria mudar a escola. Mas agora,
realmente, na SEEDUC, a gente está até pensando que vai melhorar, mas
cada vez piora, na esperança que melhorasse. Eu até deixo isso bem claro,
porque está saindo um grupo agora com mais de trinta anos de magistério
nesta escola e a gente tá indo embora.
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Quando perguntados se pretendem permanecer exercendo a sua atividade de
professor na SEEDUC, quatro dos onze entrevistados, disseram que não
pretendem. Os outros sete entrevistados pretendem permanecer.
Entre os professores com menos de cinco anos na rede, 3/5 responderam
que pretendem abandonar a rede estadual. Dois destes desejam abandonar o
magistério e um pretende ingressar em outras redes de ensino, com melhor
remuneração e condições de trabalho. Os outros dos, entre os novos, pretendem
permanecer na rede estadual; um deles apenas por uns anos, mas posteriormente
pretende abandonar o magistério.
Entre os professores com mais de quinze anos de SEEDUC, à exceção de
um professor, que pretende abandonar o magistério e uma professora na Metro IV
que deseja permanecer, respondendo: “Sim, porque eu tenho outra renda. Se eu
não tivesse, eu não continuaria”; todos os outros quatro disseram que pretendem
continuar, pois já estão muito próximos da aposentadoria e não valeria mais à pena
abandonar o cargo, mas do contrário, abandonariam o cargo.
A resposta de uma professora com mais de quinze anos na SEEDUC,
exemplifica o grupo dos que estão próximos de se aposentar: “Sim porque eu já
estou perto de me aposentar, porque se eu estivesse entrado agora, eu já teria
corrido pra outra coisa”.
Uma professora com mais de quinze anos de trabalho na rede e que deseja
continuar exercendo sua profissão de professora na rede, nos respondeu que:
Sim, porque eu tenho outra renda. Se eu não tivesse, eu não continuaria.
Amigos meus já saíram. Químicos já saíram, porque você se estressa muito
com os alunos que não querem nada, e aí, para ganhar uma remuneração
desse tamanho, eles vão trabalhar na indústria, que ganha muito mais.

Em suas considerações finais, um professor com menos de cinco anos, revela
o seu desejo de permanecer no magistério, se melhorarem as condições de
trabalho:
Eu gostaria, na verdade, de dividir aquilo que eu sei. Esse foi um dos
motivos de eu ter feito a faculdade e eu gostaria muito de continuar sendo
professor. A minha intenção sempre foi essa a partir do momento em que
eu decidi ser professor e se de repente, em outra rede de ensino, eu tivesse
uma melhor condição, e aí, eu falo em geral, tanto da parte de material,
corpo discente, financeiramente também, eu acredito que o meu desejo é
continuar, mas caso não haja essa possibilidade, há a possibilidade de eu
mudar de profissão sim .
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APÊNDICE D - Entrevista com AAGE

1 – Qual é a sua função enquanto AAGE e como é a dinâmica do seu trabalho?
- O AAGE tem como função primordial acompanhar a gestão das unidades
escolares quanto ao atingimento das metas, auxiliando a direção, a equipe
pedagógica e os professores.
Em geral, meu trabalho é o de levar às escolas, as demandas da SEEDUC e
receber delas as informações necessárias para o diagnóstico. Recentemente,
minhas atividades incluíram acompanhar a aplicação do SAERJINHO, verificar o
andamento do reforço escolar (em cooperação com as supervisoras do Programa
“Reforço Escolar”). Mais recentemente, promovi reuniões de “RADM” (Relatório de
Desvio de Metas) em cinco das seis escolas que acompanho.
2- Como você avalia a implantação do Plano de Metas da SEEDUC?
- Avalio positivamente, porque a existência de metas que orientam melhor as
ações na unidade escolar, no sentido de que as metas, em forma de índices,
promove uma agenda de melhora da educação ao estabelecer uma cultura de
registro das ações administrativas e pedagógicas. Penso que a resistência, cada vez
menor às metas, só tem fundamento no medo da mudança e na cultura de
acomodação dos servidores públicos, ambos os fatores habilmente explorados pelo
SEPE.
É preciso mencionar que as metas das escolas são individualizadas, mesmo
as de IDERJ, ID e IF (indicadas pela SEEDUC): levam em consideração a realidade
de cada unidade.
3- Como você avalia a política de processos seletivos da SEEDUC para
os cargos estratégicos, como diretores de escola, AAGE, Coordenador
pedagógico e cargos estratégicos nas Regionais e na Sede da SEEDUC?

- Muito positivamente, pois promove uma renovação da administração pública
ao retirar da política local o poder de indicação dos cargos e funções, por meio dos
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processos seletivos internos. Todos os servidores têm oportunidades iguais para
alcançar as posições que interessaram, contando apenas com seu próprio mérito.
4- Existe diferença no relacionamento com os diretores, em virtude de
eles serem concursados, nomeados por políticos ou eleitos pela comunidade?

- Não percebo nenhuma diferença quanto ao relacionamento, apenas quanto
ao desempenho e à postura dos diretores concursados, que parecem mais
qualificados e motivados.

5- Você acha que a atuação do AGE ou dos diretores das escolas, em
virtude do Plano de Metas, interfere na autonomia pedagógica docente para
avaliar os alunos? Você acha que existe alguma pressão para a aprovação de
alunos?

- Penso que existe alguma pressão sim, embora isto seja negado pelos
membros do comitê GIDE56 e pelos meus colegas AAGE’s, pois existe uma meta de
fluxo estabelecida pela SEEDUC para cada unidade escolar. Além disso, existem as
reuniões de nível (3º, 2º e 1º graus), nas quais, respectivamente, os professores,
diretores das escolas e das regionais de pior rendimento das metas são obrigados a
apresentar as causas do não atingimento das metas estabelecidas. Essa cobrança
sobre as regionais e sobre os diretores acaba sendo em parte repassada aos
professores.
6- A GIDE/AAGE tem poder de impor uma ação às direções escolares?
Se sim, o que acontece se as diretoras ignorarem as orientações do AAGE?

- Não. O AAGE apenas orienta que a direção tome esta ou aquela
providência. Por exemplo, fornecer sabão e papel nos banheiros, providenciar a
capina ou a pintura da escola, etc.

56

Comitê GIDE é o grupo de servidores encarregados de gerenciar a GIDE. É a este comitê que os
AAGE’s devem se reportar.
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Cabe ao AAGE relatar tudo que pediu e posteriormente, verificar se foi ou não
atendido em sua ata de visita e em casos críticos, em relatório específico ao Comitê
GIDE.
Pelo que fui informado pelos membros do Comitê, este se limita a arquivar o
relatório para consulta, caso seja posteriormente consultado por outras instâncias
orgânicas da SEEDUC.
7- O AAGE é responsabilizado pelo cumprimento das metas de suas
unidades acompanhadas?

- Não. O AAGE nunca é cobrado quanto ao desempenho das unidades que
acompanha. Só é cobrado quanto à apresentação dos dados e dos relatórios no
tempo certo.
8 – Que aspectos, entre os muitos acompanhados pela GIDE/AAGE, de
fato são cobrados pela SEEDUC?

- O Atingimento das metas (IDERJ, ID e IF) é verificado bimestralmente e os
desvios negativos são causa de reuniões explicativas. Fora isso, percebo muita
atenção da SEEDUC quanto à prestação de contas e à segurança alimentar
(merenda escolar), tendo este último aspecto, uma supervisão própria, o GSA
(Gestores de Segurança Alimentar).
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APÊNDICE E - Entrevista com Diretor Geral de Unidade Escolar

1 - Como você avalia a implantação do Plano de Metas da SEEDUC?

- É positivo, sobretudo no que diz respeito ao processo. Quando a escola estabelece
metas, avaliando ao longo do percurso a viabilidade e a forma como se busca atingilas, o trabalho fica mais fácil e podemos prever os possíveis problemas, antes
mesmo que ocorram, possibilitando assim, um trabalho de melhor qualidade. Ter
metas obriga a equipe a planejar.
2 - Como você avalia a política de processos seletivos da SEEDUC para os
cargos

estratégicos,

pedagógico

e

como

cargos

Diretores

estratégicos

de
nas

escola,
Regionais

AAGE,

Coordenador

(Administrativas

e

Pedagógicas) e na Sede da SEEDUC?

- Sou produto dessa política. Uma pessoa que, como eu, participa de associações
civis, manifestações sindicais, não possui qualquer contato político em nenhuma
esfera, jamais chegaria à função de diretor de escola se não fosse por uma
avaliação de mérito, através de uma prova. Portanto acho um grande avanço na
escolha das funções estratégicas da SEEDUC.
3 – Você acha que existe diferença no nível de preparação para os cargos de
Diretor Escolar, AAGE, Coordenadores Pedagógicos, etc, em virtude de estes
serem concursados, nomeados politicamente ou eleitos pela comunidade?

- Sim. Embora haja uma política forte de incentivo à educação continuada, com
oferta de cursos, pós-graduações, mestrado profissional, entre outros, há uma série
de diretores antigos, que foram indicados, que se recusam a estudar e não
entendem a proposta da nova Secretaria. Falam a quem quiser ouvir que desejam a
volta de um tempo em que as escolas não tinham supervisão externa, em que esses
diretores eram imunes a qualquer avaliação ou denúncia, já que eram protegidos de
políticos. Os diretores novos, em sua maioria, estudam, se preparam para as
avaliações, pois fazem parte desse processo por entenderem sua importância.
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4 – Como é o seu relacionamento com o AAGE que acompanha a sua escola?

- Muito bom. A escola vê esse profissional como alguém que está presente para nos
acompanhar, mostrar as possíveis direções e auxiliar no processo. A comunidade
escolar conhece e aceita muito bem a presença do AAGE, que participa dos nossos
planejamentos, reuniões e eventos.
5 - Você acha que a atuação do AAGE ou dos diretores das escolas, em virtude
do Plano de Metas, interfere na autonomia pedagógica docente para avaliar os
alunos? Você acha que existe alguma pressão para a aprovação de alunos?

- Acredito que de alguma forma, há sim uma pressão. Já que os AAGEs e os
diretores participam de reuniões, acabam sendo expostos, caso sua escola fique
numa posição muito ruim no ranking da SEEDUC. Alguns diretores acreditam que
não atingir metas significa risco de exoneração, o que não é verdade. Por isso,
pressionam seus professores para que aprovem a qualquer custo. Por ordem direta
da SEEDUC, não há uma pressão explícita, clara, para aprovação. Há sim exigência
da Secretaria de que as escolas mantenham os alunos com baixo rendimento
frequentando os programas federais de educação integral e o reforço escolar, da
oferta de avaliações diversificadas para que os alunos tenham oportunidade de
desenvolver e mostrar suas habilidades e da recuperação paralela, para que o aluno
seja acompanhado pelo professor ao longo do período letivo.
6 – Você sofre alguma pressão para bater as metas da SEEDUC? O diretor
perde o cargo se não bater metas?

- De alguma maneira, não explícita, já que temos supervisores que nos
acompanham e nos mostram onde estão os erros, e nos incentivando a buscar as
metas. Não, diretor perde cargo se for mal avaliado pela Regional, na avaliação pela
qual passa cada semestre.

7 - A GIDE/AAGE tem poder de impor uma ação às direções escolares? E se as
diretoras ignorarem as orientações do AAGE?
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- Não. O AAGE dá sugestões de rumo. Se a comunidade escolar decidir que a
sugestão não está de acordo com a proposta da escola, não será seguida. AAGE
pode fazer um relatório comunicando que a escola não seguiu sua orientação, e
mais nada.
8 – Qual a consequência para a escola se os professores ou alguns deles não
lançarem suas notas e atividades no sistema conexão educação?

- A escola é contatada pela regional, que acompanha o lançamento feito pelos
professores. Por sua vez, ela precisa procurar os professores e proporcionar a eles
a possibilidade de fazer o lançamento da própria escola. Quando termina o prazo
dos professores existe um prazo para a direção fazer o lançamento. O professor que
não lançar, pode ter uma diminuição no valor da sua bonificação caso a escola
ganhe e pode diminuir a bonificação da escola se, ao final do prazo, a escola não
tiver lançado todas as notas.

