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RESUMO 

O presente trabalho versa sobre o Programa de Modernização da Gestão Pública – 

metas para a educação (PMGP-ME), que foi implementado no Estado de Pernambuco a 

partir de 2008 com o intuito de melhorar o índice do IDEB. O programa é estruturado 

com base na tríade: metas, monitoramento/avaliação e bonificação. Uma combinação 

que tem ganhado ênfase nas políticas educacionais de alguns estados brasileiros e que 

vem se constituindo em uma nova forma de regulação sobre o trabalho docente. Este 

estudo tem como objetivo geral analisar o PMGP-ME, buscando compreender o 

discurso da modernização da gestão e suas repercussões para o trabalho docente e para a 

valorização profissional nas escolas estaduais de Pernambuco. Partiu-se do pressuposto 

que uma nova organização educacional, centrada em metas, avaliações e, 

principalmente, em bonificação traz aos profissionais docentes impactos e mudanças em 

seu trabalho. A pesquisa está pautada numa abordagem qualitativa e coletou dados 

primários a partir da aplicação de entrevistas a professores e gestores escolares de 

escolas estaduais localizadas em municípios da Região Agreste de Pernambuco. A 

reflexão está pautada na análise do discurso fundamentada em Fairclough (2001) que 

trata o discurso como a própria prática social. Os resultados revelaram que o PMGP-ME 

adota o discurso de uma gestão gerencial que pressupõe uma concepção de trabalho 

docente pautado por uma prática de aumento do trabalho, estabelecimento de metas, 

cobrança de resultados, apontando para a intensificação do trabalho docente, de modo 

que o mesmo passa a ser interpelado por esse tipo de discurso gerencialista. Nesse 

modelo de gestão, os profissionais são levados a ajustar-se a esta lógica, para tanto, o 

Estado conta com a regulação, por meio do monitoramento, avaliação anual e incentivo 

financeiro para os profissionais. Os resultados das análises das entrevistas apontaram 

que diferentes discursos permeiam o espaço escolar: há concordâncias, discordâncias e 

muitas incertezas. Foi possível encontrar professores que concordam com a política em 

ação, que encontram no PMGP-ME pontos positivos, mas que também conseguem 

observar seus limites. Na discussão acerca de como o programa se efetiva na prática, foi 

possível perceber três aspectos que se efetivam na prática escolar: a) Práticas 

verticalizadas tanto nas ações, como na tomada de decisões; b) A regulação sobre o 

trabalho escolar e o trabalho docente; e. c) Modificações, adaptações e dificuldades 

no/do contexto escolar, decorrentes da implementação do Programa. Os entrevistados 

revelam que a concepção docente sobre a valorização profissional, perpassa pela 

construção de uma carreira profissional, reconhecimento profissional e financeiro, 

formação, entre outros aspectos. Ainda, o Bônus é apontado por muitos profissionais 

como um incentivo financeiro, mas não está diretamente ligado à valorização 

profissional. Em contrapartida, há profissionais que acreditam e apostam no bônus 

como valorização profissional. Em suma, percebeu-se que: a) o programa efetiva 

práticas gerencialistas de um Estado-avaliador, que tem como premissa controle dos 

resultados; b) há mudanças no discurso dos docentes envolvidos na implementação do 

programa, bem como é possível perceber a resistência a um modelo de modernização 

que foca nos números. 

 
Palavras-chave: Política de modernização. Estado-avaliador. Trabalho docente. 

Valorização profissional.  

 

  



 

 

ABSTRACT 

This work deals with the Program for Modernization of Public Management - goals for 

education (PMGP-ME), which is carried out in Pernambuco since 2008 aiming to 

improve the IDEB index. The program is built on the following triad: targets, 

monitoring/evaluation and bonus; a combination that has excelled in educational 

politics in some of Brazilian states and that has instituting a new way of regulation of 

teaching jobs. This study aims to analyze the PMGP-ME, seeking to understand the 

discourse of management modernization and its impact on the teaching profession and 

for professional appreciation in state schools in Pernambuco. This study works with the 

assumption that a new educational organization focused on targets, evaluation and, 

mainly, bonus brings to professional teachers impacts and changes in their work. The 

research is built on a qualitative approach and primary data from the application of 

interviews with teachers and school managers of state schools located in municipalities 

in the region Agreste of Pernambuco. The reflection is guided by the discourse analysis 

based on Fairclough (2001) which deals with the speech as its own social practice. The 

results revealed that the PMGP-ME adopts the discourse of managerial management 

that assumes a teaching job design guided by a practice of increasing the work, setting 

goals, collection results, pointing to the intensification of teaching, so that it happens to 

be challenged by this type of managerial discourse. In this management model, 

professionals are taken to adjust to such logic, therefore, the state counts on the 

regulation, through monitoring, evaluation and annual financial incentive for 

professionals. The results of the analysis of the interviews showed that different 

discourses pervade the school space: there are agreements, disagreements and many 

uncertainties. It was possible to find teachers who agree with the current policy, who 

have found positives aspects in PMGP-ME, but can also observe their limits. In the 

discussion about how the program is effective in practice, it was possible to realize three 

things that take place in school practice: a) vertical practices both in actions and in 

decision-making; b) The regulation on school work and teaching work; and. c) 

Modifications, adaptations and difficulties in/of school context, resulting from the 

implementation of the program. The respondents reveal that the teaching conception of 

professional improvement runs through the construction of a professional career, 

professional and financial recognition, and training, among others. Still, the bonus is 

pointed out by many professionals as a financial incentive, but is not directly linked to 

professional improvement. Nonetheless, there are professionals who believe and bet on 

bonuses as professional improvement. In short, it was observed that: a) the program 

actualize managerial practices of a evaluator-state, which is premised on control of 

results; b) there are changes in the discourse of teachers involved in the program 

implementation as well as you can see the resistance to a modernization model that 

focuses on numbers. 

Keywords: Modernization policy. Evaluator-state. Teaching. Professional 

improvement. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As políticas educacionais têm cada vez mais apresentado “um discurso de 

melhoria da qualidade educativa e de melhoria dos índices de desenvolvimento 

econômico. Tais políticas vêm dando ênfase a sistemas de avaliação externa 

amplamente utilizada nas últimas décadas, tanto a nível internacional como nacional, e 

que continua se dilatando nos variados níveis da administração pública brasileira 

(federal, estadual e municipal). Essas avaliações têm diferentes órgãos promotores e 

vinculam a qualidade educativa a indicadores sintéticos de qualidade divulgados 

periodicamente.  

Vale ressaltar que o Brasil, assim como outros países latino-americanos, 

participa de avaliações internacionais como o Programme for International Student 

Assessment (PISA), que tem influenciado as avaliações nacionais, e que por vezes 

induzem os governos a estabelecerem sistemas avaliativos. De acordo com Segatto 

(2011, p. 55), “além das avaliações internacionais, as avaliações nacionais e o Governo 

Federal exerceram um importante papel de indutor no acompanhamento dos resultados 

e no estabelecimento de metas nos governos subnacionais”. Ainda, de acordo com a 

mesma autora, a institucionalização da avaliação na educação básica brasileira 

aconteceu por meio do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), e teve início 

no governo de Fernando Henrique a partir de financiamentos do Banco Mundial ao 

Ministério da Educação (MEC). Outras avaliações foram instituídas subsequentemente, 

tais como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), bem como houve a criação de um 

indicador sintético para analisar a qualidade da educação, o Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (IDEB), um índice que passou a ser central na definição das 

políticas voltadas à educação. 

O Governo de Pernambuco, como parte da mesma lógica do governo nacional 

e internacional, aderiu ao “Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação”
1
 e 

criou o Programa de Modernização da Gestão Pública – Metas para a Educação 

(PMGP-ME), como estratégia para a melhoria dos índices educacionais de Pernambuco, 

                                                 
1 

“A vinculação do Município, Estado ou Distrito Federal ao Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação se fará por meio de Termo de Adesão voluntária, no qual o ente federativo assume a 

responsabilidade de promover a melhoria de qualidade da educação básica em sua esfera de competência, 

expressa pelo cumprimento das diretrizes e pelo alcance da meta de evolução do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica” (BRASIL, 2007). 
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tendo em vista que em 2005 este Estado obteve o pior resultado do IDEB Brasil no 

Ensino Fundamental de 5.ª a 8.ª série (média 2,4). Com base neste resultado, o Governo 

pernambucano se comprometeu em modificar esses indicadores, criando o referido 

PMGP-ME, que tem como base a tríade: Metas para as escolas, Sistema de 

monitoramento e avaliação (Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco – 

SAEPE) e Bônus de Desempenho Educacional (BDE); e estabeleceu como meta 

alcançar média 6,0 (seis) no IDEB até 2021 (PERNAMBUCO, 2008a). 

Foram elaboradas estratégias para a efetivação do Programa, apontando como 

requisitos básicos: 1. Metas para as escolas, por meio do termo de compromisso que é 

assinado “pela gestão da escola e pela secretaria de Educação” (PERNAMBUCO, 

2008a, p. 9); 2. Sistema de monitoramento e avaliação, o primeiro conta com Equipe 

Técnica e Sistema Informatizado, e acontece nas Escolas, nas Gerências Regionais de 

Ensino (GRES), na Secretaria Executiva de Gestão Escolar (SEGE) e no Gestor de 

Monitoramento; já a segunda, acontece pelo Sistema de Avaliação Educacional de 

Pernambuco (SAEPE), que ocorre anualmente; 3. Bônus de Desempenho Educacional 

(BDE), que é um incentivo financeiro destinado às escolas que atingem mais de 50% 

das metas estabelecidas no Todos pela Educação, pelo qual todos os profissionais da 

escola recebem um bônus no salário proporcional à meta atingida. 

Vianna (2009) destaca que estas avaliações não devem ser utilizadas como 

critério de ranking entre escolas. Entretanto, as avaliações desenvolvidas em alguns 

estados, como é o caso de Pernambuco, promovem uma política de avaliação do 

desempenho das escolas e a bonificação dos profissionais da educação, com ampla 

divulgação dos resultados em forma de ranking.  

A vinculação das avaliações à bonificação dos profissionais da educação é uma 

das estratégias que vem sendo propagada nos Estados brasileiros. Autores como 

Evangelista e Valentim (2013) e Augusto (2011) apontam que essa estratégia se 

constitui em uma nova forma de regulação do trabalho docente. Pernambuco traz esta 

vinculação de metas atingidas a um bônus de desempenho, como estratégia para a 

melhoria da qualidade educacional. O discurso que vincula avaliação com bonificação 

não foi uma ideia única do Governo Campos (2007-2014). Tal relação tem sido pensada 

em outros Estados, como nos revelam estudos recentes (SOUSA & OLIVEIRA, 2010; 

GOUVEIA, 2012; EVANGELISTA & VALENTIM, 2013; GESQUI, 2015). 

Tais estudos trazem análises sobre a utilização das avaliações estaduais em 

diferentes unidades federadas (Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraná e São Paulo), 
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enfatizando o crescente uso das avaliações para gerar a eficiência dos serviços públicos, 

principalmente a vinculação destas à bonificação em consequência do cumprimento de 

metas previamente estabelecidas, como é o caso do Índice de Desenvolvimento da 

Educação de São Paulo – IDESP (GESQUI, 2015) e a Avaliação de Desempenho 

Individual (ADI) no Estado de Minas Gerais (GOUVEIA, 2012). 

O estudo de Gesqui (2015) apresenta dados referentes à definição das práticas 

escolares efetivadas, com base no IDESP, destacando a execução de simulados e a 

'promoção para as séries seguintes'. O IDESP faz parte do Programa de Qualidade nas 

Escolas (PQE), lançado em 2008 pela cidade de São Paulo. Esse indicador de qualidade 

considera o fluxo escolar 'coletado pelo Censo Escolar' e o desempenho dos alunos nas 

provas de Português e de Matemática. A questão apresentada pelo autor é verificar se o 

IDESP influencia as práticas escolares. Nos resultados, o autor destaca a atenção da 

escola para com o fluxo escolar, observando que as escolas vêm adotando mudanças nas 

práticas pedagógicas cotidianas a fim de dar conta das metas e do recebimento do 

bônus. Nesse sentido, o autor lista as seguintes estratégias: há a discussão da quantidade 

de alunos que pode ser retida para não comprometer o indicador; utilização do recurso 

de compensação de ausências; realização de simulados como parte do planejamento; 

utilização do horário de trabalho pedagógico coletivo para a elaboração de simulados e 

controle de frequência, concluindo que há reação direta entre as avaliações externas e as 

mudanças nas práticas escolares observadas. 

Vale destacar também o estudo de Evangelista & Valentim (2013) que tratam 

do assunto da vinculação da avaliação à bonificação, voltando o olhar para o trabalho 

docente. Os autores usam o termo remuneração variável por desempenho, trazendo o 

sentido de que a vinculação da avaliação ao bônus “[...] parece representar uma 

mudança significativa para o trabalho (e para a vida) docente, impactando a prática 

destes profissionais, que até então recebiam remunerações fixas, independente de 

qualquer aspecto ligado à sua produtividade” (EVANGELISTA & VALENTIM, 2013 

p. 1001). Esta estratégia, utilizada pelo Estado, aponta para a responsabilização 

institucional e docente, que passa a ser alvo principal do sucesso ou fracasso dos índices 

educacionais. 

Como podemos perceber, os estudos revelam que essa forma de regulação do 

trabalho docente vem crescendo dentro do nosso país. Pautadas em padrões 

gerencialistas, essas ideias vão se expandindo e chegam a Pernambuco. Segundo Nóvoa 

(1991) à medida que o ensino se tornou dever do Estado, a profissão docente passou a 
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ser regulada pelo mesmo. Ao longo do contexto histórico as transformações 

educacionais trouxeram também mudanças e adaptações ao trabalho docente, que se 

altera à medida que transformam os contextos socioculturais. No caso da nossa 

pesquisa, partimos da concepção de que com a tríade metas, avaliações e bônus, a 

política implantada vai trazer mudanças para a profissão e para o trabalho docente, 

tendo em vista que sua ação no interior da escola acontece sob diferentes perspectivas e 

atinge diferentes grupos profissionais e demais sujeitos envolvidos no processo 

educativo, bem como as práticas cotidianas da escola. 

Considerando nosso desejo de pesquisar sobre a realidade de Pernambuco, uma 

de nossas primeiras preocupações consistiu em mapear estudos que se voltaram para 

esse objeto. Assim, em meio às pesquisas que se dedicam a estudar as políticas públicas, 

foi possível encontrar estudos sobre a política educacional atual em Pernambuco, no 

período do Governo Campos (2007-2014). Sobre estes, traçamos breves apontamentos 

que nos auxiliaram na delimitação de nossas questões de pesquisa, buscando suas 

principais contribuições para avançar na discussão sobre o Programa com foco no 

trabalho docente e valorização profissional. Sob diferentes óticas, o PMGP-ME vem 

sendo pesquisado e analisado, conforme apresentamos a seguir. 

A primeira pesquisa que mapeamos, desenvolvida por Ana Cláudia Dantas 

Cavalcanti, dissertação defendida em 2011, na Universidade Federal da Paraíba, buscou 

analisar o Programa tendo como premissa compreender se o mesmo contribuía para o 

fortalecimento ou o enfraquecimento da gestão democrática da educação em 

Pernambuco. Para tanto, fez análise documental (de documentos produzidos pelo 

Governo do Estado e atas dos Conselhos Escolares das escolas estaduais) e entrevista 

estruturada com um representante do governo estadual. A autora mostra que a política 

em questão é continuidade do que foi desenvolvido no país tendo em vista que 

anteriormente foi implementado o Programa Nacional de Apoio à Modernização da 

Gestão e do Planejamento do Estado de Pernambuco (PNAGE-PE), apontando para a 

conclusão de que “as ações estabelecidas no período estudado (2007-2010) não 

repercutiram no campo do fortalecimento da gestão democrática da rede estadual em 

Pernambuco” (CAVALCANTI, 2011, p. 27), sinalizando a necessidade de novas 

investigações. 

A segunda pesquisa, desenvolvida por Ítalo Agra de Oliveira Silva, dissertação 

defendida em 2013, na Universidade Federal da Paraíba, buscou analisar a 

implementação da política de responsabilização educacional no Estado tendo como base 
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o Programa de Modernização da Gestão Pública, apresentando como recorte temporal o 

período 2007-2011. O autor optou por fazer uma pesquisa bibliográfica e documental, 

trazendo apontamentos históricos da reforma gerencial, num contexto mais amplo 

(nacional/internacional), aproximando-se do campo de análise. Nas conclusões, assinala 

que o Programa é um “desdobramento” da reforma gerencial implantada no Brasil, 

apresentando a novidade de ser um programa extenso, tendo em vista que se estende a 

todos os níveis do governo (não apenas ao da educação) e com a consolidação de uma 

política de Estado. Este traz medidas de responsabilização no campo educacional e um 

caráter de mercado para o sistema educacional. 

A terceira pesquisa, desenvolvida por Valéria Lima Andrioni Benittes, 

dissertação defendida em 2014, na Universidade Federal de Pernambuco, buscou 

analisar nexos e contradições entre o Programa de Educação Integral de Pernambuco 

(PEI) e o novo modelo de gestão estabelecido pelo PMGP-ME. Para tanto, foi utilizada 

pesquisa documental para coleta de dados. Foi destacado nas conclusões: um 

deslocamento dos objetivos educacionais básicos, devido às contradições entre o 

PMGP-ME e o PEI.  Por deslocamento a autora traz a compreensão de 'subordinação' 

dos objetivos educacionais 'básicos' a objetivos da esfera privada. De acordo com a 

autora, essa é uma reestruturação administrativa que tem como ponto central o 

gerencialismo e accountability, “protótipo” de gestão voltado à publicitação. 

A quarta pesquisa, em desenvolvimento por Jamerson Silva e Katharine Silva, 

oferece resultados parciais publicados em um artigo na revista Práxis Educativa em 

2014. Este nos chama a atenção, pois traz em sua discussão a preocupação com o 

trabalho docente. Esse artigo, assim como o trabalho de Benittes (2014), faz referência 

ao PEI e ao PMGP-ME, trazendo análise documental. Para os autores, no Estado de 

Pernambuco está em desenvolvimento uma política pautada no sistema de bonificação 

interligada à responsabilização, como mecanismo de superar os baixos indicadores 

nacionais. Sobre o trabalho docente é revelada a responsabilização/accountability como 

uma área que deve ser mais investigada do ponto de vista dos processos de 

intensificação e precarização do trabalho docente e da sua relação com a baixa 

qualidade da educação. 

Outro estudo importante sobre o trabalho docente, desenvolvido no Estado de 

Pernambuco, foi uma pesquisa encomendada pelo Sindicato dos Trabalhadores em 

Educação de Pernambuco (SINTEPE), que resultou em um livro intitulado Trabalho na 

Educação Básica em Pernambuco organizado por Dalila Andrade de Oliveira e Lígia 
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Fraga Vieira e publicado em 2014. Tal investigação apresenta dados de um survey 

realizado em 17 municípios do Estado, que faz uma contextualização, com base em 

documentos, sobre a política educacional e responsabilização no Estado de Pernambuco, 

projetos e programas em desenvolvimento, trazendo dados sobre a política de gestão de 

pessoal na rede estadual. Com os dados obtidos a partir das unidades educacionais, as 

autoras apresentam dois capítulos que trazem, principalmente, informações sobre a 

formação profissional e condições de trabalho dos docentes e outros funcionários, bem 

como a relação entre docentes e as políticas educacionais em Pernambuco. Com base 

nos dados, chega-se a concluir que os professores se sentem mais cobrados por conta do 

novo modelo de gestão implementado pelo Estado, que tem a avaliação e a 

responsabilização como foco da modernização da gestão. 

Estas pesquisas nos revelam a importância que a política ora em 

funcionamento no Estado de Pernambuco vem tomando. Também nos revelam que o 

estudo sobre o tema da modernização da gestão vem tomando força, tendo em vista que 

é uma prática discursiva que vem ganhando intensidade nas políticas públicas 

educacionais e que traz modificações para todo o contexto educacional, uma vez que 

impacta no cotidiano da escola e da sala de aula se refletindo diretamente no trabalho 

docente. 

Os estudos acima citados são de grande relevância para a delimitação de nossa 

pesquisa, contribuindo para impulsionar questões ainda não percebidas e/ou ainda não 

aprofundadas e que precisam ser investigadas, tais como as possíveis mudanças na 

prática discursiva dos docentes diante das novas exigências de modernização da gestão, 

e a concepção docente sobre a política de modernização e sobre a valorização 

profissional diante das medidas implementadas, como seja o bônus por desempenho. 

O levantamento que fizemos sobre as pesquisas já realizadas revelou-nos 

direcionamentos sobre o trabalho docente no contexto da política educacional de 

Pernambuco. Entretanto, percebemos lacunas no conhecimento produzido. Nossa 

pesquisa toma como foco o trabalho docente no interior dessa política, e tem como 

preocupação analisar o discurso dos docentes, dando voz a esses profissionais, o que 

Oliveira & Vieira (2014) também objetivaram, mas o fizeram a partir de um survey, que 

é um questionário que atinge um grande número de sujeitos, mas que não aprofunda o 

debate com os envolvidos. Entendemos que além de estarmos fazendo o levantamento 

diretamente com docentes e gestores em seu contexto de trabalho, consideramos 

algumas questões geradoras: como acontece a implementação do PMGP-ME no 
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contexto escolar? Quais as dificuldades encontradas para a implantação desse modelo 

de gestão e quais as dificuldades geradas por esse modelo de gestão? Quais as ações 

desenvolvidas pelas escolas para atingir as metas estabelecidas? Qual a concepção 

docente sobre a política de modernização e sobre a valorização profissional? Voltamos 

nosso olhar para o discurso dos envolvidos diariamente com essa modernização da 

gestão, nos diferentes modelos de organização escolar apresentado dentro dessa política. 

Entendemos que a política de modernização da educação trouxe mudanças para 

o trabalho docente. A atual política vem sendo gestada desde o governo anterior ao de 

Eduardo Campos, tanto pelo PNAGE, como pela inserção de Escolas de Ensino médio 

“Modelos”
2
. No entanto, as diferenciações na organização escolar ganham ainda mais 

força na gestão de Campos, durante a qual passa a ser propagado o modelo de Escola de 

Tempo Integral e Semi-integral, como referência nacional, passando a existir dentro da 

mesma política educacional escolas com tipos de organização diferentes: escolas 

integrais, semi-integrais e regulares. Tal opção política retira a possibilidade de uma 

identidade específica e unificada no sistema educacional de Pernambuco e, por 

conseguinte, nos profissionais que nele atuam.  

As condições principais, apontadas na política educacional do Governo de 

Pernambuco, consolidam uma política de responsabilização educacional, traçando metas 

e cobrando resultados aos agentes executores, sejam eles diretores, professores e demais 

profissionais envolvidos no sistema educacional (SILVA, 2013). Ações estas que se 

“constituem em uma via de mão dupla, onde o Estado fornece as condições mínimas 

para viabilizar o processo ensino-aprendizagem e ao mesmo tempo cobra 

resultados” (PERNAMBUCO, 2008, p. 5, grifos nossos) se constituindo este, conforme 

o discurso governamental, como o meio mais eficaz para alcançar as metas 

estabelecidas para a educação, bem como traz uma organização educacional que 

possivelmente gera impactos diferenciados para os professores que estão numa escola 

regular e os que estão numa escola integral ou semi-integral.  

Nosso estudo tem seu foco nas implicações desse modelo de gestão 

implementado em Pernambuco e na questão do trabalho docente e valorização 

profissional. O referido Programa aponta novos caminhos para o contexto educacional, 

com o intuito de alcançar a eficiência e eficácia necessárias para a educação. 

                                                 
2 
Cavalcanti (2013); Silva (2013); Benittes (2013); Silva & Silva (2014). 
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Preocupamo-nos, portanto, em saber até que ponto estas novas estratégias têm 

impactado no trabalho docente. 

Outro fator que nos leva a querer pesquisar esse tema é que por meio da 

implementação do PMGP-ME se observa que há mudanças no contexto, uma vez que a 

introdução de uma bonificação por resultados nem sempre é recebida de forma crítica. 

Os professores ficam felizes pelo recebimento do BDE, e as escolas têm se mobilizado 

na elaboração de estratégias para atingir as metas estabelecidas e, consequentemente, 

receber o bônus. 

Diante de tais fatos nos questionamos: quais as mudanças do Programa de 

Modernização da Gestão Pública – Metas para a Educação no trabalho docente?; que 

mudanças essa política vem gerando no discurso do professor sobre valorização 

profissional? 

Para responder a esses questionamentos, traçamos como objetivo geral: 

analisar o PMGP-ME, buscamos compreender o discurso dos docentes sobre a 

modernização da gestão e suas repercussões para o trabalho docente e para a 

valorização profissional nas escolas estaduais de Pernambuco, e, como objetivos 

específicos: 

a) caracterizar a política de modernização da gestão que vem sendo 

implementada nas escolas estaduais de Pernambuco, identificando o discurso sobre 

trabalho docente; 

b) identificar as possíveis mudanças causadas pela implementação do 

Programa de Modernização no trabalho docente; 

c) analisar o discurso dos docentes sobre a relação entre o PMGP-ME, o 

trabalho docente e a valorização profissional. 

Trazemos, portanto, o pressuposto de que uma nova organização educacional 

centrada em metas, avaliações e principalmente em bonificações traz aos profissionais 

docentes impactos e mudanças em seu trabalho. Ainda, entendemos que as variações 

apresentadas dentro da política acarretam impactos para o trabalho docente, pois há 

diferentes formatos de organização do Ensino Médio (Regular, Semi-integral e 

Integral), trazendo inicialmente diferenças salariais, tendo em vista que o professor de 

uma escola de referência (Integral ou Semi-integral) passa a ganhar uma gratificação 

relativa à sua maior dedicação à escola, além de possibilitar uma variação de mudança 

como infraestrutura, tempo de planejamento e quantitativo de aulas ministradas, 

recursos humanos e materiais, a depender do seu contexto. 
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Ao analisar o PMGP-ME, buscamos compreender o discurso da modernização 

da gestão e suas repercussões para o trabalho docente e para a valorização profissional, 

respaldando-nos na perspectiva teórico-metodológica da análise de discurso de 

Fairclough (2001), que aborda o “discurso como prática social”. A análise do discurso 

nos auxilia na medida em que, para o autor, discurso é uma prática que está 

dialeticamente ligada ao mundo, tendo como efeito a transformação e a construção 

desse mundo. O discurso vai transformando a prática social e à medida que gera 

mudanças ele também ganha novos significados. Neste sentido, entendemos a política 

do governo de Pernambuco, instituída por meio do PMGP-ME a partir de 2007, como 

uma nova prática social que foi instalada dentro da escola, possibilitando mudanças na 

prática discursiva dos docentes, sobre o seu trabalho e sobre a valorização profissional. 

À medida que a política traz novos significados para o contexto educacional ela também 

é influenciada pelo discurso instituído, estabelecendo-se uma relação dialética entre a 

prática discursiva da política e a prática social dos professores. 

Ao nos ampararmos na abordagem crítica do discurso, nos colocamos no viés 

da pesquisa qualitativa, na qual utilizamos análise documental, com uso de documentos 

que regulamentam o Programa de Modernização da Gestão Pública – Metas para a 

Educação. Fizemos entrevistas semiestruturadas com professores e gestores da rede 

estadual de ensino.  

Este estudo foi realizado na região Agreste de Pernambuco, mais 

especificamente na abrangência da Gerência Regional de Ensino Centro Norte, que 

atende ao total de dezesseis cidades. A escolha desse campo de pesquisa ocorreu devido 

ao fato de outras pesquisas em nível de mestrado e de graduação desenvolvidas pelo 

grupo de estudo abrangerem as regiões metropolitanas, o sertão, entre outros. 

Consideramos, portanto, que realizar nossa pesquisa numa área ainda não analisada, o 

Agreste de Pernambuco, contribuirá para pensarmos posteriormente o desenvolvimento 

do Programa no Estado como um todo, bem como enriquece os dados e discussões no 

grupo de estudos e pesquisa. 

O presente estudo está organizado em três capítulos. No primeiro capítulo 

trazemos o referencial teórico, tratamos do percurso metodológico da pesquisa 

delimitando nosso campo de estudo e teoria de análise dos dados. Neste capítulo 

também traçamos uma discussão teórica acerca da reforma do Estado e das discussões 

recentes acerca da regulação nas políticas educacionais. Concluímos o capítulo teórico 

esboçando uma discussão sobre o trabalho docente, destacando aspectos como a 
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constituição da profissão, profissionalização e desprofissionalização, bem como alguns 

apontamentos sobre a profissão docente no Brasil.  

No capítulo seguinte elaboramos uma caracterização e análise acerca do 

PMGP-ME e o discurso sobre trabalho docente e valorização profissional. 

No último capítulo apresentamos análises das entrevistas realizadas com 

professores e gestores ressaltando o discurso acerca do PMGP-ME e as mudanças no 

trabalho docente e na valorização profissional.  

 



19 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo apresentamos os levantamentos teóricos e estudos realizados 

para embasar a discussão sobre a reforma do Estado, trabalho docente e valorização 

profissional, o método de pesquisa e o nosso campo empírico. 

Inicialmente apresentamos a discussão acerca da reforma do Estado e as novas 

formas de regulação que têm sido implementadas após os anos 1990. Em continuidade 

apontamos a discussão dos estudos da sociologia das profissões, trazendo como 

destaque para a fundamentação sobre o trabalho docente. Destacamos aspectos sobre a 

profissão, a profissionalização e a desprofissionalização, bem como traçamos alguns 

apontamentos sobre a reconfiguração da profissão docente no Brasil.  

Fechamos a discussão desse capítulo com um embasamento metodológico, 

seguido da apresentação do corpus da pesquisa e do campo de estudo com seus 

principais dados levantados e opções metodológicas, e concluímos com a apresentação 

da análise crítica do discurso, traçando a contribuição de Fairclough (2001) para a 

análise dos dados. Com esse arcabouço delimitamos nossas bases teóricas e 

metodológicas da pesquisa, que serviram de lentes para a análise dos dados levantados 

em campo. 

2.1 REFORMA DO ESTADO, REGULAÇÃO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

Para compreender o contexto em que vêm sendo desenvolvidas as políticas 

públicas nas décadas recentes, entendemos ser necessário trazer uma discussão acerca 

da reestruturação do Estado. Aqui faremos um recorte que toma o final do decênio de 

1970 como marco para uma mudança estrutural do capital, mais ou menos a nível 

mundial, que, de todo modo, vai se refletir na organização política e administrativa dos 

estados nacionais.  

Com o modelo capitalista em crise nos decênios de 1970 e 1980 houve a 

urgência de uma reforma administrativa que viesse a superar a crise fiscal do Estado. 

Segundo Pereira (1998), esta crise teve um sentido específico. 

O Estado entra em crise fiscal, perde em graus variados o crédito 

público, ao mesmo tempo que vê sua capacidade de gerar poupança 

forçada a diminuir, senão a desaparecer, à medida que a poupança 
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pública, que era positiva, vai se tornando negativa. Em consequência, 

a capacidade de intervenção do Estado diminui dramaticamente. O 

Estado se imobiliza (p. 54). 

Em meio à crise que se instala em finais dos anos 70, a crise do Estado toma 

força, e este, que antes era fator de desenvolvimento, transforma-se em obstáculo para 

ao crescimento da economia. Conforme Pereira (1998), o Estado havia ganhado espaço 

na acumulação do capital, tendo o papel de promover o progresso técnico e uma 

razoável distribuição de renda. O aumento explosivo do Estado acarretou o acréscimo 

da carga tributária. Entretanto, diante de tal expansão, aos poucos, distorções foram 

aparecendo, gerando a crise. 

Na realização de atividades exclusivas de estado e principalmente no 

oferecimento dos serviços sociais de educação e saúde, a 

administração pública burocrática, que se revelara efetiva em 

combater a corrupção e o nepotismo do pequeno Estado Liberal, 

demonstrava agora ser ineficiente e incapaz de atender com qualidade 

as demandas dos cidadãos-clientes no grande Estado Social do século 

vinte, tornando necessária sua substituição por uma administração 

pública gerencial (PEREIRA, 1998, p. 55). 

A ideologia neoliberal vai tomar fôlego na crise e considera as questões 

sociais, como a assistência e proteção social, um peso que deve ser diminuído, com 

redução de encargos e flexibilização da ação do Estado, tendo em vista que aquelas se 

constituem em obstáculos para a liberdade dos mercados. Esta visão, segundo Carnoy 

(2013), é partidarista, tendo em vista que desconsidera que o problema está na natureza 

do capitalismo, apontando-o para o alargamento do Estado. 

De acordo com Pereira (1998), a globalização impôs pressão sobre o Estado 

trazendo a prevalência do mercado para alguns setores: houve um impulso no comércio 

mundial e isso trouxe ganhos para o mercado, que teve um aumento significativo a nível 

global. As consequências diante da prevalência do mercado foram: 

[...] de um lado, uma melhor alocação dos recursos e o aumento da 

eficiência da produção; de outro, perda relativa da autonomia do 

Estado, que viu reduzida a sua capacidade de formular políticas 

macroeconômicas e de isolar sua economia da competição 

internacional (Idem, p. 56).  

Com isso, o Estado passa a ser redefinido por meio da interlocução de 

organismos internacionais, como o Banco Mundial, e adota as diretrizes que são 

condicionadas pelos empréstimos obtidos destes organismos, dividindo com estes 

últimos sua capacidade de formulação de políticas macroeconômicas. Neste sentido, o 
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Estado passa a reorganizar suas políticas sociais com o objetivo de enquadrar-se na 

lógica global, volta-se para a redução de custos, e traça suas ações na ideologia 

gerencialista, com o discurso de uma ação mais eficiente e eficaz nas suas políticas. 

As reformas administrativas trouxeram em suas mudanças a saída do modelo 

de capitalismo fordista para um modelo de acumulação flexível, que tem como apoio 

principal a flexibilidade dos processos econômicos que envolvem o mercado, o 

trabalho, os produtos e o padrão de consumo. Sennett (2009) pontua que o sistema de 

poder escondido nas formas modernas de flexibilidade incide em três elementos: 

“reinvenção descontínua de instituições; especialização flexível de produção; e 

concentração de poder sem centralização” (p. 54), que sintetizaremos de seguida. 

O primeiro elemento se constitui por uma administração moderna pautada em 

redes mais frouxas, em que o gerenciamento é descentralizado, permitindo que os 

trabalhadores tenham mais controle sobre o seu trabalho, tendo como ponto central a 

autorregulação. Neste sentido, Carvalho (2009) aponta que “[...] ao trabalhador é 

atribuída maior responsabilidade pela sua própria eficiência, produtividade ou 

permanência no trabalho – liberdade/autonomia para controlar seu próprio trabalho” (p. 

1142). Dessa forma, o grupo de trabalhadores envolvidos em resolver determinada 

demanda recebe os elementos básicos para a sua execução, mas conta com a autonomia 

de decidir qual a melhor forma de levar por diante. 

O segundo é a “especialização flexível da produção”, no qual a lógica da linha 

de montagem é substituída por uma produção isolada, com flexibilidade nos horários de 

trabalho, muitas vezes executada no domicílio. Um exemplo claro desta nova 

característica do capitalismo é a confecção de roupas em algumas cidades do Agreste de 

Pernambuco: um contexto em que o trabalho informal ganha cada vez mais espaço, as 

produções são fragmentadas em suas várias etapas, exigindo mão de obra flexível e 

adaptável à demanda da produção disponível. Chamamos a atenção para este ponto, pois 

as mudanças econômicas, por certo, podem trazer modificações nos sentidos e 

significados das políticas educacionais e dos próprios sujeitos que são atendidos com 

tais políticas. Ainda, as mudanças econômicas se refletem na educação em virtude da 

formação que passa a ser exigida ao profissional e, consequentemente, o sistema de 

educação busca adaptar as escolas e o ensino para a realização dessa formação, através 

de cursos profissionalizantes (os cursos técnicos são exemplo disso), adaptação do 

currículo, etc. 
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O terceiro elemento é a “concentração de poder sem centralização”. O que 

ocorre é uma reinvenção da burocracia: o gestor, que antes centralizava o poder de 

forma explícita, agora ganha novas características, passa a exercer o papel de facilitador 

e influenciador das pessoas no processo de trabalho. Exerce-se um poder flexível, o que 

significa um reajuste nas formas de controle (SENNETT, 2009; CARVALHO, 2009). 

Dentro desta perspectiva de flexibilização é “[...] inerente a esse processo de 

reestruturação produtiva um movimento de “reinvenção” dos poderes e das funções do 

Estado, cujas repercussões abrangem o campo educacional” (CARVALHO, 2009, p. 

1144). O caráter flexível vai se expressar nas políticas de descentralização, que vão 

desde a descentralização de poderes entre os entes federados até à mudança de tarefas 

mais específicas, como a modernização da gestão escolar, que acarreta a 

descentralização de poder do gestor e a flexibilização de seu trabalho, bem como dos 

demais funcionários. 

Pereira (1998), ao estudar o Plano da Reforma de Estado, aponta quatro 

problemas que envolveram a reforma: 

[...] (a) um problema econômico-político – a delimitação do tamanho 

do Estado; (b) um outro também econômico-político, mas que merece 

tratamento especial – a redefinição do papel regulador do Estado; (c) 

um econômico-administrativo – a recuperação da governança ou 

capacidade financeira e administrativa de implementar as decisões 

políticas tomadas pelo governo; e (d) um político – o aumento da 

governabilidade ou capacidade política do governo de intermediar 

interesses, garantir legitimidade, e governar (p. 50).  

Como se pode perceber, um dos grandes problemas que envolve a reforma do 

Estado é econômico – pelo menos três dos problemas estão diretamente ligados à 

economia – devido à crise cíclica do capitalismo, que aconteceu anteriormente e se 

repete apontando o Estado como sua causa. 

No que se refere à delimitação do tamanho do Estado e sua área de atuação, o 

primeiro problema apontado por Pereira (1998), o crescimento do Estado se deu tanto 

relativamente a funcionários, quanto às suas receitas e despesas. Concomitante se 

encontra a ampliação das suas funções. No movimento de reforma houve uma 

transferência de algumas tarefas, vistas como não sendo incumbências do Estado, para a 

iniciativa privada, distinguindo-se assim as áreas de atuação do mesmo: “(a) as 

atividades exclusivas do Estado; (b) os serviços sociais e científicos do Estado; e, (c) a 

produção de bens e serviços para o mercado” (Idem, p. 63). O Estado assume, então, o 
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papel de regulador das organizações privadas e das públicas não-estatais, e detém “[...] 

o poder de legislar e punir, de tributar e realizar transferências e fundo perdido de 

recursos” (Ibidem, p. 63), além da atividade de formular políticas, tanto na área 

econômica como na social, e fazer transferência para as diferentes áreas de sua 

competência. 

Dourado (2002) aponta sua crítica à lógica instaurada com a reforma de 

retirada de bens e serviços que eram da competência do Estado “assistencialista e 

paternalista” para a iniciativa privada e a sociedade civil. Uma nova lógica de atuação 

do Estado é implementada e nela novas configurações são atribuídas ao papel do 

Estado, como descrito e defendido por Bresser Pereira (1998). É o que acontece, por 

exemplo, com as políticas educacionais que, apesar de sua expansão, não tornam a 

educação oferta exclusiva do Estado, tendo em vista que cada vez mais a iniciativa 

privada vem abrangendo mais espaços na oferta desse serviço, e o Estado tem 

estimulado esse crescimento, por meio de diferentes políticas e Programas de 

redistribuição de recursos públicos para a iniciativa privada.  

Um segundo problema a ser considerado na reforma do Estado é a redefinição 

do seu papel regulador. Pereira (1998) aponta que a reforma do Estado envolveu tanto 

um processo de demarcação de seu papel enquanto regulador, quanto dos métodos de 

desregulamentação de seu papel. As teorias econômicas foram desenvolvidas com a 

suposição de que possuíam capacidade para manter um mercado autorregulado. Mesmo 

assim, o Estado sempre regula a economia. “Para a agenda liberal torna-se, agora, 

necessário, ao mesmo tempo desregular e regular: desregular para reduzir a intervenção 

do Estado; regular, para viabilizar a privatização” (Idem, p. 74). A reforma do decênio 

de 1990 herda os ideais dessa discussão, mas o autor aponta que o que se deve estudar 

no contexto da reforma é o papel do Estado no mercado.  

Dentre os mecanismos básicos de controle que uma sociedade pode firmar para 

se coordenar, Pereira (1998) destaca, na perspectiva dos critérios funcionais; 

[...] três formas de controle: o controle hierárquico ou administrativo, 

que se exerce dentro das organizações públicas ou privadas, o controle 

democrático ou social, que se exerce em termos políticos sobre as 

organizações e os indivíduos e o controle econômico via mercado (p. 

76). 
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Esses critérios permitem entender melhor o espaço que cabe aos organismos 

institucionais do Estado, da sociedade civil e do mercado. Esses mecanismos de 

controle são diversos e atuam de forma dinâmica, e, sempre que é admissível, o 

mercado é selecionado como um deles. Tal controle se reflete nas políticas e tem trazido 

consequências, no mínimo duvidosas, para a educação básica brasileira, como é o caso 

da modernização educacional e seus dispositivos de administração como avaliações e 

bonificações. 

O terceiro problema é a recuperação da governança. Ao discutir sobre a mesma 

o autor aponta que “Existe governança em um Estado quando seu governo tem as 

condições financeiras e administrativas para transformar em realidade as decisões que 

toma” (Idem, p. 78). Com a crise fiscal, o Estado enfrentou também a crise de 

governança, tendo em vista que não provia de recursos suficientes para realizar suas 

decisões com eficiência e eficácia. Com o aumento dos papéis assumidos pelo Estado a 

partir do século XX, surgiu uma ineficiência nos serviços sociais prestados pelo mesmo, 

tornando-se necessárias novas formas de gestão, e/ou uma nova administração pública. 

A reforma do Estado foi marcada pela transição de governo para governança, 

caracterizada esta por mudanças na gestão do Estado em que acontece “[...] uma nova 

modalidade de poder público, agência e ação social e, na verdade, uma nova forma de 

Estado” (BALL, 2013, p. 180). A governança envolve o início de um processo de 

resolução de problemas comunitários abrangendo todos os setores públicos, privados e 

mesmo voluntários. 

O quarto problema é a governabilidade. A reforma do Estado também 

envolveu uma reforma política e muito se falou em governabilidade. Esta, porém, “[...] 

estava imbricada com a crise de governança, na medida em que sua principal causa era a 

crise fiscal do Estado” (PEREIRA, 1998, p. 82). A governabilidade é a capacidade 

política de governar, ou seja, o poder do governo. Esta se dá pela existência de 

instituições políticas que tornem possível a intermediação de interesses e um governo 

mais democrático. Segundo Carvalho (2009), na reforma, “[...] o Estado deve responder 

com maior rapidez e eficiência às constantes mutações do mercado global e às 

demandas sociais, exercer um papel mais decisivo na reestruturação produtiva e 

diversificar as fontes de financiamento” (p. 1145). Por meio da reforma tem-se a 

probabilidade de flexibilização para liberar a economia e possibilitar que o Estado tenha 

maior governabilidade. 
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Para atender às mudanças necessárias nas suas instituições, de forma a 

aumentar a governança e a governabilidade, o Estado vai inserir nesse processo a 

privatização, publicitação e terceirização dos serviços públicos, dentre eles a educação 

(PEREIRA, 1998). 

Com a governança, o Estado passa a estar dependente de uma série de atores 

políticos estatais e não estatais: heterarquias, que possibilitam novas alianças 

educacionais. A heterarquia, de acordo com Ball (2013), é uma forma de organização, 

na qual se aplicam “diferentes ligações horizontais as quais permitem que diferentes 

elementos do processo político cooperem” (p. 178) ou se complementem. A heterarquia 

se encontra entre a ‘hierarquia e a rede’ e é uma forma de cooperação e de otimização 

dos diferentes critérios de sucesso. Vale ressaltar que “embora as heterarquias sejam 

justificadas em termos de inovação, e criatividades, elas também são frequentemente 

seletivas e exclusivas, tanto em termos de filiações como de discursos” (BALL, 2013, p. 

181). 

Com a governança e a governabilidade o Estado passa a tomar medidas mais 

modernas de administração. Essa administração moderna no sentido aqui apresentado 

está voltada para o que há de mais recente nas teorias administrativas em curso. 

Entendemos que a modernidade da administração que está posta nas políticas públicas 

recentes está voltada diretamente para diretrizes do gerencialismo que tem como 

premissa a flexibilização da gestão, individualização, eficiência e eficácia da gestão, ou 

seja, a busca por menor custo para a ‘produção’ entre outros. Tal premissa tem sido 

incorporada nas medidas governamentais que se utilizam de uma administração 

moderna e que promove a qualidade de seus serviços, como é o caso da política de 

modernização em Pernambuco. Vale ressaltar que estas ações podem ser seletivas, 

podendo assim gerar maiores desigualdades sociais, revestidas de um discurso de 

atendimento a todos.  

Essa nova organização do Estado, que envolve a ação da iniciativa privada e da 

não-governamental na execução de serviços sociais básicos, como a educação, trouxe 

inúmeras mudanças para este contexto. Com uma nova base de gerenciamento, o 

sistema educacional teve redefinição de sua organização, financiamento e gestão 

(CARVALHO, 2009), bem como a inserção de mecanismos de regulação e controle do 

sistema escolar, com vinculação dos recursos e avaliações dos resultados. De acordo 

com Carvalho (2009), “Seria também um mecanismo para induzir à prestação de contas 
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e à responsabilização pelos resultados alcançados, ou seja, um mecanismo para informar 

sobre a eficiência e produtividade dos serviços educacionais” (p. 1151). Tendo em vista 

que os ideais gerencialistas não apontam a imposição de regras como o melhor caminho 

para a regulação, são adotados mecanismos como o da avaliação por desempenho como 

meio de incentivo, tornando a regulação sutil e possibilitando a verificação da eficiência 

e eficácia das escolas. 

A eficácia gerencial, segundo Carvalho (2009), “[...] só pode ser obtida por 

meio do abandono da centralização e da concentração de poderes, ou seja, permitindo 

que as pessoas que estão diretamente em contato com os problemas tenham cada vez 

mais iniciativa e capacidade de decisão” (p. 1155). Para isso, as instituições passam a 

adotar novos padrões de participação em que há partilha de responsabilidade e poder. 

Neste sentido, a grande proposta que envolve a reforma do Estado e as políticas 

educacionais decorrentes dela tem como ponto central a responsabilização social, na 

qual há uma diminuição do compromisso do setor público, que se reflete no contexto 

escolar com o aumento de responsabilidades nesta esfera. 

Sobre o contexto da regulação, Barroso (2005) aponta que a perspectiva do 

Estado regulador é a preocupação em mostrar a modernização da gestão e das práticas 

burocráticas. A regulação, de acordo com o autor, é flexível na definição dos processos, 

mas com relação à avaliação é rígida, focando a eficiência e eficácia dos resultados. A 

regulação faz-se necessária para o sistema neoliberal, pois possibilita o “equilíbrio” do 

sistema à medida que incrementa uma melhor percepção dos descompassos do Estado, 

que a partir disso passa as ordens para os órgãos responsáveis pelas ações. O grande 

marco regulador do Estado e, portanto, das políticas educacionais passa a ser a 

avaliação e os indicadores que analisam a qualidade educacional. 

No Estado regulador o foco são as metas ou o alvo a ser atingido, a partir de 

um sistema de monitoramento e avaliação, a fim de saber se os resultados foram 

alcançados ou não. Se, por um lado, o Estado investe na educação, por outro, ele se 

ausenta parcialmente da gestão diária, transfere responsabilidades e realiza parcerias 

com atores privados que possuem representação significativa no mercado (LESSARD, 

BRASSARD & LUSIGNAN, 2002 Apud BARROSO, 2005). Há, portanto, uma 

redefinição no papel do Estado e, por consequência, um redirecionamento nas suas 

ações, no atendimento das demandas sociais, dentre elas as políticas educacionais. 
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O Estado passa a racionalizar recursos e a esvaziar o poder institucional, na 

medida em que a democracia é:  

[...] entendida como a sociedade assumindo tarefas que até então eram 

do Estado, enquanto a participação significa responsabilização na 

execução de tarefas. Assim, verifica-se uma separação entre o 

econômico e o político, o esvaziamento da democracia como luta por 

direitos e das políticas sociais como a materialização de direitos 

sociais (PERONI et. al., 2009. p. 763). 

As políticas sociais, numa perspectiva neoliberal, são assoladas pela 

diminuição da ação do Estado, que passa a dividir suas responsabilidades sociais com a 

sociedade, pela via da privatização e defesa do Estado Mínimo.  

Na educação ocorre o repasse de recursos, por meio de projetos e Programas, 

de forma que a sociedade assume a execução, como é o caso do Programa Dinheiro 

Direto na Escola (PDDE). São ações como esta que retiram a responsabilidade do 

Estado, repassando-a para a comunidade e o mercado. A grande preocupação que rege 

este novo movimento é o reducionismo educacional, que tem a lógica empresarial, 

atendendo às demandas específicas. Segundo Freitas (2012),  

Ao ser aprisionada na lógica empresarial, a educação perde sua 

dimensão de um bem público mais amplo, cujos horizontes devem ser 

um projeto de nação e não apenas a expressão de uma demanda de um 

dos seus atores, os empresários, por mais importante que estes possam 

ser (p. 345). 

A preocupação governamental não é uma educação posta como um projeto 

mais amplo de nação, mas como a expressão de uma demanda de mercado e que está 

ligada às condições econômicas do empresariado. O mundo do trabalho passa a ser 

referência para a organização da escola e para o oferecimento de políticas de educação, 

numa vinculação direta entre educação e economia.  

Ao destacar as tendências nacionais e subnacionais no governo escolar, 

Grotostiaga & Vieira (2011) referem que os últimos governos, no caso brasileiro, a 

administração de Lula e posteriormente a de Dilma, fixaram reorganizações que 

procuraram ampliar o direito à educação, embora mantendo elementos próprios do 

governo anterior. O novo modelo de governo, denominado gerencialista, tem dentre as 

suas características a avaliação externa, a autonomia das escolas e um certo equilíbrio 

numa gestão centralizada e descentralizada. 
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Uma das grandes discussões atuais nas políticas públicas sociais e gestão 

educacional é a adoção da gestão gerencial, na reorganização e modernização da gestão 

pública brasileira. A gestão gerencial tem como particularidade o fato de perseguir uma 

finalidade imposta do exterior e não uma finalidade coletiva. Gaulejac (2007) destaca 

que o ‘paradigma objetivista’ dá um caráter de cientificidade ao gerencialismo, 

declinando-se em fundamentos de uma gestão “que descrevem a empresa como um 

universo funcional, a partir de procedimentos construídos sobre o modelo experimental, 

dominado por uma concepção utilitarista da ação e de uma visão economista do 

humano” (p. 70). O principal papel de uma gestão gerencial é governar fazendo 

arrumações, dirigindo e ordenando seres humanos e coisas. O autor afirma também que 

o gerenciamento é: 

[...] um conjunto de microdispositivos que não aparecem como fruto 

de uma concepção centralizada, de um sistema de dominação 

preestabelecido, mas como um conjunto disparatado de tecnologias, 

de regulamentos, de procedimentos, de arranjos e de discursos que 

emergem em dado momento histórico (Idem, p. 111). 

Tal conjunto tem sido utilizado nas políticas educacionais decorrentes da 

reforma do Estado. Mais recentemente temos práticas discursivas que têm estendido 

esse conjunto de ações, dando amplitude à gestão gerencial com maior evidência, como 

é o caso da modernização da gestão do Estado, que vem acontecendo em diferentes 

unidades federativas (São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, entre outras). 

A ação de modernização da gestão tem posto em prática uma forma de 

regulação centrada num Estado avaliador, que tem o controle de suas ações ‘à 

distância’, tendo em vista que conta com sistemas de monitoramento de resultados, e 

possibilita à escola certa flexibilidade na medida em que essa pode adotar sua proposta 

pedagógica para alcançar os resultados, por vezes pré-estabelecidos (GROTOSTIAGA 

& VIEIRA, 2011). 

Os caminhos trilhados pelos governos subnacionais, tanto no âmbito estadual 

como no municipal, seguem uma tendência semelhante às políticas nacionais. Estados 

como Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo, têm desenvolvido novos Programas que 

envolvem, principalmente, a avaliação educacional, dentre outros elementos para a 

regulação da educação. 
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Diante do exposto, entendemos que a reforma do Estado foi uma estratégia de 

redução da ação do Estado, por meio da racionalização das políticas em 

desenvolvimento, tendo como em vista a premissa de colocar em prática as ideias de um 

Estado neoliberal para a superação da crise provocada pelo sistema econômico-

capitalista iniciada no decênio de 1990.  

O Estado reduziu as demandas de atendimento social, modificando sua prática 

de gestão e implantando no sistema público elementos de uma gestão gerencial, sistema 

mais flexível e descentralizado, baseado na contenção de gastos, ao passo que foram 

desenvolvidos meios de regulação e de mensuração da qualidade do serviço ofertado. 

Essa gama de ações desenvolvidas pelo Estado brasileiro vem sendo aprimorada, em 

especial na esfera estadual, por meio da inserção de políticas de modernização da gestão 

e regulação do trabalho, como é o caso do Governo de Pernambuco que a partir de 2008 

implantou no sistema educacional do estado a tríade “metas, avaliação e 

monitoramento, e bonificação”. Preocupamo-nos, portanto, com a discussão sobre o 

trabalho docente e as possíveis mudanças, frente à política educacional em vigência, 

principalmente no Estado de Pernambuco. 

No próximo tópico traçamos a discussão sobre trabalho docente e valorização 

profissional, tomando como referência os estudos da sociologia das profissões, bem 

como discussões atuais acerca da profissão docente, a profissionalização e sua 

(des)valorização. 

 

2.2 TRABALHO DOCENTE EM DEBATE 

Diversos teóricos, clássicos e contemporâneos, contribuíram com diferentes 

abordagens para a discussão sobre as profissões. Os estudos destes autores, como, por 

exemplo, Durkheim (1999), Freidson (1998), Barbosa (1993), Nóvoa (1991), dentre 

outros, nos levam à reflexão sobre a variedade de definições a respeito do termo 

empregado para as profissões e seu rebatimento no campo da profissão, da 

profissionalização docente e das políticas educacionais. Neste tópico buscamos 

estabelecer um diálogo entre os mesmos para uma aproximação da compreensão acerca 

da profissão e profissionalização docente, os impactos enfrentados com as reformas 

estabelecidas pelo Estado, e as políticas educacionais na contemporaneidade. 
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É relevante iniciarmos o debate apontando alguns conceitos: Profissão, 

defendido por Freidson (1998, p. 33) como “[...] uma ocupação que controla seu próprio 

trabalho, organizada por um conjunto especial de instituições sustentadas em parte por 

uma ideologia particular de experiência e utilidade”; Profissionalização, aqui entendida 

como de caráter processual, que busca a garantia de um estatuto profissional que 

considere a autorregulação, a competência específica para o exercício profissional, 

renda, licença, independência, etc. (OLIVEIRA, 2010); e, Desprofissionalização, como 

sendo o contrário da profissionalização e entendida como a quebra de estatuto 

profissional, diminuição da renda ou mesmo a inserção de remuneração por 

desempenho, perda da autonomia profissional, etc.  

Apesar da atividade de ensino ser tão antiga quanto a vida humana, a 

emergência da profissão docente só surgiu em meados do século XVIII, “[...] nas lutas 

por democratização, empreendidas pela burguesia revolucionária” (PENIN, 2009, p. 2). 

Tal profissão teve sua constituição grandemente influenciada pelo Estado, que apontou 

os regulamentos profissionais, delimitou a formação necessária para o seu exercício, 

garantiu mercado a este grupo profissional e estabeleceu “controle sobre o conteúdo do 

trabalho” (FREIDSON, 1998, p. 110). É nesta perspectiva que buscamos compreender a 

profissão docente e as discussões sobre a (des)profissionalização que têm se 

estabelecido nos estudos que tomam como base as mudanças que vêm ocorrendo na 

reforma do Estado brasileiro desde o decénio de 1990 e que afetam a profissão docente. 

 

2.2.1 A questão das profissões e da profissão docente 

 

Ao trazer a discussão acerca do conceito Profissão, Perruci (2004) aponta que 

existe uma variedade extrema de definições. Para o autor, “uma profissão faz parte de 

um sistema profissional e analisá-la é perceber suas conexões com outras profissões 

num determinado contexto histórico” (p. 85). Estudar determinada profissão exige 

considerar o contexto histórico no qual a mesma está inserida, pois os grupos 

profissionais passam por processos de ‘estruturação e desestruturação’ com frequência, 

e, sendo assim, é difícil encontrar uma profissão que seja ‘unificada e homogênea’. 

Trazendo alguns apontamentos históricos, Perruci (2004) nos informa que o termo 

profissão, no período da cristandade, era apresentado como “[...] a ação de declarar 
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abertamente suas opiniões e crenças” (p. 85). O termo evoluiu “para o sentido de um 

conjunto de pessoas que trabalham na mesma ocupação, embora profissão, no mundo 

anglo-saxão, seja usado como oposto à ocupação” (Idem, p. 86).  

Como sabemos, o termo profissão, dependendo do tempo e do lugar, pode ter 

diferentes sentidos e as contribuições de diversos estudos apontam para a necessidade 

de um olhar diferenciado, que deve levar em consideração o contexto em que uma 

determinada profissão se desenvolve. A própria sociologia das profissões traz essa 

diferenciação destacando dois contextos que nos auxiliam a entender a constituição das 

profissões ao longo do desenvolvimento das sociedades. Um seria o contexto Ocidental, 

no qual as profissões se desenvolveram a partir da ação do Estado; enquanto o segundo 

seria o contexto dos Estados Unidos em que as profissões se desenvolveram a partir do 

liberalismo de mercado, ou seja, a partir da livre concorrência. 

Por outro lado, os estudos weberianos assinalaram que as profissões se 

constituem a partir das necessidades e demandas sociais que exigem uma organização 

superior da sociedade, tendo em vista que demanda o estabelecimento de regras para a 

prática profissional e uma formação específica, ou seja, um processo formativo que 

possa contribuir para a obtenção de conhecimentos específicos para atuar em algum 

espaço, para atender determinada necessidade social. Assim, o termo profissão também 

está ligado à institucionalização do conhecimento, pois uma ocupação passa a ser 

profissão quando se exige dela uma base cognitiva e científica. 

Numa perspectiva durkheimiana os grupos profissionais assumiam o papel de 

assegurar a ordem e a coesão social. Barbosa (1993) nos diz que para Durkheim os 

grupos profissionais têm um papel efetivo na organização da sociedade moderna. 

Definidos a partir da divisão do trabalho de caráter mais técnico ou 

econômico, os grupos profissionais ganham importância para a vida 

social pelas suas qualidades morais, pelas possibilidades que encerram 

de assegurar a unidade social, pelas funções integrativas que possam 

desempenhar (Idem, p. 4). 

De diversas maneiras e sob diferentes perspectivas analíticas, as profissões e os 

grupos profissionais são foco de análise e discussões no campo da sociologia. Uma 

importante abordagem teórica da vida profissional foi a perspectiva funcionalista da 

sociologia das profissões. Gonçalves (2007) aponta alguns elementos sobre as 

profissões: primeiro, é destacada a diferenciação das profissões de outras ocupações, 

dando um lugar destacado às primeiras; em seguida, é dada ênfase ao profissionalismo. 
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Esse autor nos informa que foram desenvolvidos ‘esquemas classificatórios’ que 

isolaram as profissões das demais ocupações: 

Às primeiras são-lhes conferidos atributos exclusivos como o 

altruísmo e a orientação vocacional, a posse de conhecimentos 

científicos e técnicos, complexos e especializados, obtidos após uma 

longa formação universitária, utilizados de modo racional e não 

mercantil, e a orientação das práticas profissionais por princípios 

éticos e deontológicos. (GONÇALVES, 2007, p. 179). 

A posse de um conhecimento científico e técnico e a oferta de um serviço 

especializado são as fontes da validade social das profissões e a manifestação de sua 

indispensável função social.  Barbosa (1993), trazendo a contribuição de Abbott, aponta 

que “[...] a principal característica distintiva das profissões seria o grau de abstração do 

conhecimento que elas controlam” (p. 6). Outro ponto importante para a distinção entre 

as profissões e as outras ocupações é a jurisdição que se constitui num “[...] laço que se 

estabelece entre o grupo profissional e a área de conhecimento sob seu controle” (Idem, 

p. 7). Por meio da jurisdição, o grupo profissional consagra o reconhecimento de sua 

prática diante das necessidades da sociedade. Ou seja, há uma relação direta de 

necessidade e utilidade social em relação às profissões e aos profissionais que nela 

atuam. O corpo de conhecimentos e a relação com questões ético-práticas também 

caracterizam as profissões nesse referencial funcionalista.  

As críticas ao funcionalismo abriram espaço a inúmeras perspectivas, que 

Gonçalves (2007) delimita como revisionismo, sendo uma delas a diversidade teórica. 

Ganham espaço de discussão diferentes bases teóricas que se colocaram numa posição 

crítica ao funcionalismo e visaram definir e conceituar as profissões. 

Uma destas perspectivas é a interacionista. Sua ênfase repousa nas relações 

interpessoais, afirmando que a relação dos profissionais com os consumidores dos seus 

serviços condicionam o status social e a realização das tarefas que os mesmos executam 

(BARBOSA, 1993). A formação dos grupos profissionais acontece por meio da 

interação entre profissional e cliente, entre os interessados em prestar o serviço e os que 

precisam dele. Perruci (2004) aborda a contribuição da vertente interacionista através de 

Hughes, apontando a “necessidade de uma verdadeira conversão identitária para 

adentrar o mundo profissional e aderir aos valores que a profissão exige para a conduta 

profissional” (p. 97). Ainda, segundo o autor, há uma mudança no olhar que se tinha em 

relação ao outro e do outro em relação a si mesmo, um olhar que atravessa o “espelho 

da profissão”. A formação profissional, “[...] é um aprendizado identitário que, 
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comumente, gera crises, pois a construção da identidade profissional implica construir 

uma nova que irá substituir ou sublimar a antiga” (Idem, p. 98). Entretanto, a conversão 

identitária é um problema, pois está ligada a fatores como o ambiente profissional e sua 

heterogeneidade e a diversidade de segmentos profissionais (PERRUCI, 2004). O 

profissional, no processo de conversão identitária, precisa definir a situação na qual se 

encontra, em função da sua trajetória e da sua carreira. 

Perruci (2004) aponta outras teorizações críticas ao funcionalismo que fogem da 

perspectiva interacionista, de maneira a abordar a autonomia profissional no mercado de 

trabalho e a utilização do saber. Nesse campo estão autores como Freidson (1984) e 

Larson (1988), que relacionaram o controle e o monopólio do saber profissional ao 

poder de tipo profissional: a profissão conectará de forma orgânica, seja através das 

condutas e dos valores profissionais, seja de forma institucional, o saber com o poder. A 

categoria poder profissional é discutida a partir da incorporação da divisão social do 

trabalho. Segundo Barbosa (1993), um grupo profissional delimita o seu espaço no 

mercado das profissões à medida que estabelece uma “luta pelo monopólio, pela 

constituição de um mercado razoavelmente fechado e protegido”, sendo precisamente 

esta “a marca distintiva das profissões enquanto grupos sociais” (p. 8). O grupo 

profissional precisa deter determinado conhecimento científico e técnico que o 

diferencie das demais ocupações. Segundo Barbosa (1993, p. 8), para Larson e Freidson 

“[...] o controle sobre uma determinada área do saber é o elemento essencial para a 

organização de um grupo profissional”. É este monopólio da expertise no mercado e a 

conquista de um status profissional que vão garantir aos grupos profissionais a sua 

permanência no mercado. O poder profissional não se restringe ao mercado, mas este se 

constitui como fundamental ao processo de profissionalização. Gonçalves (2006), 

fazendo uma leitura de Larson (1977), aponta que “o controle do acesso à profissão, o 

monopólio profissional e a constituição de um mercado específico, a que a autora 

designa por “mercado profissional”, são elementos decisivos para o êxito do projeto 

profissional” (p. 17-18). 

Nessa perspectiva, é possível dizer que uma profissão tem sucesso quando 

concretiza o fechamento social, que para Gonçalves (2006, p. 20) se dá ao “nível do 

mercado dos serviços profissionais, do conhecimento base que está subjacente à sua 

atividade, da natureza do trabalho, das relações com os clientes e do acesso ao exercício 

profissional”. O êxito profissional decorre do fato de o profissional conseguir provar 
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que seu conhecimento especializado, suas características profissionais e seus serviços 

são essenciais para o atendimento de uma necessidade social, provando ao mercado 

profissional que tal necessidade só pode ser solucionada com os seus serviços 

profissionais, assegurando as vantagens materiais e simbólicas da profissão. 

Apesar das inúmeras definições acerca das profissões não serem mutuamente 

excludentes, concordamos com a conceituação trazida por Freidson (1998, p. 33) de que 

um profissional controla seu trabalho e tem sua ocupação organizada por um conjunto 

de instituições sustentadas em parte por uma ideologia particular de experiência e 

utilidade. Ainda, o autor afirma que as profissões são uma forma de organização do 

mercado de trabalho que possui “autonomia técnica, monopólio de uma determinada 

área do conhecimento e credenciais” (p. 33) para atuação, oferecendo à profissão uma 

posição de controle. 

Por fim, queremos destacar que, segundo Elias (2006), as profissões “[...] são 

funções sociais especializadas que as pessoas desempenham em resposta a necessidades 

especializadas de outras; são, ao menos em sua forma mais desenvolvida, conjuntos 

especializados de relações humanas” (p. 89). Ainda é preciso destacar que o 

desenvolvimento de uma nova profissão depende tanto das novas descobertas científicas 

e inovações quanto das necessidades sociais, pois mudanças sociais também criam 

condições para o surgimento de uma nova ocupação e determinam o curso de seu 

desenvolvimento. Assim, entendemos que o estudo da constituição de uma profissão 

deve envolver a análise de tais funções e relações.  

É no interior e em articulação com esse debate sobre as profissões que se insere 

a discussão sobre a emergência da profissão docente, pois falar da docência enquanto 

profissão requer mais do que uma descrição de atribuições, e há, portanto, necessidade 

de apontar os elementos que constituem os docentes como grupo profissional e os 

mecanismos necessários a sua profissionalização. 

É com base em como a educação foi se constituindo que a profissão docente foi 

se configurando. A profissão docente tem origem a partir da necessidade social por 

educação. Nóvoa (1991) aponta duas fases na história da educação escolar, que não são 

estanques, apenas são dois momentos do mesmo processo de escolarização das crianças: 

na primeira, a escola tem o predomínio da Igreja; na segunda, a escola passa a ser 

responsabilidade do Estado. No primeiro caso, a docência não se constituía como 

profissão, pois, nesse contexto de ensino, era secundária a ação dos professores, que em 
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sua maioria eram vinculados à doutrinação do cristianismo. Com a responsabilização 

educacional vinculada ao Estado, dá-se ênfase à docência em detrimento da doutrinação 

religiosa e com isso surge uma necessidade da definição profissional. 

Com o advento da modernidade, há uma retomada da preocupação educativa. 

Segundo Nóvoa (1991), “A escola moderna nasceu no seio do movimento social e de 

suas interações culturais, com o objetivo de tomar a cargo a educação das crianças, da 

qual a escola, que existia já na Idade Média, não se ocupava especificamente” (p. 111). 

A profissão docente, nesse contexto, surge de uma nova fase histórica da humanidade, 

em que há a necessidade social de ensino da infância e da juventude, apontada 

principalmente pelas novas configurações sociais como a inserção da urbanização e os 

novos modelos de trabalho. 

Nóvoa (1991) vai nos dizer que por muito tempo se acreditou que a constituição 

da profissão docente coincidiu com a urgência dos sistemas de ensino do Estado. 

 A intervenção estatal vai provocar uma homogeneização, assim como 

uma unificação e uma hierarquização à escala nacional, de todos estes 

grupos: no início, o que constitui estes docentes em corpo profissional 

é o controle do Estado, e não uma concepção corporativa do ofício 

(Idem, p. 121).  

Isso quer dizer que o Estado tem grande influência na constituição da docência 

enquanto grupo profissional, criando os mecanismos de controle da profissão, pois 

assegura aos docentes um novo estatuto profissional, criando uma licença ou permissão 

para ensinar cuja obtenção se tornou obrigatória e por meio da qual o grupo docente 

adquire legitimidade na sua atividade profissional. Isso pode ser exemplificado com 

alguns elementos que marcam a história da educação brasileira, especificamente 

estamos nos referindo à criação das Aulas Régias durante a Reforma Pombalina
3
, cujo 

objetivo consistiu em uniformizar a educação no Brasil colonizado e fiscalizar a ação 

dos professores e o material didático utilizado, de modo a atender o interesse da Coroa 

Portuguesa. “As aulas régias instituídas por Pombal para substituir o ensino religioso 

                                                 
3
 Não podemos deixar de concordar com as autoras sobre o desastre para a educação brasileira que 

marcou essa Reforma: “A reforma educacional pombalina culminou com a expulsão dos jesuítas 

precisamente das colônias portuguesas, tirando o comando da educação das mãos destes e passando para 

as mãos do Estado. Os objetivos que conduziram a administração pombalina a tal reforma foram assim 

um imperativo da própria circunstância histórica. Extintos os colégios jesuítas, o governo não poderia 

deixar de suprir a enorme lacuna que se abria na vida educacional tanto portuguesa como de suas 

colônias. Para o Brasil, a expulsão dos jesuítas significou, entre outras coisas, a destruição do único 

sistema de ensino existente no país” (SECO e AMARAL, 2006, p. 5). 
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constituíram, dessa forma, a primeira experiência de ensino promovido pelo Estado na 

história brasileira. A educação, a partir de então, passou a ser uma questão de Estado” 

(SECO & AMARAL, 2006, p. 9). 

A seguir, trataremos das discussões acerca da profissionalização do trabalho 

docente, buscando levantar algumas abordagens para melhor delimitar e traçar uma 

aproximação teórica ao objetivo do estudo. 

 

2.2.2 Profissionalização, desprofissionalização e proletarização do trabalho docente 

 

Com o intuito de aprofundar a discussão acerca da influência do Estado em 

torno da profissão docente, destacamos a discussão sobre a profissionalização docente, 

desprofissionalização e proletarização relativas a essa profissão. 

Segundo Oliveira (2010), os estudos sobre a profissão docente são procedentes, 

fundamentalmente, de duas vertentes: a humanista, que pode atribuir um peso maior à 

formação como elemento central da profissionalização; e a “perspectiva sociológica, em 

que a identidade profissional é compreendida na relação com suas atividades laborais, 

com a inserção desses sujeitos na divisão social do trabalho” (p. 21). 

Na perspectiva sociológica, e é apenas nesta que traçamos a discussão, a autora 

destaca duas abordagens: uma orientada pelo referencial da sociologia das profissões e 

outra que situa seus referenciais nas relações de trabalho, com predomínio nas 

discussões marxistas. Traremos a contribuição destas abordagens, enfatizando a 

discussão sobre a profissionalização e “proletarização, desvalorização e a 

desqualificação do trabalho docente” (OLIVEIRA, 2010, p. 21), bem como a autonomia 

sobre o trabalho e o controle profissional. De acordo com a autora estas discussões 

podem ter sido elaboradas com base em ambas as abordagens, por isso não pretendemos 

eleger uma como a mais importante. 

A profissionalização, segundo Nóvoa (1991), não é um processo que se produz 

de modo interior  

[...] a história da profissão docente é indissociável do lugar que seus 

membros ocupam nas relações de produção e do papel que eles jogam 

na manutenção da ordem social. Os docentes não vão somente 
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responder a uma necessidade social de educação, mas também cria-la 

(p. 123). 

O processo de profissionalização foi iniciado pelo Estado e incide sobre outros 

grupos profissionais além dos docentes, na tentativa de influenciar seu comportamento 

por meio da proclamação de um código de ética. De acordo com Diniz (2001), a 

profissão docente, especialmente na Europa continental, tem o Estado como indutor de 

uma profissionalização verticalizada, por meio de políticas públicas que incidem sobre 

esse grupo profissional. A profissionalização tem seu desenvolvimento dentro da 

burocracia pública, com a regulamentação feita pelo Estado. 

O controle por parte do Estado favoreceu o alargamento jurídico para o 

desenvolvimento do projeto profissional, enquanto às universidades coube “um papel 

não menos relevante ao contribuírem para a manutenção da cientificidade do 

conhecimento profissional, para o controlo do acesso à profissão e para a produção de 

futuros profissionais” (GONÇALVES, 2006, p. 18). A formação, aquisição de um 

conhecimento científico e técnico, é um dos mecanismos de profissionalização 

essenciais. 

Ao trazer a discussão sobre a proletarização do trabalho docente, Oliveira 

(2010) destaca alguns aspectos que a caracterizam: 

A ameaça à proletarização, caracterizada pela perda do controle do 

trabalhador da educação, em particular do professor, sobre o seu 

processo de trabalho, contrapunha-se à profissionalização como 

condição de preservação e garantia de um estatuto profissional que 

levasse em conta a autorregulação, a competência específica, 

rendimentos, licença para atuação, vantagens e benefícios próprios, 

independência etc. (p. 21). 

Nessa abordagem a discussão sobre a autonomia e o controle sobre o trabalho 

são demarcados como pontos essenciais. 

Apesar de ser um funcionário regulado pelo Estado, o professor, de acordo com 

os estudos de Diniz (2001), pode ter autonomia, pois, segundo a autora, apoiando-se em 

Freidson (1986), mesmo estando vinculado, empregado pela burocracia, autonomia e 

burocracia não são incompatíveis. Ainda para a autora, a autonomia é a “liberdade de 

discrição e julgamento no desempenho de seu trabalho com base nos conhecimentos 

técnicos, que não estão disponíveis para os que não possuem o mesmo nível de 

escolaridade e qualificação” (Idem, p. 28). Sendo assim, os profissionais empregados 

em burocracias (no caso da nossa discussão, os docentes) são tecnicamente autônomos, 
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pois possuem liberdade (mesmo que parcial) para agir de acordo com seu próprio 

julgamento de desempenho do trabalho profissional e na supervisão do trabalho de seus 

assistentes, pois, de acordo com Freidson (1998), os profissionais possuem o controle 

sobre seu conteúdo de trabalho. 

Enguita (1991) trata o termo profissionalização não “[...] como sinônimo de 

qualificação, conhecimento, capacidade, formação e outros traços associados, mas como 

expressão de uma posição social de produção e de processo de trabalho” (p. 41). Já o 

termo de proletarização é tratado pelo autor como oposto ao de profissionalização. O 

autor aponta que existe um debate sobre os diferentes grupos que se constituem com 

características de ambos (profissionais e proletários), os chamados semiprofissionais, 

entre os quais se encontram os docentes. Semiprofissões são “geralmente constituídas 

por grupos assalariados, amiúde parte de burocracias públicas, cujo nível de formação é 

similar ao dos profissionais liberais” (ENGUITA, 1991, p. 43). Ou seja, possuem um 

conhecimento científico, de nível superior. Nóvoa (1993, p. 23), citado em Oliveira 

(2010, p. 23), assinala que;  

A profissionalização é um processo através do qual os trabalhadores 

melhoram o seu estatuto, elevam os seus rendimentos e aumentam o 

seu poder/autonomia. Ao invés, a proletarização provoca uma 

degradação do estatuto, dos rendimentos e do poder/autonomia; é útil 

sublinhar quatro elementos deste último processo: a separação entre a 

concepção e a execução, a estandardização das tarefas, a redução dos 

custos necessários à aquisição da força de trabalho e a intensificação 

das exigências em relação à actividade laboral. 

Profissionalização vem se constituir contra o processo de normatização 

estabelecido pelo Estado, o qual tem contribuído para a desprofissionalização 

(proletarização) do trabalho docente, e contra a fragmentação que separa o profissional 

da concepção e o deixa apenas como executor de tarefas.   

Cabrera e Jaén (1991), buscando a contribuição de Poulantzas, apontam que o 

Estado deve ser considerado; 

[...] como um lugar privilegiado da relação “orgânica” entre o trabalho 

intelectual e a dominação política, que se materializa em cada uma das 

instituições que o compõem, assim como nos agentes que nelas 

trabalham: estes agentes participam, ainda que involuntariamente, na 

exclusão do saber (e na legislação do poder) que afeta os grupos 

sociais subordinados (p. 200). 

Os professores na posição de trabalhadores intelectuais do Estado são 

superiores aos trabalhadores manuais, entretanto, estão também sujeitos à divisão social 
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do trabalho. Ou seja, o trabalho intelectual por eles desenvolvido pode ter divisão, 

porém isso não implica a perda de controle sobre o seu trabalho. 

Ainda segundo Cabrera & Jaén (1991), a autonomia e a participação do 

professorado em seu trabalho não estão extintas, pois são exigências que resultam da 

configuração do trabalho docente, tendo em vista que este é um trabalho a ser realizado 

com pessoas em sala de aula e o docente trabalha sozinho, podendo exercer sua 

autoridade, que está relacionada com sua “superioridade intelectual”, sobre os alunos. 

Estas relações têm tido modificações ao longo do tempo. A profissão docente 

teve perda de status, viu seu cotidiano alterado, tem ganhado novas atribuições que 

tendem a levá-la a uma desvalorização. Entretanto, não acreditamos que a autonomia 

profissional dos docentes se tenha esvaziado, tal como foi aqui discutido. No entanto, as 

atuais políticas de regulação e de responsabilização educacionais implantadas pelos 

governos de tendência gerencial, como é o caso do de Pernambuco, tendem a reduzir o 

quantum de autonomia pedagógica do professor. Isso acontece na medida em que os 

próprios currículos são delimitados pelos conteúdos das avaliações externas e o 

cotidiano escolar é moldado por metas a serem atendidas, conforme debateremos mais à 

frente com a ajuda de nossos sujeitos.  

 

2.2.3 Apontamentos sobre a reconfiguração da profissão docente no Brasil 

 

É a partir do decênio de 1980 que a profissão docente ganha destaque nas 

discussões políticas aqui no Brasil, uma vez que o professor aparece como um dos 

protagonistas das mudanças ensejadas naquele momento político, tanto na qualidade do 

ensino como na democratização da sociedade. É no bojo das mudanças e reformas que 

vão se instalando a partir daquele momento político que o debate nacional em torno 

dessa profissão se intensifica, de modo que, por exemplo, o marco regulatório vai surgir 

e dar maior visibilidade à questão.  

Um marco regulatório importante para a profissão docente e sua formação no 

Brasil foi a LDB n.º 9.394/1996 que, segundo Weber (2003), associa de uma vez por 

todas a escola e a atividade docente na tarefa de ensino e aprendizagem, “induz a 

delimitação de uma área de jurisdição, ao mesmo tempo, que estabelece os marcos 
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orientadores dos projetos de formação de uma atividade que se tornou essencial à 

sociedade brasileira” (p. 1132). Ou seja, tal legislação indica a escola como lócus 

privilegiado para a tarefa de ensinar e aprender, assim como vai demarcar elementos 

obrigatórios para a realização dessa tarefa.  

No entanto, no decênio de 1990 surgem diferentes reformas sociopolíticas que 

vão incidir, também, sobre a educação e as escolas. Os professores vão ser tratados 

como agentes centrais dos Programas de mudança, muito de cunho gerencialistas e com 

marcas de responsabilização, pois “[...] são considerados os principais responsáveis pelo 

desempenho dos alunos, da escola e do sistema, tendo sobre suas costas a 

responsabilidade pelo êxito ou fracasso dos Programas” (OLIVEIRA, 2010, p. 25). 

A LDB (Lei n.º 9394/96), como já referido anteriormente, traz legalmente 

contribuições à profissão docente, à medida que regulamenta o trabalho docente com a 

exigência de uma formação mínima inicial, possibilitando a delimitação de sua área de 

jurisdição e os possíveis projetos de formação inicial, continuada, regularização da 

carreira, entre outros aspectos. A aprovação da Lei n.º 12.014 de 6 de agosto de 2009, 

que altera o art. 61 da LDB, teve a intenção de discriminar as categorias de 

trabalhadores que se devem considerar profissionais da educação, e com isso ampliou-se 

a definição dos profissionais da educação escolar básica
4
. 

A alteração do termo "trabalhadores da educação" para "profissionais da 

educação", de acordo com o documento da Conferência Nacional de Educação – 

CONAE 2010, traz uma mudança de significado. O primeiro termo está voltado para 

uma categoria teórica que traz uma definição de classes sociais; já o segundo termo está 

voltado para aqueles que atuam na educação, mas não se sustenta obrigatoriamente na 

perspectiva de classe. A ideia aqui exposta é a busca pela superação da divisão social 

existente no trabalho da educação. Entretanto, de acordo com Oliveira (2010) a 

mudança na nomenclatura destinada aos profissionais não elimina a divisão de classe 

existente entre os profissionais da educação, tendo em vista que são diferentes: os níveis 

                                                 
4
 Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo 

exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: 

I - professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos 

fundamental e médio; 

II - trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, 

planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou 

doutorado nas mesmas áreas; 

III - trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica 

ou afim. 
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de formação, a carreira, a remuneração, a carga de trabalho, etc. Para a autora, a divisão 

do trabalho continua, uma vez que “A separação entre professores e especialistas e os 

demais trabalhadores da escola pode ser atribuída ao fato dos primeiros possuírem 

maior titulação e receberem melhor remuneração” (OLIVEIRA 2010, p. 29). 

Ainda, tal alteração legal suscita o debate sobre a identidade profissional, uma 

vez que são incluídos outros profissionais que não estão diretamente envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem.  De acordo com Oliveira (2010) 

[...] são os especialistas e os professores, em geral, os responsáveis 

pela atividade-fim da escola, o que nos leva a indagar se de fato é 

possível pensar em uma identidade docente que inclua os que não 

estão diretamente envolvidos com os processos de ensino e 

aprendizagem (p. 29). 

A mudança do referido artigo traz questionamentos e discussões distintos. Por 

um lado, todos os profissionais envolvidos no contexto escolar passam a ser 

considerados “profissionais da Educação”, podendo desfrutar de um status profissional 

e de possíveis benefícios das políticas educacionais. Por outro lado, cria-se a discussão 

acerca da identidade docente: estes são, afinal, os responsáveis pelo trabalho efetivo 

com os alunos, para tal possuindo uma formação específica, o que possivelmente induz 

um status profissional diferenciado e que pode entrar em crise, à medida que se incluem 

os “leigos” nesse processo. 

Os impactos das reformas educacionais no Brasil para a profissionalização 

docente podem ser responsáveis pela alteração de duas faces importantes do trabalho 

docente, no que concerne ao objeto do trabalho e no que tange à organização do 

trabalho. Oliveira (2010), aponta que: 

Esse caráter flexível das ocupações chega à escola de duas formas: no 

objeto dos docentes – eles terão que adequar seu trabalho às 

exigências atuais, já que formam a força de trabalho para esse mundo 

em mudança; e na organização do seu próprio trabalho – que também 

tende a adotar cada vez mais o caráter de maior flexibilidade e 

autonomia que o trabalho em geral assume (p. 32). 

Outro fenômeno marca o período de reformas no Brasil, o da 

desprofissionalização do trabalho docente, pois começa a circular “[...] a ideia de que o 

que se faz na escola não é assunto de especialista, não exige um conhecimento 

específico e, portanto, pode ser discutido por leigos e praticado por voluntários” 

(OLIVEIRA, 2010, p. 26). Esta segunda situação tem sido tratada por pesquisadores e 

pelos próprios professores como processo de desprofissionalização do trabalho docente, 
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à medida que se transfere para leigos a prática de uma profissão. Esse movimento está 

atrelado ao modelo neoliberal de administração pública que advoga a necessidade do 

Estado dividir as responsabilidades pela educação das crianças com a sociedade civil. 

Consiste também na abertura para a atuação da iniciativa privada no setor público 

educacional.  

Segundo Oliveira (2010), “As variadas campanhas em prol da educação para 

todos que apelam com frequência ao voluntariado têm promovido a 

desprofissionalização do espaço escolar” (p. 26). Com a abertura constante do espaço 

escolar aos “leigos” caminha-se ao contrário do objetivo de tornar o trabalho escolar 

profissional. Esta é uma ambivalência trazida ao contexto do trabalho docente, tendo em 

vista que se existem formas mais flexíveis e autônomas na organização do trabalho, em 

contrapartida é retirado o poder e o controle desse grupo profissional sobre as atividades 

de aprendizagem escolar. 

Oliveira (2004) também chama a atenção para a flexibilidade no trabalho 

docente, e nos diz que os ideais de flexibilização atingem a organização escolar, tanto 

na estrutura curricular quanto nos novos processos avaliativos, o que vai exigir um novo 

perfil de trabalhadores docentes. Com isso há necessidade de aproximar-se do “chão da 

escola para compreender as mudanças que de fato ocorrem no cotidiano docente” 

(Idem, p. 1139). Na busca por entender as mudanças no trabalho docente a autora, em 

suas pesquisas, tem observado que 

[...] os trabalhadores docentes se sentem obrigados a responder às 

novas exigências pedagógicas e administrativas, contudo expressam 

sensação de insegurança e desamparo tanto do ponto de vista objetivo 

– faltam-lhes condições de trabalho adequadas – quanto do ponto de 

vista subjetivo (Idem, p. 1140). 

As mudanças no contexto educativo implicam um processo de precarização do 

trabalho docente, à medida que o trabalho pedagógico é reestruturado sem, contudo, 

serem oferecidas adequações necessárias, tanto nas condições físicas e materiais, quanto 

na preparação e formação destes profissionais para lidar com a diversidade de situações 

às quais estão expostos. 

Os estudos de Assunção e Oliveira (2009) apontam que as reformas e as novas 

demandas do contexto educativo “[...] trouxeram um maior contingente para o sistema 

educativo e maior complexidade das demandas apresentadas à escola” (p. 366) e por 

consequência a intensificação do trabalho docente. A intensificação é aqui entendida 
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através do processo de democratização da escola que se dá por meio da massificação do 

ensino. E para as autoras essa reorganização escolar trouxe a urgência de novas funções 

e a reconfiguração das funções dos professores. 

Nas produções acadêmicas recentes o conceito intensificação diz respeito a 

“[...] jornada de trabalho de ordem intensiva (aceleração na produção num mesmo 

intervalo de tempo) e extensiva (maior tempo dedicado ao trabalho)” (MANCEBO, 

2007, p. 470). Nesse sentido existe “[...] aumento do sofrimento subjetivo (em alguns 

textos trabalhado como burnout); (além da) neutralização da mobilização coletiva e 

aprofundamento do individualismo competitivo” (Idem, p. 470). Assim, podemos inferir 

que a intensificação pode ser visivelmente notada no processo do trabalho docente ou 

mesmo acontecer de forma velada, à medida que não gera uma carga de trabalho 

imediata, sendo identificada por um sofrimento subjetivo. Este “[...] processo de 

intensificação do trabalho vivido pelos docentes das escolas públicas brasileiras na 

atualidade pode, além de comprometer a saúde desses trabalhadores, pôr em risco a 

qualidade da educação e os fins últimos da escola” (ASSUNÇÃO e OLIVEIRA, 2009, 

p. 357).  

Entretanto, vale salientar que não é apenas a massificação do ensino que 

proporciona a reconfiguração do trabalho docente. Podemos dizer que as novas formas 

de gestão adotadas nas políticas educacionais no decorrer das reformas educativas, são 

fatores que vão impactar e causar constantes mudanças no trabalho docente, tais como: 

incorporação de novas funções e responsabilidades; maior supervisão/controle de suas 

atividades; aumento das atividades na jornada de trabalho (OLIVEIRA e VIEIRA, 

2014). Atualmente, vemos crescer o debate sobre a qualidade educacional que ganha, a 

cada dia, novos contornos. As avaliações e a adoção de índices sintéticos educacionais 

tem sido um dos destaques das políticas recentes e vem impactando no trabalho 

docente.  

A vinculação das avaliações do desempenho estudantil à bonificação dos 

profissionais da educação é uma das estratégias utilizadas por diferentes governos 

estaduais e municipais pelo Brasil, pautados num discurso voltado para a melhoria 

educacional. Evangelista & Valentim (2013) tratam este assunto usando o termo 

remuneração variável por desempenho. Segundo os autores, a vinculação da avaliação 

ao bônus (remuneração variável) “[...] parece representar uma mudança significativa 

para o trabalho (e para a vida) docente, impactando a prática destes profissionais, que 
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até então recebiam remunerações fixas, independente de qualquer aspecto ligado à sua 

produtividade” (Idem, p. 1001). 

Ao abordar a introdução da remuneração variável por desempenho em algumas 

prefeituras e estados, as autoras analisam em que medida esse novo modelo de gestão da 

remuneração docente pode estimular sentimento de culpa e o controle dos docentes, o 

que pode ser entendido como estratégia de responsabilização. Além disso, as autoras 

destacam a ascensão de estratégias administrativas oriundas da iniciativa privada e do 

campo empresarial sendo empregues nas escolas.   

Uma questão gritante que este estudo aponta é justamente a 

importação de técnicas e ferramentas da Administração privada, 

voltada exclusivamente para os valores capitalistas, para o mundo da 

Educação e, mais precisamente, para a própria remuneração dos 

professores (Idem, p. 1013). 

Considera-se nesta discussão ao menos dois aspectos: o primeiro, o fato de o 

sucesso e fracasso escolar estar ligado aos resultados dos alunos nas avaliações; o 

segundo, o fato de os professores serem apontados como responsáveis pelo sucesso e o 

fracasso dos alunos perante as avaliações. Para os autores existe uma culpabilização 

incutida aos docentes, servindo como causa e instrumento de controle, que, 

[...] na medida em que ajuda a construir o autocontrole nos 

professores, fazendo com que possam vir a desenvolver 

comportamentos, atitudes e modos de sentir, viver e trabalhar 

centrados apenas nos valores desejados para que os objetivos 

estabelecidos sejam atingidos (EVANGELISTA e VALENTIM, 2013, 

p. 1014). 

Trata-se, portanto, de uma reconfiguração das ações docentes, que mudam seus 

discursos em favor dos mecanismos de controle exercidos pelo Estado, voltando suas 

ações para atingir os objetivos traçados, tendo bons desempenhos nas avaliações e 

índices, sejam eles Municipais, Estaduais ou Nacionais. 

2.3 A QUESTÃO DO MÉTODO 

Neste tópico traçamos a discussão teórico-metodológica com o objetivo de 

embasar teoricamente nossa proposta de estudo, bem como fazer a caracterização do 

nosso campo de estudo, sujeitos e documentos utilizados ao longo da pesquisa. Como 

poderemos ver mais adiante, a pesquisa está pautada por uma abordagem qualitativa que 

visa uma produção contra hegemônica e que contribua com a compreensão das 

mudanças decorrentes das atuais políticas educacionais, no nosso caso, o PMGP-ME e 

as possíveis mudanças no trabalho docente. A nossa reflexão está pautada na análise do 
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discurso fundamentada em Fairclough (2001) que trata o discurso como a própria 

prática social. A análise do discurso nos auxilia na medida em que, conforme esse autor, 

discurso é uma prática que está dialeticamente ligada ao mundo, tendo como efeito a 

transformação e a construção desse mundo. 

 

2.3.1 As ciências humanas e a pesquisa qualitativa em educação 

A pesquisa nas ciências humanas tem procurado se firmar ao longo da história, 

buscando estabelecer fronteiras entre as questões que a fundaram, e os seus métodos e 

conceitos. Desde “[...] seu surgimento, as ciências humanas vêm se preocupando em nos 

ajudar a compreender as relações do homem consigo mesmo, com os outros e com a 

sociedade” (JAPIASSU, 2012, p. 75). À medida que elas vão se delineando e ganhando 

espaço no campo científico, as mesmas correm o risco, no contexto da modernização, de 

deixar de pesquisar o que realmente pode ser importante, em detrimento das demandas 

do mercado. As ciências vinculadas ao utilitarismo, ou seja, a utilidade de seus 

apontamentos auxilia na manutenção dos discursos hegemônicos e as disputas de classe. 

Entretanto, esta pesquisa tenta contribuir para uma construção contra hegemônica das 

discussões acerca das politicas educacionais, da profissão docente e de sua valorização 

profissional. Para tanto, buscamos analisar os discursos dos envolvidos sobre a 

modernização, o trabalho docente e a valorização profissional. 

Esta vinculação das ciências humanas ao mercado vai demarcar a 'crise' que se 

instaura a partir de um processo de despolitização, na qual se dá a submissão de 

governos e de cidadãos às forças econômicas e financeiras do “divino Mercado”. 

Mesmo assim, vários fatores relacionados ao contexto histórico (econômicos, sociais e 

psicológicos) fizeram com que as ciências humanas voltassem a se interessar pela “crise 

do elo social” (JAPIASSU, 2012, p. 115). 

As ciências humanas romperam com o seu caráter político e capacidade crítica, 

fato que foi fortemente marcado com mais ênfase nos anos 1980-1990, com a 

racionalização a partir de “um único referencial remanescente, o 'mercado'” 

(JAPIASSU, 2012, p. 127). Além disso 

O desaparecimento dos grandes maîtres à penser (mestres do 

pensamento) marca também o fim do modelo intelectual “engajado” 

ou “orgânico” preocupado em intervir no debate público e serviço das 
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“grandes causas”, comprometendo numa luta política ou ideológica 

sua competência e sua autoridade específica (Idem, p. 115). 

Apesar dessa constatação, o autor reconhece que nem todos os cientistas 

humanos e sociais enveredaram pelo utilitarismo, abandonando as causas sociais.  

Japiassu (2012) defende que “as ciências humano-sociais [...] não devem 

abdicar de sua condição de pensar nosso tempo e exercer um relevante papel de 

esclarecedoras e despertadoras da consciência coletiva [...]” (p. 137, destaque do autor). 

Portanto, é papel do pesquisador em ciências humanas-sociais bloquear a lógica do 

mercado, imposta e produzida como modelo de ciência. 

Diante das discussões acima referidas, há que se pensar e conceber as ciências 

humanas-sociais voltadas às necessidades coletivas da sociedade e não voltadas 

exclusivamente ao atendimento do 'evangelho neoliberal'. Esta, que podemos chamar 

uma “missão de ruptura”, é pensada aos intelectuais que recebem financiamento público 

para as investigações nas ciências humanas, tendo em vista que os mesmos contam com 

o mínimo de “autonomia”, enquanto os investigadores dos setores privados tendem a 

fazer seus estudos voltados ao atendimento da demanda do mercado (JAPIASSU, 

2012). 

 Um dos modos de fazer ciência acontece com a crítica, ou contestação, ao 

neoliberalismo. Por supervalorizar o financeiro em detrimento do humano, do social e 

mesmo do político, o modelo neoliberal mascara a liberdade legítima, propondo uma 

liberdade ilusória, com interesses prioritariamente mercadológicos. O neoliberalismo é 

incompatível com o cultivo de utopias, do desejo de mudança e com a esperança 

(JAPIASSU, 2012). 

Esta pesquisa busca estar vinculado a uma lógica que vá contra a produção de 

conhecimento para o atendimento ao mercado e que possa contribuir, com a pesquisa 

em educação e com a preocupação com os fatos sociais, para o bem comum. Este 

estudo, portanto, visa se constituir em uma ordem do discurso que está sendo moldada 

pelas relações sociais e que as modifica, numa relação dialética. 

Na perspectiva de construir conhecimento com consistência teórica, nas ciências 

humanas, apontamos a contribuição de Bogdan e Biklen (1994), para caracterizar este 

estudo dentro de uma abordagem qualitativa em educação. Os autores vão apontar em 

seus estudos cinco características da pesquisa qualitativa, que resgatamos. A primeira é 

o fato de que na “investigação qualitativa a fonte directa de dados é o ambiente 
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natural, constituindo o investigador o instrumento principal” (Idem, p. 47). Neste 

contexto, os pesquisadores adentram os locais pesquisados e dedicam tempo para 

compreender e explicar as questões do contexto educativo. Ainda, os dados são 

recolhidos através do contato direto, com escolas e/ou os sujeitos selecionados para a 

investigação. O investigador, numa pesquisa qualitativa, assume que o “comportamento 

humano é significativamente influenciado pelo contexto em que ocorre, deslocando-se, 

sempre que possível, ao local de estudo” (BOGDAN & BIKLEN, 1994, p. 48). 

Nesse sentido, nos deslocamos às escolas selecionadas, de acordo com critérios 

previamente estabelecidos e dedicamos o tempo necessário para conseguir as 

entrevistas. Houve escolas que dedicamos apenas um turno, porém em outras dedicamos 

mais tempo, principalmente os gestores precisaram de agendamento para a conversa. 

A segunda característica está relacionada ao fato de que a pesquisa qualitativa é 

descritiva, tendo em vista que os dados são expostos por meio de palavras e não de 

números. 

Na busca de conhecimento, os investigadores qualitativos não 

reduzem as muitas páginas contendo narrativas e outros dados a 

símbolos numéricos. Tentam analisar os dados em toda a sua riqueza, 

respeitando, tanto quanto o possível, a forma em que estes foram 

registrados ou transcritos (BOGDAN & BIKLEN, 1994, p. 48). 

Por não se restringir aos dados numéricos, a pesquisa qualitativa pode avançar 

na descrição dos dados, trazendo descrições minuciosas dos fatos. Esta também é 

interpretativa, tendo em vista que os dados são descritos com base na lente teórica 

utilizada pelo pesquisador. Na descrição dos dados buscamos valorizar, sempre que 

possível, as especificidades dos profissionais entrevistados, seja no que diz respeito à 

área de atuação ou ao contexto de trabalho, tendo em vista as formas de organização da 

educação do Estado de Pernambuco em que há escolas integrais, semi-integrais e 

regulares, dentre as pesquisadas. 

A terceira característica é que “os investigadores qualitativos interessam-se mais 

pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos” (BOGDAN & 

BIKLEN, 1994, p. 49). As pesquisas em educação, por meio da investigação dos 

processos, tiveram grandes descobertas na área educativa, evidenciando diferentes 

mudanças. 



48 

 

 

Na quarta característica, considera-se que “os investigadores qualitativos 

tendem a analisar os seus dados de forma indutiva”, pois não têm o intuito de 

confirmar hipóteses estabelecidas previamente e “as abstrações são construídas à 

medida que os dados particulares vão se agrupando” (Idem, p. 50). É importante 

ressaltar que este agrupamento não se dá de forma aleatória, mas a partir dos objetivos 

estabelecidos inicialmente, em que o resultado final é uma construção de um exame das 

partes, ou seja, dos dados que se levantam ao longo do processo investigativo. 

Na separação e descrição dos dados tomamos como base os objetivos 

estabelecidos previamente. Para tanto, demos atenção especial aos objetivos da nossa 

pesquisa, de forma que o levantamento de dados pudesse cobrir as possibilidades que o 

real nos proporcionou. 

A quinta característica é o fato de que o “significado é de importância vital na 

abordagem qualitativa” (BOGDAN & BIKLEN, 1994, p. 50). O pesquisador 

qualitativo está interessado na busca pelos diferentes significados atribuído, pelos 

sujeitos investigados, à vida, ao trabalho, ao contexto social, econômico, político. Como 

apontam os autores 

Os investigadores qualitativos estabelecem estratégias e 

procedimentos que lhes permitem tomar em consideração as 

experiências do ponto de vista do informador. O processo de 

condução de investigação qualitativa reflete uma espécie de diálogo 

entre os investigadores e os respectivos sujeitos, dado estes não serem 

abordados por aqueles de uma forma neutra (Idem, 1994, p. 51). 

A busca do significado nos levou a optar pela análise de discurso como técnica 

para analisar os nossos dados.  

A pesquisa qualitativa é, portanto, um diálogo que acontece na dimensão 

acadêmica, mas que por um lado se utiliza dos estudos teóricos nos quais se filia na 

busca de uma explicação para os fenômenos em análise e, por outro lado, toma as 

considerações dos informadores, tendo em vista que estes últimos são o elo entre o 

pesquisador e a realidade.  

Esta perspectiva de pesquisa qualitativa nos impõe a necessidade de estabelecer 

os procedimentos de coleta e análise de dados, o que apresentaremos a seguir.  
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2.3.2 O corpus da pesquisa e os procedimentos e coleta de dados 

Os dados coletados compõem o corpus de amostras de discurso utilizado na 

pesquisa. De acordo com Fairclough (2001), o corpus constitui-se da “totalidade da 

prática discursiva, seja registro de prática passada ou de prática em andamento, que se 

inclui dentro do projeto de pesquisa” (p. 277). 

Inicialmente a nossa amostra de discurso foi composta pelos documentos 

abaixo listados. Ampliamos posteriormente o corpus com as entrevistas 

semiestruturadas, realizadas com docentes e gestores das escolas selecionadas, 

conforme explicitaremos mais adiante. 

Os métodos e técnicas de coleta de dados, segundo Triviños (2006) são meios 

neutros que adquirem vida quando esclarecidos com determinada teoria. 

Verdadeiramente, os questionários, entrevistas etc. são meios 

“neutros” que adquirem vida definida quando o pesquisador os 

ilumina com determinada teoria.  Se aceitamos este ponto de vista, da 

“neutralidade” natural dos instrumentos de Coleta de Dados, é 

possível concluir que todos os meios que se usam na investigação 

quantitativa podem ser empregados também no enfoque qualitativo 

(Idem, p. 137). 

Em relação ao primeiro elemento, são considerados documentos “[...] qualquer 

objeto que possa contribuir para a investigação de determinado fato ou fenômeno” 

(GIL, 2008, p. 146). Para tanto, consideramos os documentos acerca do Programa, seus 

marcos regulatórios e orientações disponíveis no site na Secretaria de Educação do 

Estado (SEE), que ofereceram melhor compreensão da realidade e constituíram o 

corpus documental acerca do PMGP-ME. 

Apresentamos no quadro abaixo os principais documentos utilizados para a 

descrição e análise do PMGP-ME. 
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Quadro 1 – Documentos, Leis e Decretos sobre o PMGP-ME 

Título Descrição 

Programa de Modernização de Gestão 

Pública: Metas para Educação. 

Documento que traz os principais pontos da 

organização da proposta de modernização da 

gestão no contexto educacional. 

Avaliação das escolas estaduais e o Bônus 

de Desempenho Educacional – BDE: Nota 

Técnica. 

Documento que traz os principais pontos sobre o 

Programa, envolvendo um esclarecimento 

técnico do seu funcionamento, especificamente 

no que diz respeito ao processo de avaliação das 

escolas do BDE. 

Decreto nº 32.300, de 08 de setembro de 

2008. 

Regulamenta a Lei nº 13.486/2008, que institui 

o Bônus de Desempenho Educacional do Estado 

de – BDE e dá outras providências. 

Decreto nº 33.711, de 28 de julho de 2009. Dispõe sobre o pagamento do Bônus de 

Desempenho Educacional – BDE, e dá outras 

providências. 

Lei nº 13.486, de 1 de julho de 2008. Institui o Bônus de Desempenho da Educação – 

BDE. 

Política de Responsabilização 

Educacional. 

Consulta realizada no site do Sistema de 

Informação da Educação de Pernambuco – 

SIEPE. 

Lei nº 12.965 de 26 de dezembro de 2005. 

 

Dispõe sobre a implantação e funcionamento 

dos Centros de Ensino Experimental, e dá outras 

providências. 

Fonte: Quadro construído pela autora com base nos dados obtidos no Portal do Governo de PE:  

http://www.educacao.pe.gov.br (acesso em junho de 2015)  

 

Em relação ao segundo procedimento de coleta, a entrevista semiestruturada, 

consideramos que esta “[...] ao mesmo tempo em que valoriza a presença do 

investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que os informes alcancem a 

liberdade e a espontaneidade necessária, enriquecendo a investigação” (TRIVIÑOS, 

2006, p. 146). Realizamos entrevistas com 19 professores e 11 gestores escolares, 

conforme detalharemos mais adiante, antes disso, consideramos relevante descrever o 

campo de pesquisa que revela o contexto de escolha dos sujeitos da pesquisa.   

 

2.3.3 Campo de estudo e sujeitos 

Nosso campo de estudo está localizado no Agreste de Pernambuco, mais 

precisamente as escolas que abrangem o Agreste Centro Norte, que são gerenciadas pela 

http://www.educacao.pe.gov.br/
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Gerência Regional de Ensino (GRE), com sede em Caruaru. Essa GRE é responsável 

por 60 escolas em 16 municípios, como podemos observar nos dados abaixo. 

Destacamos, inicialmente, as características dos municípios, como sejam: 

população estimada; área territorial; PIB com dados de 2012; matrículas do ensino 

médio.  

Quadro 2: Cidades que abrangem a GRE Agreste Centro Norte – Por população 

Cidade 

 

População 

Estimada (2014) 

Área Territorial 

Em Km²  

PIB – Per 

Capita 2012 

Matrícula Do 

Ensino Médio 

Caruaru 342328 920,611 11,950.04 13.584 

Santa Cruz do 

Capibaribe 

99.232 335,309 8,336.88 4028 

Belo Jardim 75.186 647,698 13,352.73 4055 

Brejo da Madre de 

Deus 

48.541 762,345 5,177.67 1334 

Toritama 41.035 25,704 10,296.67 1178 

São Caetano 36.626 382,465 5,597.03 1784 

Taquaritinga do Norte 27.188 475,183 6,088.89 852 

Panelas 26.490 380,427 4,915.43 1624 

Agrestina 24.052 200,581 6,427.57 1013 

Cupira 23.769 95,156 6,180.07 949 

Altinho 22.865 452,523 5,158.35 940 

Riacho das Almas 20.064 314,003 6,289.77 824 

Cachoeirinha 19.814 179,262 5,974.44 519 

Jataúba 16.770 714,602 5,507.82 512 

Tacaimbó 12.912 227,601 5,173.04 531 

Ibirajuba 7719 189,596 5,737.15 350 

Fonte: Quadro construído com base em dados do IBGE: www.ibge.gov.br  (acesso em junho de 

2015). 

Como podemos observar no quadro acima, há uma variação de características 

dos municípios que possivelmente se reflete no significado da educação, tanto para os 

que recebem essa educação, quanto para os que trabalham nesses contextos 

educacionais.  Podemos destacar como variação o fato de haver municípios com menor 

população (é o caso de Toritama: 41.035) se comparado a outros (como Santa Cruz do 

Capibaribe: 99.232) com renda per capita maior. Outra característica que define e 

http://www.ibge.gov.br/
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diferencia os municípios diz respeito à quantidade de alunos atendidos. Por exemplo, 

vemos o município de Ibirajuba com cerca de 350 alunos sendo atendidos no Ensino 

Médio e outro, como é o caso de Caruaru, com mais de 13000 alunos.  

Outras variações são passíveis de observação como é o caso da forma 

organizacional das escolas estaduais situadas nesses municípios, que variam entre de 

Referência (Integrais e Semi-integrais) e Regulares, como apresentamos no quadro 

abaixo. 

Quadro 3: Municípios e escolas estaduais da GRE Agreste 

Fonte: Dados do Portal do Governo de PE:  http://www.educacao.pe.gov.br/portal/ (acesso em 

setembro de 2014). 

Percebemos no demonstrativo do quadro que há um grande quantitativo de 

escolas regulares, somando 41, enquanto as escolas integrais e semi-integrais 

representam uma menor quantidade, somando o total de 10 escolas integrais e 9 semi-

integrais. Entretanto, percebemos certo cuidado quanto à distribuição dessas escolas de 

referência por municípios, tendo em vista que apenas dois dos 16 municípios não 

Escolas Estaduais e sua forma organizacional  

Cidade Integrais Semi-integrais Regulares Total  

Agrestina 0 1 0 1 

Altinho 1 0 1 2 

Belo Jardim 1 0 8 9 

Brejo da Madre de Deus 0 1 0 1 

Cachoeirinha 0 1 1 2 

Caruaru 2 4 16 22 

Cupira 1 0 1 2 

Ibirajuba 0 0 1 1 

Jatauba 1 0 0 1 

Panelas 1 0 1 2 

Riacho das Almas 0 1 0 1 

St.ª Cruz do Capibaribe 1 0 6 7 

São Caetano 1 0 2 3 

Tacaimbó 1 0 1 2 

Taquaritinga do Norte 0 1 1 2 

Toritama 0 0 2 2 

Total 10 9 41 60 

  

http://www.educacao.pe.gov.br/portal/
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possuem estas estruturas organizacionais nas escolas, que é o caso de Toritama e 

Ibirajuba que contam apenas com escolas regulares, até à data do levantamento. 

Percentualmente, as escolas da GRE Centro Norte estão distribuídas da seguinte 

forma: 17% são integrais; 15% Semi-integrais e 68% regulares, como podemos ver no 

gráfico a seguir. 

 

Gráfico 1: Escolas atendidas pela GRE – Agreste Centro Norte 

 

Fonte: Gráfico construído pela autora com base nos dados do INEP em 2015. 

Nosso campo de estudo, assim como todas as escolas do estado de 

Pernambuco, está inserido no PMGP-ME, tendo em vista que o Programa em 

desenvolvimento abrange a rede estadual de ensino. Por fazerem parte do PMGP-ME as 

escolas acima referidas são avaliadas anualmente quanto aos desempenhos, recebendo 

ou não, nos anos subsequentes, o Bônus de acordo com o desempenho alcançado. 

Podemos constatar tal realidade nas tabelas 3 e 4 que seguem com os dados referentes 

ao Bônus de Desempenho Educacional (BDE) recebido pelas escolas estaduais desta 

região, nos anos de 2013 e 2014. 

 

 

 INTEGRAIS 
17% 

SEMI-INTEGRAIS 
15% 

REGULARES 
68% 

Escolas do Agreste Centro Norte 
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 Tabela 1 – Quantitativo de escolas que atingiram o BDE em 2013. 

Escolas 100% 50 a 99% 0% 

Regulares 7 10 24 

Semi-Integral 2 6 1 

Integral 9 0 1 

Total 18 16 26 

 Fonte: Tabela construída pela autora com base em dados fornecidos pela Secretaria de Educação do 

Estado no site: www.educacao.pe.gov.br (acesso em maio de 2015). 

 

Tabela 2 - Quantitativo de escolas que atingiram o BDE em 2014. 

ESCOLAS 100% 50 a 99% 0% 

Regulares 11 9 21 

Semi-Integrais 6 2 1 

Integrais 2 2 6 

Total 19 13 28 

Fonte: Tabela construída pela autora com base em dados fornecidos pela Secretaria de Educação do 

Estado no site: www.educacao.pe.gov.br (acesso em maio de 2015). 

 

Como podemos observar, em 2013, 26 escolas não receberam bônus, pois 

ficaram abaixo dos 50% da meta a ser atingida; 18 receberam 100% do bônus e 16 

receberam o bônus variando entre 50% e 99%. Em 2014, estes números mudam pouco, 

ampliam-se as escolas que não receberam bônus e as que receberam 100% do bônus, 

passando a 28 escolas que ficaram abaixo dos 50% da meta a ser atingida e 19 escolas 

que atingiram 100% da meta; enquanto caiu o número de escolas que receberam entre 

50% e 99% do bônus para 13. Chamamos a atenção para as escolas Integrais que 

atingiram, em sua maioria (9 de 10 escolas) 100% do BDE em 2013 e em 2014 esse 

número cai bastante (2 de 10 escolas), percentualmente a queda na quantidade de 

escolas que receberam 100% do BDE foi de 90% para 20% das escolas.  

Com os dados acima expostos percebemos que há variáveis a serem 

consideradas, tendo em vista que as escolas apresentam características organizacionais 

diferenciadas, mesmo estando seguindo os mesmos padrões e normas de uma política 

estadual. Tomamos, portanto, para a definição das escolas nas quais selecionamos os 

http://www.educacao.pe.gov.br/
http://www.educacao.pe.gov.br/
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nossos informantes as categorias: regular, semi-integral e integral. Escolhemos dentre 

estas modalidades uma quantidade proporcionalmente aproximada de duas escolas 

integrais, duas semi-integrais e oito regulares, formando um total de 12 escolas a 

compor o nosso campo de pesquisa. Este critério de escolha esteve relacionado a ideia 

de que os professores têm atividades diferentes nas três formas de organização, tendo 

em vista que o tempo de atendimento é diferenciado, bem como a de que os 

profissionais da educação integral têm remuneração distinta da dos profissionais que 

atuam nas escolas regulares. Os professores das Escolas de Referência em Ensino 

Médio – EREMs recebem gratificação de localização especial prevista no artigo 3.°, 

inciso I, alíneas "a" e "b" da Lei n.º 12.965 de 26 de dezembro de 2005, e alterações, 

concedida, exclusivamente, para os professores participantes do Programa de Educação 

Integral. Foi com base nessas informações que estabelecemos os critérios acima 

explicitados. No que se refere aos municípios, fizemos uma escolha aleatória, mas 

priorizamos o maior quantitativo de municípios a fim de podermos apreender uma 

maior variedade de práticas discursivas.  

No quadro das escolas selecionadas, fizemos entrevistas com gestores escolares 

e docentes, e destes últimos a nossa opção foi escolher um professor de português ou de 

matemática – áreas nas quais são aplicadas a provas do SAEPE, que, por sua vez, é base 

para o cálculo do Índice de Desempenho Educacional de Pernambuco (IDEPE) – e um 

professor de outra disciplina em cada escola. Entretanto, devido às disponibilidades dos 

participantes, entrevistamos 9 docentes de Língua Portuguesa/Inglesa cuja formação é 

Licenciatura em Letras; 4 de Matemática, com formação em Matemática; 3 docentes de 

História, 2 com formação em Ciências Sociais e 1 em História; 1 Professora de 

Biologia; e 1 Professor de Artes com formação em Pedagogia e Língua Portuguesa, 

num total de 19 professores entrevistados, como poderemos ver no quadro a seguir. 

Vale destacar que durante as entrevistas participaram indiretamente, e por isso 

não constam no quadro abaixo, 3 professoras observadoras que aparecem nas análises 

como PO, PO1 e PO2, que estavam na sala dos professores no momento em que 

realizávamos a entrevista com P12, P19 e P7 respectivamente. Portanto, estas não estão 

caracterizadas no quadro abaixo, pois foram profissionais que disseram não poder fazer 

parte da entrevista, mas mesmo assim em algum momento interviram na fala do/da 

colega. Os docentes entrevistados apresentam também perfis diferenciados no que diz 
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respeito à área de formação, tempo de atuação na educação, vínculo com a secretaria de 

educação, dentre outros.  

Destacamos algumas características dos docentes entrevistados, tais como idade, 

tempo de atuação e formação. Os docentes entrevistados tem idade que variam de 26 a 

53 anos; o tempo de atuação varia de 2 a 30 anos. Em relação a formação 10 docentes 

são Licenciados em Língua Portuguesa, 4 docentes em Matemática, 3 tem formação em 

História, 1 com formação em Educação Física e 1 em Biologia. Apenas sete dos 

dezenove profissionais possui apenas um vínculo empregatício.  

Vale destacar que entre os professores entrevistados apenas dois iniciaram sua 

atuação profissional com a política de modernização já implantada nas escolas da rede 

estadual. Outro ponto interessante é o fato de nossos entrevistados, em sua maioria, 

pertencerem ao quadro efetivo, apesar de o quadro docente do Estado ter grande 

quantitativo de docentes com contrato temporário, o que sugere que há maior 

disponibilidade de tempo por parte dos docentes efetivos. 

Das 12 escolas selecionadas, entrevistamos 11 profissionais que respondiam pela 

gestão. Uma gestora pontuou a grande demanda de atividades a serem realizadas e não 

nos concedeu a entrevista. Assim, entrevistamos 9 Gestores, 1 Gestor Adjunto e 1 Chefe 

de Secretaria, e, apesar da diferenciação nas funções, os tratamos no decorrer da análise 

como gestores, pois todos eles respondem pela gestão da escola.  

Os gestores entrevistados tem idade que varia de 31 a 53 anos, com tempo de 

atuação que varia de 10 a 35 anos. Em relação à formação 5 dos 11 gestores 

entrevistados é licenciado em Língua Portuguesa, 2 graduados em Ciências Sociais; 2 

formados em História, 1 licenciado em Pedagogia e 1 em Biologia. Vale destacar que 

dentre os gestores entrevistados, dois possuíam menos de um ano de atuação na gestão: 

foi o caso de G3, que estava há três meses na gestão na data da entrevista, e G6, que 

tinha seis meses de gestão na data da entrevista.  

Ainda, todos os gestores entrevistados são profissionais com vínculo efetivo, 

dentre os quais apenas 1 tem carga horária de 400 horas de atividade no Estado e 4 têm 

apenas 1 vínculo empregatício. 
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2.3.4 Análise crítica do discurso: as contribuições de Fairclough para a análise dos 

dados 

Fiel à nossa discussão metodológica, optamos por analisar os dados com base na 

análise crítica do discurso proposta por Norman Fairclough (2001) que tem como 

objetivo “[...] reunir a análise de discurso orientada linguisticamente e o pensamento 

social e político relevante para o discurso e a linguagem” (p. 89). O autor vai tomar, 

dentro desta perspectiva, o discurso em sua tridimensionalidade – texto, prática 

discursiva e prática social. 

Ao usar o termo 'discurso', o autor propõe que a linguagem seja considerada 

“como forma de prática social e não como atividade puramente individual ou reflexo de 

variáveis situacionais” (p. 90). Ele tenta avançar, apontando o discurso como um modo 

de ação, um modo de as pessoas agirem sobre as outras e também um modo de 

representação, implicando numa “[...] relação dialética entre o discurso (prática social) e 

a estrutura social” (Idem, p. 91). 

O discurso não é algo estático e individual, mas está numa dialética constante 

com as estruturas sociais existentes. Como destaca o autor, “o discurso contribui para a 

constituição de todas as dimensões da estrutura social que, direta ou indiretamente, o 

moldam e o restringem: suas próprias normas e convenções, como também relações, 

identidades e instituições que lhe são subjacentes” (Idem, p. 91).  Neste sentido, a 

relação dialética entre discurso e estrutura social faz-se necessária para evitar erros ‘de 

ênfase indevida’, tanto no que se refere a ‘determinação social do discurso’ – em que o 

discurso é “mero reflexo de uma realidade social mais profunda” – quanto no que se 

refere a ‘construção do social no discurso’ – “o discurso é representado idealizadamente 

como fonte do social” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91-92). O discurso está interpelado 

pelas ideologias das estruturas, mas estas também podem ser ressignificadas a partir 

deste discurso. 

O autor aponta que a prática política e ideológica são dependentes uma da 

outra: a primeira “estabelece, mantém e transforma as relações de poder e as entidades 

coletivas [...] entre as quais existem relações de poder”; a segunda, “constitui, 

naturaliza, mantém e transforma, os significados do mundo de posições diversas nas 

relações de poder” (Idem, p. 94). Portanto, um discurso sozinho não está investido 

política e ideologicamente de forma particular, ele pode ter um desenho mais ideológico 

em um local e em outro menos. Para um determinado grupo aquele discurso pode ser 
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extremamente ideológico e para outro não, porque a ideologia contida no discurso será 

mais bem aceita e/ou já fará parte do discurso daquele grupo e noutro não. 

Ao fazer uma análise do discurso é necessário contextualizar o ambiente de 

onde se está extraindo aquele discurso para analisar, pois o discurso está dentro de um 

contexto. Tendo em vista que “Todos esses processos são sociais e exigem referência 

aos ambientes econômicos, políticos e institucionais particulares nos quais o discurso é 

gerado” (Idem, p. 99). Portanto, não se pode fazer uma análise do discurso sem 

considerar o todo. 

Dentro da perspectiva de análise de discurso de Fairclough (2001) nos detemos 

na intertextualidade que pode ser caracterizada como intertextualidade manifesta, “se 

recorre explicitamente a outros textos específicos”, e como intertextualidade 

constitutiva ou interdiscursividade, “a constituição heterogênea de textos por meio de 

elementos (tipos de convenção) das ordens de discurso” (p. 114). 

Segundo o autor, o interdiscurso é entendido como 

[...] a entidade estrutural que subjaz aos eventos discursivos e não a 

formação individual ou o código: muitos eventos discursivos 

manifestam uma orientação para configuração de elementos do código 

e para seus limites, para que se possa considerar como regra o evento 

discursivo existente (mas especial) construído da concretização 

normativa de um único código (Idem, p. 95). 

O autor vai sempre chamar a atenção para o fato de que a interdiscursividade 

não se resume à formação de discurso individual, mas se aplica a vários níveis da ordem 

de discurso (societária, institucional, tipos de discurso). 

Vale ressaltar que a análise intertextual realizada por nós está vinculada a uma 

teoria de mudança social e política para investigação da mudança discursiva no contexto 

da Política de Modernização e do trabalho docente da rede estadual de Pernambuco.  

A análise do discurso acontece em três dimensões: a) no nível macro 

(focalizando a intertextualidade e interdiscursividade nas amostras do discurso); b) no 

nível micro com a análise de texto; c) na análise da prática social (ordens de discurso). 

Como não temos condições de trabalhar todas as categorias apresentadas pelo 

autor, buscamos realizar uma análise tridimensional, trabalhando categorias de cada 

dimensão analítica. 
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Na macro análise nos detemos a uma dimensão da prática discursiva utilizando 

a ideia de intertextualidade e interdiscursividade. Esta categoria envolve a formação de 

discurso não só individual, mas se sobrepõe a diversos níveis da ordem de discurso 

(societária, institucional, tipos de discurso). Este tipo de análise tem por objetivo 

“especificar os tipos de discurso que estão delineados na amostra discursiva sob análise, 

e como isso é feito” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 283). 

Na microanálise se faz uma descrição dos discursos e ou amostras discursivas 

com vistas para os detalhes do texto, tais amostras são essenciais para evidenciar a 

nossa interpretação na ‘macro análise’, bem como ressaltar a compatibilidade com os 

textos analisados. Buscamos ao longo da análise apreender a análise textual dando 

atenção ao significado das palavras, a polidez textual, a coesão, entre outros.  

Tomamos como elemento para a escolha do tipo de análise de texto os próprios 

textos, pois apresentaram de modo geral palavras que exigiam compreender sua 

significação. De acordo com Fairclough (2001) como produtores e intérpretes somos 

confrontados com ‘grupos de palavras e seus significados’. Ainda sobre a significação 

das palavras o autor aponta que 

[...] como produtores estamos diante de escolhas sobre como usar uma 

palavra e como expressar um significado por meio de palavras, e 

como intérpretes sempre nos confrontamos com decisões sobre como 

interpretar as escolhas que os produtores fizeram (que valores atribui a 

elas) (p. 230).  

Diante disso, buscamos nas palavras produzidas, nos documentos que regulam 

o PMGP-ME e pelos entrevistados (professores e gestores), fazer uma interpretação do 

significado atribuído àquela palavra. Buscamos considerar o contexto em que a palavra 

foi produzida para assim identificar os valores a ela atribuídos. 

Além dos elementos anteriormente apresentados, destacamos ainda elementos 

coesivos, concepções explícitas e implícitas sobre o Programa e que se mostraram de 

suma importância para a microanálise. 

Na análise da prática social o objetivo maior é esclarecer ou especificar “a 

natureza da prática social da qual a prática discursiva é uma parte” (Idem, p. 289). A 

prática social é essencial, pois é por meio dela que teremos base para explicar o porquê 

da prática discursiva ser como é e quais os efeitos da prática discursiva sobre a prática 

social. 
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De acordo com Resende e Ramalho (2004), “A análise da prática social está 

relacionada aos aspectos ideológicos e hegemônicos na instância discursiva analisada” 

(p. 188). Na ideologia ressaltam-se aspectos do texto como os sentidos e os estilos, entre 

outros, investidos ideologicamente. Na hegemonia volta-se o olhar para as práticas 

sociais que podem ser ‘econômicas, políticas e culturais’. Portanto, a análise da prática 

social não se encontra dissociada da macro nem da microanálise textual.  

Fairclough (2001) especifica três pontos de forma resumida para analisar a 

prática social diante dos dados, dentre elas a ‘ordem do discurso’.  

Pode-se considerar uma ordem de discurso como faceta discursiva do 

equilíbrio contraditório e instável que constitui uma hegemonia, e a 

articulação e a rearticulação de ordens de discurso são, 

consequentemente, um marco delimitador na luta hegemônica (Idem, 

p. 123).  

Para o autor, cada estrutura tem sua ordem de discurso e estas ordens do 

discurso entram em luta com outras ordens de discurso com que se relacionam (ex.: a 

ordem de discurso da escola vai estar em constante luta com a ordem de discurso da 

secretaria municipal ou estadual, dos pais, da comunidade, etc.). Uma ordem de 

discurso transforma a outra, ao mesmo tempo que também é transformada. Isso não 

acontece naturalmente, mas por meio de lutas, contradições, ou seja, da dialética que as 

envolve. Portanto, o “objetivo é especificar o relacionamento da instância da prática 

social e discursiva com as ordens de discurso que ela delineia e os efeitos de reprodução 

e transformação das ordens de discurso para as quais atribui” (Idem, p. 290).   

Vale ressaltar que nenhuma das três dimensões da análise de Fairclough se 

sobrepõe, mas são dimensões que se complementam. 

Dando continuidade à nossa discussão teórico-metodológica, no próximo 

tópico trazemos a discussão sobre os principais conceitos e categorias que amparam 

nossa discussão nessa dissertação. Essas discussões tiveram como intuito estabelecer 

uma base teórica que possibilitasse solidificar nossas análises e considerações dos 

discursos dos envolvidas na política de modernização em vigência no Estado de 

Pernambuco. 
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3 O PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EM PERNAMBUCO: 

ANÁLISE DO DISCURSO SOBRE O TRABALHO DOCENTE NOS 

DOCUMENTOS  

 

Esse capítulo procura melhor situar nossa discussão e atender ao primeiro 

objetivo específico desta pesquisa, uma apresentação e análise do PMGP-ME. 

Iniciamos com uma descrição e análise mais geral sobre o Programa, em seguida 

focamos na análise dos documentos, identificando o discurso sobre trabalho docente e 

valorização profissional presente nos documentos que amparam o PMGP-ME. Com 

isso, demarcamos o início das análises previstas. 

3.1 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO: DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS 

ELEMENTOS ESTRUTURANTES 

 

Como já foi anunciado no início desse relatório, buscamos analisar os impactos 

de determinada política para o trabalho docente. Nesse caso, é relevante que façamos 

uma apresentação e análise dos documentos que embasam um determinado tipo de 

política. Assim, apresentamos as bases e origens do Programa de Modernização da 

Gestão Pública-Metas para Educação (PMGP-ME), que procuramos fazer tomando por 

base os documentos disponíveis no portal da Secretaria de Educação do Estado, bem 

como Leis e Decretos que regulamentam o Programa
5
. 

É possível entender, com base nos documentos, que o PMGP-ME, criado em 

2008, é uma proposta de gestão focada no progresso dos indicadores educacionais de 

Pernambuco, pautando-se no referencial de uma gestão por resultados. Tal política 

segue as orientações de desenvolvimento nacional e internacional, cuja origem inicia-se 

na criação do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do 

Planejamento dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal (PNAGE). A partir de 2003 

houve a definição de uma metodologia de assistência técnica aos Estados e Distrito 

Federal promovida pelo Ministério do Planejamento. O Contrato de Empréstimo com o 

Banco Interamericano foi assinado em 2006 e, posteriormente, os contratos de repasse 

para os Estados e Distrito Federal (DF) também foram assinados. 

                                                 
5
 Oferecemos um quadro com os documentos consultados ao longo do estudo na Metodologia. 
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Assim, para o repasse dos valores, os Estados e o DF foram convidados à 

modernização da gestão, uma vez que o PNAGE trata a modernização institucional “[...] 

com uma visão sistêmica, transversal e integrada do ciclo da gestão pública. Neste 

sentido, incentiva-se o compartilhamento de soluções de modernização em nível das 

administrações estaduais e também entre diferentes estados” (PERNAMBUCO, 2015). 

Cavalcanti (2011) apresenta de forma resumida como funciona o PNAGE  

[...] o Ministério do Planejamento, por intermédio da Caixa 

Econômica Federal (CEF), repassa valores às Unidades Federativas 

(UFs), conforme cronograma previamente estabelecido. As UFs 

realizam as contratações e/ou aquisições, seguindo as políticas do 

Banco Interamericano para o Desenvolvimento – BID e prestam 

contas das parcelas recebidas, habilitando-se a receberem as parcelas 

futuras, conforme a regra inicialmente adotada da Instrução 

Normativa nº 01/97 e agora do Decreto nº 6.170/2008 (p. 79). 

Os Estados recebem recursos financeiros, por meio da contratação que visam o 

seu desenvolvimento econômico, e faz acordos com organizações internacionais, bancos 

nacionais e Ministério do desenvolvimento, cabendo ao mesmo prestar contas das 

parcelas recebidas para, posteriormente, obter novas parcelas. Esse processo de 

prestação de contas acontece concomitante com a adoção das regras e estratégias de 

modernização da gestão estabelecida no acordo firmado entre o Estado, o BID, bancos 

nacionais e o Ministério do planejamento.   

Nesse sentido, o Estado de Pernambuco criou em 2006 o Projeto de 

Modernização da Gestão e do Planejamento do Estado de Pernambuco - PNAGE-PE 

que deu origem, posteriormente, ao Programa de Modernização da Gestão Pública – 

Metas para a Educação – PMGP-ME (CAVALCANTI, 2011; SILVA, 2013).  

O Governo Estadual criou em 2008, com a justificativa de melhorar os 

indicadores educacionais de Pernambuco, - tendo em vista que o estado ficou com o 

pior Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) no Brasil, na modalidade 

do Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série em 2005, com média de 2,4 - o PMGP-ME e 

estabeleceu como meta alcançar média 6,0 no IDEB até 2021 (PERNAMBUCO, 

2008a). 

Quais as consequências dos índices baixos para o financiamento da educação 

no Estado e quais as estratégias do governo federal para pressionar os Estados a 

elevarem seus índices?  De acordo com Cavalcanti (2010) “A agenda política reformula 

os sistemas de ensino visando fomentar o momento de afirmação da agenda neoliberal 

no âmbito das organizações internacionais que refletem nas Políticas Públicas, em 
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especial as educacionais no Brasil da Modernidade” (p. 07). Com isso, os acordos 

internacionais de financiamentos voltados aos Estados vinculam a melhora dos índices 

de desenvolvimento, dentre eles o IDEB, como pré-requisito para novas parcelas do 

financiamento. Assim, no caso de Pernambuco, o governo buscou estratégias e a criação 

de novas políticas para se enquadrar nas novas exigências postas.  

Esse processo de definição das políticas públicas voltadas à sociedade, de 

acordo com Höfling (2001, p. 38) “reflete os conflitos de interesses os arranjos feitos 

nas esferas de poder que perpassam as instituições do Estado e da sociedade como um 

todo”. Nesse sentido, a ação desenvolvida no âmbito da educação de Pernambuco, 

perpassa por interesses que vão além do processo de oferta de uma educação de 

qualidade. 

O Programa de Modernização está focado na modificação dos indicadores 

educacionais do Estado, trabalhando a gestão por resultados. Este tem como objetivo  

[...] consolidar nas unidades de ensino, a cultura da democracia e da 

participação popular, baseada em diagnóstico, planejamento e gestão. 

Esse trabalho vem sendo desenvolvido em parceria com o Movimento 

Brasil Competitivo (MBC) e o Instituto de Desenvolvimento 

Gerencial (INDG)
6
.  

Essa iniciativa visa o desenvolvimento da política de responsabilização 

educacional assinalada por quatro condições básicas para a consolidação dessa política, 

são as seguintes: “a) Objetivos educacionais e metas claras por escolas (IDEPE); b) 

Sistema próprio de avaliação (SAEPE); c) Sistema de incentivos para as escolas que 

alcançam as metas estabelecidas (BDE); d) Sistema de monitoramento de indicadores 

de processos e de resultados” (PERNAMBUCO, 2012b, p. 20-21).   

O Programa se desenvolve no contexto educacional a partir dos aspectos acima 

citados. Estas condições foram pilares administrativos no Governo Campos (2007 - 

2014) que, de acordo com seu discurso, pontuou a educação como meio eficaz para 

avançar em novas oportunidades, a fim de melhorar os indicadores sociais e a qualidade 

de vida dos pernambucanos, bem como almejando tornar-se referência em educação de 

qualidade. 

Na implementação do Programa a Secretaria de Educação do Estado (SEE), 

juntamente com a Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), deve se enviar um 

Termo de Compromisso aos gestores escolares com as metas do IDEPE a serem 

                                                 
6
 Portal da Secretaria de Educação do Estado. Disponível em: 

http://www.educacao.pe.gov.br/portal/?pag=1&men=69 Acesso em 07 de jan. de 2016. 

http://www.educacao.pe.gov.br/portal/?pag=1&men=69
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atingidas pela escola. Os gestores, por sua vez assinam, cabendo às escolas criar 

estratégias para o alcance das metas. A partir de 2008 todas as unidades passaram a ter 

metas anuais definidas a partir da realidade de cada uma e tem que melhorar em relação 

a elas mesmas a cada ano (PERNAMBUCO, 2008a). 

Segundo o discurso propagado nos documentos, as metas são desafios 

propostos às escolas, com o intuito de melhorar os índices educacionais do Estado. De 

acordo com o Portal da SEE
7
, a meta é um indicador objetivo estabelecido para a escola 

e representa o desafio proposto para cada escola na busca da melhoria dos resultados do 

Estado.  Esse tipo de política tende a padronizar suas ações em relação às escolas, 

desconsiderando suas especificidades e o contexto ao qual estão inseridas.  

O Estado também conta com um sistema próprio de avaliação o SAEPE, que 

oferece provas anuais que informam a proficiência dos alunos em Português e 

Matemática: “Dados que subsidiam a tomada de decisões, com o objetivo de solucionar 

os problemas detectados além de permitir a realização de intervenções para melhorar os 

resultados e verifica se as metas estabelecidas foram atingidas” (PERNAMBUCO, 

2008a, p. 11).  

O que se percebe diante do sistema de avaliação é que o mesmo segue o padrão 

nacional de redução das habilidades
8
, limitando-as a domínio em áreas específicas do 

conhecimento, o que Freitas (2012) chama de ‘estreitamento curricular’. 

Enquanto se luta por uma educação de qualidade que promova uma formação 

ampliada do ser humano, o Estado se enquadra nos preceitos neoliberais de educação. 

Coloca-se a avaliação em larga escala, e em áreas específicas, como mecanismo de 

regulação, já que esse se encontra articulado a ações de recompensa, no caso em estudo: 

o BDE (CARVALHO, 2009; BARROSO, 2005; GROTOSTIAGA e VIEIRA, 2011). 

O resultado do SAEPE, mais o fluxo escolar, geram o IDEPE, criado pela 

própria SEE. De acordo com o Decreto nº 32.300/2008, Art.7º “§ 2º, O fluxo escolar é 

medido pelo Censo Escolar considerando o registro das taxas de aprovação, abandono e 

reprovação nas diferentes séries”.  

Ainda sobre a composição do IDEPE, a nota técnica anuncia dois 

componentes: 

                                                 
7
 http://www.educacao.pe.gov.br/portal/ 

8
 O mesmo ocorre com o SAEB, sistema sobre o qual o governo de Pernambuco se inspirou para criar o 

SAEPE.  

http://www.educacao.pe.gov.br/portal/
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a) média do desempenho dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática, 

resultante dos testes elaborados no SAEPE. O SAEPE possui escala de proficiência 

comum ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica/SAEB.  

b) taxa de aprovação em cada uma das séries da educação básica oferecidas 

pela escola, conforme os procedimentos do Censo Escolar, que apura os índices anuais 

de aprovação, reprovação e abandono (PERNAMBUCO, 2008b, p. 3). 

O cálculo é realizado, de acordo com esse documento, por meio da 

multiplicação: nota da média (do SAEPE) pela taxa média de aprovação no ciclo 

avaliado, gerando o IDEPE por escola. Estes critérios são utilizados, porque se 

considera que assim as escolas tenderão a não selecionar os ‘melhores alunos’, tendo em 

vista que a taxa de aprovação é considerada como base de cálculo na composição do 

IDEPE. Ainda, “A ideia por trás da construção do IDEPE é que uma boa escola 

democrática deve prover uma educação de qualidade a todos os alunos” 

(PERNAMBUCO, 2008b, p. 3). 

Os resultados da avaliação do SAEPE a as taxas de aprovação da escola, ao 

comporem o IDEPE, além de servirem de diagnóstico para o sistema de educação de 

Pernambuco, serão o requisito fundamental para o estabelecimento do BDE.  

O Programa conta, também, com o Sistema de Monitoramento periódico das 

atividades desenvolvidas pelos professores, bem como da presença dos mesmos e dos 

alunos nas atividades escolares. O monitoramento conta com equipe técnica e o Sistema 

de Informações da Educação de Pernambuco (SIEPE). 

O Sistema permite o registro, a consolidação, a medição e a análise das 

informações referentes à frequência dos alunos e dos professores; as aulas previstas e as 

efetivamente ministradas; o desenvolvimento do currículo; a causa das faltas e das 

ausências; e a idade e a série em que os alunos estão matriculados (PERNAMBUCO, 

2008a, p. 10). 

É proposto monitoramento periodicamente com o intuito de assegurar o 

andamento da política educacional, com ele a SEE pode ter controle sobre o trabalho 

desenvolvido na Rede Estadual, facilitando a detecção de possíveis irregularidades.  

Esse tipo de ação serve para “[...] gerir, regular e controlar todos os processos e 

comportamentos dos actores, de modo a levá-los a alcançar, a qualquer preço, os 

objectivos externos definidos pelo Estado [...]” (AFONSO, 2007, p. 18). 
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O monitoramento pode provocar ao trabalho docente a restrição da autonomia, 

uma vez que delimita a ação desse profissional e cobra respostas sobre a execução. De 

acordo com Afonso (2007, p. 18) isso poderá acontecer “passando por cima das 

margens de autonomia relativa dos professores, e desvalorizando processos colegiais e 

relacionais de participação de todos os intervenientes”. Ainda, podem causar impactos 

na formação dos estudantes, tendo em vista que houve mudanças no currículo e na 

rotina da escola para corresponder a esses índices, bem como cria no ambiente 

educacional a competitividade entre as escolas, tendo em vista que a comunidade 

escolar como um todo se sente pressionada a corresponder a esses índices.  

Até o momento esboçam-se duas interpretações possíveis sobre o 

monitoramento que vem se materializando no discurso da rede estadual de educação. 

Por um lado, há a interpretação do ponto de vista da incorporação da tecnologia aliada 

ao trabalho docente, que tem se tornado prática crescente no contexto educacional, uma 

vez que é utilizada como estratégia para aprimorar o espaço-tempo pedagógico e 

administrativo, tendo em vista a facilidade de cálculo, localização, disseminação e 

acesso em diferentes locais dos dados educacionais.  

Por outro lado, quando a incorporação das tecnologias se insere numa estrutura 

administrativa que ainda não conta com infraestrutura para acompanhar os avanços 

tecnológicos, há o risco de intensificação do trabalho, por meio dos novos fazeres 

incorporados à prática docente.  Nesse sentido a intensificação acontece “[...] jornada de 

trabalho de ordem intensiva (aceleração na produção num mesmo intervalo de tempo) e 

extensiva (maior tempo dedicado ao trabalho)” (MANCEBO, 2007, p. 470). Como 

podemos sinalizar, o caso das escolas que ainda não contam com todo o sistema 

informatizado e tem que fazer o mesmo trabalho nas cadernetas de papel e digital.  

Assim, é possível dizer que a falta de estrutura no desenvolvimento da política, também 

pode gerar a sensação de se desenvolver um trabalho inútil e excedente ao tempo 

remunerado. 

Não podemos perder de vista que o monitoramento acontece, de acordo com 

Grotostiaga e Vieira (2011), por meio de uma modernização da gestão com sua forma 

de regulação centrada num Estado avaliador, que tem o controle de suas ações ‘à 

distância’, que possibilita a escola certa flexibilidade à medida que essa pode adotar sua 

proposta pedagógica para alcançar os resultados, mas ao mesmo tempo tais resultados 

são pré-estabelecidos pela secretaria de educação.  
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O Programa conta, ainda, com o sistema de incentivo para os profissionais da 

educação, por meio do Bônus de Desempenho Educacional - BDE que foi instituído 

pela Lei 13.486/2008 e regulamentado pelo Decreto nº 32.300 de setembro de 2008. A 

referida Lei institui o bônus e dá a seguinte definição: 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Estado de Pernambuco, o Bônus 

de Desempenho Educacional - BDE, correspondente a uma premiação 

por resultados, destinado aos servidores lotados e em exercício nas 

Gerências Regionais de Educação e nas unidades escolares da Rede 

Pública Estadual de Ensino, em função do seu desempenho no 

processo educacional, de acordo com metas e condições fixadas em 

decreto do Poder Executivo (PERNAMBUCO, 2008d).   

O bônus é um incentivo financeiro destinado aos profissionais das escolas e 

GREs que atingiram as metas, a partir de 50% da meta estabelecida os profissionais 

recebem metade do bônus e, a partir daí, é considerado um intervalo de 10% até atingir 

os 100%, sendo que, se o desempenho for abaixo dos 50% a escola não recebe o Bônus. 

O pagamento do bônus é anual e corresponde ao somatório do valor do vencimento 

inicial da classe I, Faixa A, da primeira matriz referente à grade da carreira dos 

servidores lotados na GRE e nas Escolas. 

Vale salientar que o Bônus não integra a remuneração dos beneficiados, isso 

pode ser observado no Art. 6º da Lei nº 13. 486/08. Sendo o bônus apenas anual e tendo 

como dependência os resultados avaliativos, este não integra à remuneração prevista no 

plano de carreiras, apenas um acréscimo ao vencimento por período determinado aos 

beneficiados, que poderá se estender, desde que atinjam as novas metas estabelecidas 

ano a ano. 

Sobre remuneração e vencimento, Camargo et. al. (2009), traz definições que 

se fazem importantes para um melhor entendimento sobre o bônus. Para os autores, o 

termo vencimento,  

[...] é definido legalmente (lei n. 8.112, de 11/12/1990, art. 40) como 

“retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor 

fixado em lei”. [...] O conceito de “remuneração”, por sua vez, pode 

ser definido como o montante de dinheiro e/ou bens pagos pelo 

serviço prestado, incluindo valores pagos por terceiros (p. 342). 

Nesse sentido, o BDE compõe uma remuneração pelo atendimento às metas 

estabelecidas, podendo ser considerado um prêmio ou mesmo 14º salário. 

De acordo com a Lei, um dos objetivos na instituição do bônus de desempenho 

é a valorização profissional, como aponta Art. 1º Inciso: “III fortalecer a política de 
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valorização e remuneração dos profissionais da educação, visando, primordialmente, à 

melhoria da qualidade do ensino prestado nas Unidades Escolares da Rede Estadual” 

(PERNAMBUCO, 2008d). 

O Balanço da Educação, realizado ao final de 2014 pela SEE, relata os avanços 

realizados no segundo mandato de Eduardo Campos (2010-2014) e as iniciativas 

tomadas para a valorização profissional no período. O intuito desse documento foi a 

prestação de contas que encerra tanto o ano de 2014, como um ciclo iniciado em 2007, 

que tem a partir de 2015 um novo Gestor estadual. Em sua “fala” inicial de apresentação 

do Balanço, o secretário de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco afirma que 

“Avançamos na valorização do professor, reafirmando o compromisso com o 

cumprimento da Lei do Piso Nacional do Magistério, e pagando, pelo quinto ano 

consecutivo, o Bônus de Desempenho Educacional (BDE)” (PERNAMBUCO, 2014, p. 

03).  

A valorização profissional é considerada à medida que se paga o Piso salarial. 

“Reconhecer o trabalho realizado cotidianamente pelos professores como primordial 

para a evolução da educação tem sido uma das prioridades do estado que vem 

cumprindo o compromisso do pagamento do piso salarial dos professores” (Idem, p.7). 

Vale ressaltar que a valorização profissional não se limita à remuneração, há 

outros elementos a serem considerados. De acordo com Leher (2010), a valorização 

abrange a dimensão objetiva e subjetiva,  

(1) objetivas – regime de trabalho; piso salarial profissional; carreira 

docente com possibilidade de progressão funcional; concurso público 

de provas e títulos; formação e qualificação profissional; tempo 

remunerado para estudos, planejamento e avaliação, assegurado no 

contrato de trabalho, e condições de trabalho e (2) subjetivas – 

reconhecimento social, autorrealização e dignidade profissional. 

  Diante do exposto, reafirmamos que uma valorização profissional não de 

reduz a remuneração ou qualquer outra dimensão de forma isolada, mas desse conjunto 

de dimensões. 

 No que se refere à formação continuada, o Estado aponta ter avançado na 

qualificação e atualização, entretanto, este “avanço” está voltado apenas para gestores e 

técnicos educacionais. Com o objetivo de promover a qualificação e atualização dos 

gestores escolares e técnicos, com ênfase em gestão, monitoramento, avaliação e 

direitos humanos, a SEE implementou, através do Decreto nº 38.103/2012 de 25 de abril 
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de 2012, os Programas de Formação de Gestor Escolar (PROGEPE) e de Formação 

Continuada de Técnicos Educacionais – (PROTEPE)
9
.  

O Balanço da Educação 2014 traz alguns exemplos de profissionais (gestores, 

professores, técnicos) para afirmar que “as oportunidades de aperfeiçoamento e 

crescimento profissional podem ser alcançadas por meio do mérito” (PERNAMBUCO, 

2014, p. 8). O reconhecimento profissional no Programa de modernização aponta para a 

competição entre os pares na corrida pela conquista de uma progressão na carreira, o 

que vai na contramão do que se poderia entender por valorização, tendo em vista que a 

formação e a progressão na carreira são elementos que devem ser garantidos a todos os 

profissionais. 

No campo empírico pudemos contatar que há formação continuada, promovida 

pela GRE para os professores de Português e Matemática. Fato que é contestado por 

professores de outras disciplinas, por não ser uma prática que envolve todas as áreas do 

conhecimento, como pode ser visto no tópico de análise das entrevistas. 

Podemos perceber que no decorrer da apresentação do Programa de 

Modernização, o sucesso e ou fracasso escolar, a valorização e remuneração 

profissional, passam a estar ligados aos resultados obtidos em testes/provas 

padronizadas que desprezam diferenças regionais e do contexto escolar 

individualmente. Há ênfase no atendimento de demandas específicas como: a) 

Formação de Gestores e Técnicos como executores e reguladores da política 

gerencialista; b) formação dos professores com foco nas áreas avaliadas no SAEPE 

(Português e Matemática).  Além de não possuir métodos claros quanto à definição do 

IDEPE e do BDE, podendo causar possíveis desconfortos aos profissionais envolvidos 

nesse processo. 

 

3.2 O PMGP-ME, TRABALHO DOCENTE E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 

Nesse tópico retomamos os objetivos específicos desta pesquisa, em que 

buscamos identificar o discurso sobre trabalho docente presente nos documentos que 

amparam o PMGP-ME, bem como as possíveis mudanças causadas pela implementação 

                                                 
9
 Dividido em três fases, o Programa conta com a parceria da Fundação Universidade de Pernambuco 

(FESP/UPE) para a oferta do Curso de Aperfeiçoamento em Gestão Escolar, seguido de prova de 

certificação, Especialização e Mestrado Profissional. Os cursos dividem sua carga-horária em EaD e 

presencial, possibilitando aos educadores conciliar as atividades profissionais com os estudos 

(PERNAMBUCO, 2014, p.8). 
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do mesmo. Tomamos como base para análise documentos e Leis: usamos o documento 

do PMGP-ME publicado em 2008, que é a cartilha de apresentação do Programa; A Lei 

nº 13.486/2008, que institui o Bônus de Desempenho Educacional - BDE, no âmbito do 

Estado de Pernambuco; consultamos os cadernos do “Curso de Aperfeiçoamento em 

Gestão Escolar” (Módulos 10 e 12). 

O PMGP-ME implementado no Estado de Pernambuco traz como premissa a 

‘gestão por resultados’. Inicialmente esse tipo de gestão instituiu-se no setor privado e 

tem ganhado espaço no serviço público, por meio de ações e mudanças na gestão 

estadual. Este modelo de gestão traz uma vinculação das metas estabelecidas pelo 

Governo, avaliações de desempenho, monitoramento e bonificação aos profissionais da 

educação pelos resultados obtidos. 

Esse é um modelo de gestão gerencialista muito utilizado na iniciativa privada 

e tem sido empregado nas reformas do Estado (ver tópico 2.2) desde a década de 90 e 

vem se ampliando nos governos atuais. A gestão gerencial tem como papel governar 

fazendo arrumações necessárias, dirigindo e ordenando as coisas (GAULEJAC, 2007). 

Em outras palavras, o diretor, numa gestão gerencial, deve estar preparado para as 

mudanças constantes, fazendo as adaptações necessárias para manter uma gestão 

eficiente e eficaz. 

Gaulejac (2007) diz que o gerenciamento é “[...] um conjunto disparatado de 

tecnologias, de regulamentos, de procedimentos, de arranjos e de discursos que 

emergem em dado momento histórico” (p. 111). Nesse sentido, o novo modelo de 

gestão implantado no Estado de Pernambuco traz caracterizações de uma gestão 

gerencialista marcada por um momento histórico, cujo foco está no desenvolvimento 

econômico. 

O PMGP-ME traz suas fundamentações na gestão gerencialista, uma vez que 

enfoca os resultados educacionais, como podemos ver no trecho do documento de 

apresentação do Programa: “Estamos implantando um Modelo de Gestão que tem foco 

em resultados e que na área da Educação significa o meio mais eficaz para 

alcançarmos melhores indicadores sociais [...]” (PERNAMBUCO, 2008, p.3, grifos 

nossos). 

O sentido de “eficaz” significa aquele “Que possui a capacidade de 

desenvolver, em circunstâncias normais e sem ajuda externa, certo resultado; efetivo: 
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segurança eficaz”
10

. É a educação capaz de produzir o efeito esperado, não só para seu 

contexto, mas para melhoria dos indicadores sociais. Pode-se afirmar que ao trazer a 

escola como “meio mais eficaz” para alcançar os indicadores sociais, o Programa retrata 

um tipo de discurso que vincula a educação como um dos principais responsáveis pelo 

desenvolvimento econômico da sociedade, em contrapartida, destaca o “foco nos 

resultados” como estratégia de gestão. Nesse sentido, o discurso revela esperar da escola 

e do professor a capacidade de realizar a tarefa de ensinar de modo eficaz, sem 

desperdício e de acordo com a produtividade. Tal eficácia é verificada pelo Estado, por 

meio das avaliações externas executadas pelo sistema de avaliação estadual o SAEPE e 

premiada através do bônus a escola que atingir acima de 50% da meta estabelecida; ou 

seja, um nível de produtividade previamente delimitado pelo Executivo que é 

monitorado e estimulado.  

A obtenção da eficácia gerencial pode ser alcançada pela descentralização e 

autonomia profissional, por meio da capacidade de decisão e de iniciativa 

(CARVALHO, 2009). Ao tratar a educação como ‘meio mais eficaz’, o discurso do 

Estado perpassa as instituições levando-as a adotar novas práticas sociais e discursivas, 

incluindo a partilha de responsabilidade e poder, tendo em vista que um líder, na lógica 

gerencialista, é aquele que seu poder decorre da influência que ele consegue ter no 

grupo, levando-o a tomar iniciativas.  

Sobre a responsabilização Richter et. al (2015) aponta que nos sistemas de 

testes estandardizados que trazem no cerne das discussões a dimensão meritocrática há 

uma ‘responsabilização unilateral dos docente’, uma vez que “tanto o sucesso quanto o 

fracasso são atribuídos ao indivíduo ou a um fator específico, secundarizando a 

complexidade e a dinâmica dialética de fatores pedagógicos, sociais, econômicos e 

culturais que interferem no processo educacional” (Idem, p, 617).  

A responsabilidade da escola perpassa pelo compromisso de atingir os 

percentuais estabelecidos, com o ‘poder’ de criar suas estratégias para participação dos 

alunos, para a elaboração de provas, entre outros. Em contrapartida, quando não 

alcançam as metas estabelecidas são apontados como os principais responsáveis. Pesa 

sobre as escolas e sobre o trabalho docente a responsabilidade por atingir a qualidade 

educacional, independente da complexidade dos fatores que interferem no processo 

educacional. 

                                                 
10

 http://www.dicio.com.br/eficaz/ 
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 De acordo com Gaulejac (2007) “O poder gerencialista preocupa-se não tanto 

em controlar os corpos, mas em transformar a energia libidinal em força de trabalho” (p. 

113). Por outra parte, cabe ao trabalhador “sentir-se responsável pelos resultados para 

poder desenvolver suas competências e seus talentos, assim como sua criatividade” 

(Ibidem). O poder, nesse sentido, acontece apenas no âmbito restrito às estratégias que 

as escolas devem criar para atingir as metas. 

Dentro desta perspectiva foi montado o sistema de monitoramento das escolas, 

avaliações anuais e bonificação dos profissionais. O Programa é voltado a uma gestão 

gerencial e tem a “incorporação de estratégia da accountability” (PERNAMBUCO, 

2012b, p. 6), trazendo como premissa a ‘qualidade social’ no atendimento das demandas 

da sociedade, transparência na gestão e controle social da ação do governo. Nesse 

sentido, recai sobre os profissionais envolvidos a prestação de contas de seu serviço, por 

meio dos testes de competências. 

A qualidade social nos parâmetros de uma gestão por resultados tem na 

educação o espaço de privilégio para a conformação técnica dos sujeitos. Peroni et. al 

(2009), aponta que o "conceito de modernização sustenta o planejamento da gestão 

escolar em busca de resultados de eficiência e eficácia". A educação é vista como 

espaço de privilégio para a conformação técnica dos sujeitos, uma pedagogia da 

hegemonia que busca 

[...] a naturalização dos fenômenos para a conciliação social. Para 

tanto, este projeto educacional hegemônico descentralizou a gestão de 

sistemas e de unidades escolares, centralizou diretrizes curriculares, 

elevou a educação à condição de importante indicador econômico 

e social de forma centralizada, por meio de Programas de avaliação 

em larga escala para a educação básica (Idem, p. 772, grifo nosso). 

Nesse sentido, a qualidade assume um significado mensurável, uma vez que a 

lógica do Programa é uma lógica de mercado, em que os indicadores como o IDEB, 

IDEPE e outros são a comprovação da qualidade educativa e do desenvolvimento 

social. 

Do mesmo modo, a avaliação em larga escala, também estratégia do PMGP-

ME é utilizada como um dos mecanismos de controle e de prestação de contas pelo 

serviço oferecido pelo Estado. De acordo com Bobbio et. al. (1998) pode existir duas 

formas de controle social “a área dos controles externo e a área dos controles internos”. 

O primeiro está relacionado aos mecanismos acionados contra o indivíduo que não 

aderem às normas externas (dominantes). No caso do PMGP-ME isso pode acontecer à 
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medida que a escola não recebe a bonificação, tendo em vista o não atendimento das 

exigências e metas estabelecidas. Já os controles internos são os que ameaçam a 

consciência do sujeito pelas possíveis transgressões a ordem social. Nesse último caso, 

foi possível identificar nas entrevistas com os sujeitos, que gestores e professores vão se 

adequando e aderindo à nova ordem discursiva imposta pelo PMGP-ME dentro das 

escolas e vão procurar se armar de estratégias para atingir as metas.  

Dentre os discursos, que advém da iniciativa privada implantada no setor 

público, destaca-se no Programa as metas, os resultados e a premiação/bonificação pela 

competência aprovada nas avaliações. Fairclough (2001) classifica tais mudanças como 

comodificação em que o discurso institucional está pautado numa política de 

fortalecimento do controle em oposição a uma discussão mais democrática da educação. 

De acordo com o autor, 

A comodificação é o processo pelo qual os domínios e as instituições 

sociais, cujo propósito não seja produzir mercadorias no sentido 

econômico restrito de artigos para venda, vêm não obstante a ser 

organizado e definidos em termos de produção, distribuição e 

consumo de mercadorias [...]. Em termos de ordem de discurso, 

podemos entender a comodificação como a colonização de ordens de 

discurso institucional e mais largamente da ordem de discurso 

societária por tipos de discurso associados à produção de mercadorias 

(Idem, p. 255). 

A prática discursiva da educação passa a ser imbricada por tipos de discurso que 

a modificam e trazem implicações para a prática social das escolas. Assim, gestores e 

professores vão se adequando paulatinamente aos discursos gerencialistas que envolvem 

as metas e os desempenhos a serem alcançados durante o ano letivo, conforme 

poderemos entender melhor na análise das entrevistas mais adiante.  

A princípio percebe-se que não há especificação direta com uma concepção de 

trabalho docente no âmbito dos documentos, leis e decretos que serviram de base para a 

implantação da política na rede estadual de ensino. No entanto, o discurso gerencialista 

conta com movimentos que o introduzem na gestão pública. De acordo com Rosso 

(2008, p. 182), um primeiro movimento é voltado à construção do objetivo dessas 

práticas que visam “aumentar o rendimento do trabalho – por prolongamento de 

jornada, aumento do ritmo e velocidade, flexibilidade ou intensificação do trabalho 

[...]”, acrescemos a este primeiro movimento o acúmulo de atividades, estabelecimento 

de metas e cobrança de resultados; um segundo, é que as técnicas, são geradas, testadas 

e se espalham no setor privado e em empresas públicas; e um terceiro movimento é 
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quando “implantadas nas empresas privadas e públicas, as práticas estão prontas para 

ser transferidas ao setor público” (Ibidem). Ou seja, primeiro há uma construção 

objetivamente testada que posteriormente passa a ser introduzida nas políticas públicas. 

O modelo de gestão do PMGP-ME pressupõe uma concepção de trabalho 

docente que é pautado por esse tipo de prática de aumento do rendimento do trabalho, 

estabelecimento de metas, cobrança de resultados, apontando para a intensificação do 

trabalho docente, de modo que o trabalho docente passa a ser interpelado por esse tipo 

de discurso gerencialista.  

Esse modelo de gestão adotado pelo Estado de Pernambuco incide, 

diretamente, no tipo de profissional da educação que se faz necessário para a efetivação 

das demandas educacionais condizentes com a política de modernização, trazendo 

implicações sobre o trabalho docente e uma nova concepção desse profissional.  

Os profissionais são levados a ajustar-se à lógica dessa gestão, para tanto, no 

PMGP-ME foi adotada a técnica de incentivo como forma de estimular os profissionais 

na adequação à modernização, como é sinalizado nos textos do Programa. 

O novo sistema também incentiva os profissionais que vivem o dia-a-

dia da escola (diretor, professores, coordenadores e funcionários) para 

trabalharem de forma agregadora e com mais entusiasmo, uma vez 

que uma política de incentivos também foi pensada para esses 

trabalhadores (PERNAMBUCO, 2008, p. 05). 

A política de incentivo profissional está intimamente ligada ao estabelecimento 

de meta individual por escola, utilizando-se do termo de compromisso. O incentivo 

financeiro atrelado a metas a serem cumpridas cria uma nova perspectiva profissional, à 

medida que o foco passa a ser a meta atingida. Cria-se no contexto educacional um 

cenário de competição entre escolas e de cobrança entre os profissionais. O 

condicionamento da remuneração ao estabelecimento de metas desencadeia ações e 

sentimentos que tendem a tirar o foco social da educação, implantando uma lógica de 

mercado, em que a competição é o fator principal. 

Para assegurar o cumprimento do termo de compromisso, criado pela 

Secretaria de Educação e assinado pela gestão da escola, e desenvolver ações de 

intervenção para subsidiar as escolas, foi implantado o Sistema de monitoramento nas 

escolas estaduais – SIEPE (PERNAMBUCO, 2008). Tal sistema pode possibilitar o 

acúmulo de tarefas, que de acordo com Rosso (2008) é reconhecido pelos profissionais, 

por ele entrevistados, como meio de tornar o trabalho mais produtivo. Ao mesmo tempo 
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em que esse trabalho pode ser intensificado pelo fato de ser obrigado, no caso dos 

docentes, 

[...] a lançar a presença dos alunos no sistema de registros eletrônico 

da escola, a colocar na rede eletrônica exercícios, bibliografias e 

textos ilustrativos a que os estudantes tenham acesso, além de dar 

aulas, corrigir provas e trabalhos e atender os estudantes, a despeito de 

não ter remuneração adicional, está-se tratando de intensificação do 

tempo gasto no trabalho mediante acumulação de tarefas (p. 192). 

O monitoramento do PMGP-ME acontece em toda a atividade escolar o que 

implica, também, monitoramento do trabalho docente, estes são monitorados desde a 

sua presença/ausência no contexto de trabalho até os resultados de seu trabalho, tendo 

em vista que o sistema oferece um balanço das avaliações bimestrais, além das 

avaliações anuais que servem de base para gerar o IDEPE.   

A gestão gerencial também se revela por meio desse sistema de monitoramento 

que funciona como uma atividade de controle permitindo,  

[...] o registro, a consolidação, a medição e a análise das informações 

referentes à frequência dos alunos e dos professores; as aulas previstas 

e as efetivamente ministradas; o desenvolvimento do currículo; a 

causa das faltas e das ausências; e a idade e a série em que os alunos 

estão matriculados (PERNAMBUCO, 2008a, p. 10). 

O controle sobre o trabalho é uma ferramenta de suma importância para esse 

tipo de gestão e é perceptível a objetivação do controle sobre a autonomia profissional, 

uma vez que há no sistema de monitoramento especificações sobre este profissional. 

No contexto dessa política o que se espera de um profissional é que ele tenha 

autonomia técnica, tendo em vista que “propicia a diversidade necessária à proliferação 

da criatividade e facilita a aprendizagem organizacional” (PERNAMBUCO 2012a, p. 

19). O discurso sobre a ‘aprendizagem organizacional’ está voltado à lógica de 

mercado, portanto a autonomia afirmada nos documentos difere da autonomia que 

entendemos ser essencial para o desenvolvimento profissional e a profissionalização. A 

profissionalização envolve o aumento da autonomia profissional, bem como formação 

especializada, um estatuto profissional, plano de cargos e carreira em que estão 

previstos seus rendimentos, ambiente de trabalho com estruturas adequadas que 

possibilite meios para um trabalho bem desenvolvido. Ao restringir a autonomia 

profissional à autonomia técnica, a política em análise delimita a sua concepção sobre 

os profissionais da educação, em especial o trabalho docente. Tal concepção está 

diretamente ligada a proletarização do trabalho docente que é “[...] caracterizada pela 
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perda do controle do trabalhador da educação, em particular do professor, sobre o seu 

processo de trabalho” (OLIVEIRA, 2010, p. 21). 

Nesse sentido, a concepção de trabalho docente da política educacional em 

análise está voltada a um trabalho de execução de normas técnicas pré-estabelecidas na 

política educacional, um ensino voltado ao treinamento dos alunos para os testes 

educacionais que se restringem, muitas vezes, as disciplinas avaliadas nos testes.  

Freitas (2015)
11

 chama a atenção para o fato de que “ensinar para testes não é educar”, 

ao escrever sobre as reformas educacionais, em especial a reforma educacional que 

implica a regulação por meio de testes padronizados o autor adverte que,  

[...] primeiro estreitam a educação restringindo a atenção da escola às 

disciplinas que caem nos testes e depois, aos conteúdos e habilidades 

que são incluídos nos itens dos testes, e a tradição de testes anteriores 

se constitui em uma tradição de exame que orienta o que se ensina 

(FREITAS, 2015). 

Tal fato traz mudanças diretas para o trabalho docente que passa a ser 

redirecionado e restrito a ações voltadas às metas a serem atingidas. Consideramos que 

estes são os preceitos da política educacional que visa a modernização da gestão, mas 

tal restrição não se efetiva de forma imediata e generalizada, pois consideramos que os 

profissionais, em especial os docentes, têm prática social própria e que diante do que é 

posto pelo Estado haja uma dialética discursiva entre a prática discursiva proposta pela 

política e a prática dos profissionais. 

O discurso do professor está pautado em determinada prática social, com a 

implementação do PMGP-ME e de suas exigências o professor vai se adequando a essa 

nova prática discursiva. Por outra parte, vão existindo focos de resistência, conforme 

pretendemos evidenciar no discurso dos docentes nos próximos tópicos. 

Um ponto de discussão importante, quando nos referimos ao trabalho docente é 

a valorização profissional, que é apontado nos debates educacionais com uma relação 

direta à qualidade do ensino. O PMGP-ME, como já sinalizamos, vincula o resultado 

das avaliações a remuneração/bonificação dos docentes e demais funcionários. Tal 

bonificação é apresentada como incentivo, podemos ver no documento de apresentação 

que “O bônus é um incentivo financeiro para os profissionais de todas as escolas que 

atingem as metas propostas. A unidade que alcançar 50% da meta receberá a metade do 

bônus; e, a partir daí, será considerado o intervalo de 10% até atingir 100% da meta” 

                                                 
11

 Conteúdo publicado em Avaliação Educacional - Blog do Freitas em 14/12/2015. 

http://avaliacaoeducacional.com/2015/12/14/ensinar-para-o-teste-nao-e-educar-2/ Acesso em 14/12/2015 

http://avaliacaoeducacional.com/2015/12/14/ensinar-para-o-teste-nao-e-educar-2/
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(PERNAMBUCO, 2008a, p. 11, grifo nosso). O que não quer dizer que seja 

valorização, tendo em vista que valorização independe de resultados positivos ou 

negativos do profissional, mas do reconhecimento de modo geral pelo trabalho por ele 

desenvolvido e não só financeiro. 

Outros incentivos são acrescidos à bonificação docente, uma vez que são 

estipulados aumentos ao bônus, sempre que são postos em prática a nova grade 

curricular referente a cada bimestre e todas as aulas previstas, ou seja, 100% das aulas 

no ano letivo, como podemos ver no Art. 3°, parágrafo 3º da Lei n° 13.486/2008, 

O valor do BDE a ser pago a cada servidor será acrescido de 20% 

(vinte por cento) na hipótese de cumprimento do disposto no inciso IV 

do art. 2°, e de mais 20% (vinte por cento) para o caso de 

cumprimento do inciso V do art. 2º, totalizando 40% (quarenta por 

cento) de acréscimo sobre o valor calculado com base nos incisos do § 

2°. (AC)” (Acrescido pelo art.1º da Lei nº 14.514, de 7 de dezembro 

de 2011) (PERNAMBUCO, 2008b). 

 Outro discurso que se apresenta sobre a bonificação é como premiação pelo 

desempenho no processo educacional, na Lei n° 13.486/2008,  

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Estado de Pernambuco, o Bônus 

de Desempenho Educacional - BDE, correspondente a uma 

premiação por resultados, destinado aos servidores lotados e em 

exercício nas Gerências Regionais de Educação e nas unidades 

escolares da Rede Pública Estadual de Ensino, em função do seu 

desempenho no processo educacional, de acordo com metas e 

condições fixadas em decreto do Poder Executivo [...] (Redação 

alterada pelo art. 1º da Lei nº 13.938/2009) (PERNAMBUCO, 2008b, 

grifos nossos). 

 Diante do exposto, pode-se afirmar que não há, nos trechos acima citados, 

relação direta do bônus com a valorização profissional. Entretanto, no inciso terceiro do 

Art. 1º da referida Lei, a vinculação da bonificação com a valorização é perceptível no 

discurso do Estado, uma vez que o bônus propõe-se a: “Art. 1º - III - fortalecer a 

política de valorização e remuneração dos profissionais da educação, visando, 

primordialmente, à melhoria da qualidade do ensino prestado nas Unidades Escolares da 

Rede Estadual” (PERNAMBUCO, 2008b, grifos nossos). 

Tal valorização se restringe a um acréscimo, concedido por via do mérito, à 

remuneração profissional. De acordo com Freitas (2012), 

As recompensas e sanções compõem o caráter meritocrático do 

sistema, mas não só, já que a própria divulgação pública dos 

resultados da escola constitui em si mesma uma exposição pública que 
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envolve alguma recompensa ou sanção públicas. A meritocracia é uma 

categoria, portanto, que perpassa a responsabilização (p. 383). 

Nesse sentido o PMGP constitui-se numa política de responsabilização dos 

profissionais, à medida que se utiliza desses elementos do discurso de uma gestão 

gerencialista, trazendo para o contexto educacional a avaliação como forma de controle 

e a exposição pública dos resultados e recompensas. 

A meritocracia como estratégia de gestão adotada no PMGP-ME leva ao 

distanciamento de direitos profissionais que há muito a categoria docente tem lutado. 

Além do mais, o caráter meritocrático desse Programa expressa a natureza gerencialista 

que o governo submete a educação, contribuindo para o deslocamento dos ‘objetivos 

educacionais básicos’, como afirma Benittes (2014, p. 95), em detrimento dos objetivos 

de mercado, da esfera privada.  

Com a proposta de, através do bônus, fortalecer a ‘política de valorização’ o 

Programa reduz valorização profissional ao caráter meritocrático e competitivo entre os 

profissionais. Essa proposta nos leva a interpretar que o bônus não representa uma 

valorização, mas uma individualização das relações de trabalho e o distanciamento da 

categoria, dificultando uma ‘consciência de classe’ dos profissionais (ANTUNES, 

2015). 

A concepção da política de modernização sobre os profissionais da educação, 

em especial os docentes, se harmoniza com uma gestão gerencialista baseada na gestão 

por resultados. De acordo com Rosso (2008) “[...] gestão por resultados é uma técnica 

moderna de racionalização do trabalho que permite estimular tanto resultados tangíveis, 

quanto outros tipos de resultados em que estão envolvidos componentes cognitivos e 

emotivos do trabalhador” (p. 191).  

Consideramos que a gestão por resultados desenvolve entre os profissionais um 

clima de competição, bem como mal-estar pessoal e coletivo, quando não são 

contemplados pela bonificação. 

No que se refere à formação profissional, em especial a formação continuada, é 

posto nos documentos que com o objetivo de promover a qualificação e atualização dos 

gestores escolares, com ênfase em gestão, monitoramento, avaliação e direitos humanos, 

a SEE implementou, através do Decreto nº 38.103/2012 de 25 de abril de 2012, o 

Programa de Formação de Gestor Escolar (PROGEPE) e o Programa de Formação 

Continuada de Técnicos Educacionais – (PROTEPE). É importante destacar que o 

processo formativo está voltado para ideia de fortalecimento do PMGP-ME dentro das 



79 

 

 

escolas. Isso fica claro quando tomamos os cadernos de formação do PROGEPE, por 

exemplo, cujos conteúdos se voltam para um entendimento mais detalhado do Programa 

no contexto das políticas nacionais / internacionais. Os temas abordados, por exemplo, 

são voltados a políticas de responsabilização educacional: a modernização da gestão 

pública como condição para accountability, divididos em três partes (Resultados em 

Pernambuco; Experiências no Brasil; O contexto internacional), no caderno XII; A 

gestão por competências; entre outros. Tal estratégia acaba por fortalecer o discurso 

gerencial no interior das escolas.  

Em 2014 foi construído pela SEE um Balanço da Educação, nesse documento é 

posto alguns exemplos de profissionais (gestores, professores, técnicos) com a 

afirmativa de que “as oportunidades de aperfeiçoamento e crescimento profissional 

podem ser alcançadas por meio do mérito” (PERNAMBUCO, 2014, p. 8). Percebe-se, 

portanto que o discurso meritocrático perpassa as ações do Programa, ao declarar o 

mérito pela formação profissional o texto vai ao encontro da ideia de que esses são os 

exemplos a serem seguidos. Sennett (2012) destaca que “As empresas de ponta e as 

organizações flexíveis precisam de indivíduos capazes de aprender novas capacitações, 

em vez de se aferrarem a antigas competências” (p. 107 - 108). 

Nesse sentido, o importante é que o profissional seja capaz de buscar, por meio 

de recursos próprios a ascensão profissional e melhorar, renovar suas capacidades. Em 

conversa informal com professores da rede estadual de ensino que participaram desses 

cursos de capacitações, os mesmos relatam não haver recursos que auxiliem para busca 

por tal formação, nenhuma dispensa de carga horária nem auxílio financeiro, o que 

dificulta um maior acesso dos docentes a estes e outros cursos de aperfeiçoamento 

profissional. 

A valorização profissional no PMGP-ME aponta para a competição entre os 

pares na corrida pela conquista de uma progressão na carreira, o que vai à contramão do 

que se poderia entender por valorização, tendo em vista que a formação, a progressão na 

carreira são elementos que devem ser garantidos a todos para que haja a valorização e 

não que cada um vá buscar por méritos próprios. 

Último ponto a ser analisado, mas não menos importante, na organização da 

política educacional do Estado de Pernambuco é o formato organizacional das escolas 

estaduais, tendo em vista que há escolas com atendimento Regular, Semi-integral e 

Integral. Essas formas de organização escolar do Estado estão diretamente voltadas ao 

tempo de atendimento escolar, numa escola regular o aluno é atendido com horas aulas 
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durante o ano letivo e 200 dias, conforme prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96, em seu artigo 24, inciso I,  

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será 

organizada de acordo com as seguintes regras comuns: I - a carga 

horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um 

mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo 

reservado aos exames finais, quando houver (BRASIL, 1996). 

Já nas escolas semi-integrais, além desse ‘tempo mínimo’ o aluno frequenta a 

escola mais três dias no contra turno. Ou seja, caso ele estude pela manhã durante três 

dias ele fica o dia todo na escola; e na escola integral o aluno tem atividades escolares o 

dia todo, inclusive, almoça na escola. Vale ressaltar que os docentes das escolas de 

referência (semi-integral e integral) recebem gratificação. 

Tal fato incide diretamente sobre o trabalho docente e a valorização 

profissional, uma vez que os profissionais lotados em cada modelo organizacional 

mantém uma demanda diferenciada, bem como recebem gratificação quando atuam em 

escolas de referência. Como podemos observar no Art. 3º, Inciso I, alíneas a) e b) da Lei 

12.965/2005. 

a) os professores localizados em Escolas de Referência em Ensino 

Médio com jornada integral de 40 (quarenta) horas semanais 

receberão gratificação em valor correspondente à aplicação do índice 

de 1,99 (um vírgula noventa e nove) ao vencimento base do cargo 

efetivo, limitado ao valor nominal de R$ 2.032,00 (dois mil e trinta e 

dois reais); (Acrescido pelo art. 12 da Lei Complementar nº 112, de 6 

de junho de 2008.) 

b) os professores localizados em Escolas de Referência em Ensino 

Médio com jornada parcial de 32 (trinta e duas) horas semanais 

receberão gratificação em valor correspondente à aplicação do índice 

de 1,59 (um vírgula cinquenta e nove) ao vencimento base do cargo 

efetivo, limitado ao valor nominal de R$ 1.623,00 (um mil seiscentos 

e vinte e três reais); (Acrescido pelo art. 12 da Lei Complementar nº 

112, de 6 de junho de 2008.). 

Tal discurso traz para os profissionais uma fragmentação da profissão, à 

medida que foram criados, na estrutura administrativa, unidades de ensino 

diferenciadas. 

Vale salientar que há críticas severas dos profissionais quanto à gratificação, 

pois sendo uma remuneração adicionada aos vencimentos não constará na 

aposentadoria, tendo em vista que não se constitui em salário e, por isso, muitos 

profissionais preservam dois vínculos empregatícios.  
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Diante do exposto entendemos que o discurso que permeia o Programa no que 

diz respeito ao trabalho docente e entendendo que há diferentes tipos de discurso nas 

organizações escolares, supomos que as mudanças são diferentes de acordo com o 

próprio formato da escola e o contexto a que ela se insere, seja pela cultura 

organizacional e fatores individuais e peculiares a cada um. À medida que o governo do 

Estado adota estratégias de organização da gestão ele adota estratégias de organização 

escolar diferenciada, ou seja, têm na rede estadual de ensino as escolas de referência 

(semi-integrais e integrais), escolas técnicas e regulares. Nesse sentido, os professores 

vão ter contratos diferentes ao se vincularem a essas escolas e consequentemente eles 

vão ter uma valorização profissional, intensificação do trabalho ou uma precarização 

diferente em cada um dos contextos organizacionais. 

Tomando o nosso primeiro objetivo, podemos dizer que o PMGP-ME 

apresenta em seu discurso o trabalho docente como uma prática que envolve o aumento 

do rendimento do trabalho, cumprimento de metas e intensificação do trabalho dos 

professores e reduz o trabalho docente a termos técnicos. 

Ainda nesse sentido, as possíveis mudanças causadas pela implementação do 

PMGP-ME (nosso segundo objetivo específico), são destacadas na direção dessa 

redução da autonomia docente, uma vez que o mesmo é posto no desenvolvimento de 

ações que tende a reduzir a sua capacidade, voltando-o para a execução de estratégias 

para atingir metas previamente estabelecidas como a elaboração de simulados, revisão, 

elaboração e correção de provas e gabaritos, etc.  

No que tange à valorização profissional, o Programa proporciona ao docente 

uma corrida pela meritocracia, cortando garantias como a formação continuada, 

reduzindo-a área de português e matemática, condiciona a remuneração docente ao 

mérito do bônus, bem como traz a responsabilização dos professores, uma vez que 

disponibiliza para a sociedade o ranking atingido pelas escolas como forma de 

accountability. 

Essa é uma síntese do que conseguimos apreender a partir da análise dos 

documentos. No próximo tópico traçamos a análise das entrevistas, buscamos 

inicialmente analisar a concepção docente sobre o PMGP-ME, bem como destacando as 

mudanças no trabalho docente e valorização profissional a partir do discurso dos 

envolvidos. Essa estratégia nos permitiu uma compreensão mais ampla desse 

movimento, conforme apresentamos a seguir.  
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4 O PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO, O TRABALHO DOCENTE E A 

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL: O DISCURSO DOS ENVOLVIDOS 

 

Este capítulo busca identificar as possíveis mudanças causadas pela 

implementação do Programa de modernização no trabalho docente, bem como analisar 

o discurso dos docentes sobre a relação entre o PMGP-ME, o trabalho docente e a 

valorização profissional. Para tanto, apresentamos: a percepção dos docentes sobre o 

Programa; o PMGP-ME na prática (Modificações, práticas verticalizadas, regulação, 

mudanças e dificuldades na/da escola e do trabalho docente com a implementação do 

PMGP-ME). No último tópico de análise, apresentamos as análises sobre o discurso dos 

envolvidos em relação ao PMGP-ME e à valorização profissional. 

Os principais dados apresentados nesse capítulo são decorrentes das entrevistas 

semiestruturadas realizadas com professores e gestores da rede estadual de ensino de 

Pernambuco. As falas dos entrevistados estão identificadas da seguinte forma: P1, P2, 

etc. quando professores, e G1, G2, etc. quando gestores. Os professores e gestores 

entrevistados atuam nas escolas da região Agreste do Estado, conforme já anunciamos. 

 

4.1 ‘TUDO TEM PONTO POSITIVO E NEGATIVO’: PERCEPÇÃO DOS 

ENTREVISTADOS SOBRE O PMGP-ME 

 

Para analisar as mudanças no trabalho docente a partir do discurso dos 

envolvidos com a implementação da política (professores e gestores), nossa primeira 

providência foi buscar identificar a percepção que esses sujeitos revelam sobre o 

PMGP-ME, afinal é no interior desse programa que as mudanças estão sendo 

implantadas. Entendemos por percepção a expressão que revela o ponto de vista e as 

ações desenvolvidas, ou seja, a prática discursiva diante do que está sendo posto no 

contexto escolar com a inserção desse programa. Então buscamos analisar as percepções 

que foram se expressando no processo de coleta de dados na entrevista com os/as 

docentes e gestores. 

A princípio é possível dizer que há diferentes discursos permeando o espaço 

escolar. Discursos em construção e outros já consolidados; há também concordâncias, 

discordâncias e há muitas incertezas. O certo é que foi possível encontrar professores 

que concordam com a política em ação, que encontram no PMGP-ME pontos positivos, 
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mas que também conseguem observar seus limites, ou seja, há um consumo e produção 

de texto crítico ao discurso do Estado. A nosso ver, isso é próprio da nossa realidade 

complexa, que vai moldando os discursos e as práticas e que ao mesmo tempo vai sendo 

interpelada por eles. 

Alguns professores acreditam que a função do Programa é melhorar a 

educação. Vejamos na fala de P14 quando destaca as ações que a escola desenvolveu, 

mas na sequência deixa suas opiniões sobre as complicações advindas dessa política de 

modernização. Ela diz: 

Acredito que a função dele é realmente de melhorar em termos de 

conhecimento, pra que o aluno mostre qual é o aprendizado dele, 

até porque tem aquelas Olimpíadas que a gente faz, [...] o ano passado 

teve de Língua Portuguesa, aí tem SAEPE, e tem outras provas que 

são avaliativas. [...] O que eu acho complicado com relação a isso é 

que trata com uma certa igualdade, porque a gente sabe que cada 

escola há um diferencial, há um público que a gente pega pra 

trabalhar e assim, não funciona não com todas as escolas não. 
Mostra em si que são dados ali que você olha e nem sempre 

correspondem direitinho com a questão do alunado mesmo não (P14, 

grifos nossos).  

Percebe-se nesse extrato de fala a polidez com que a entrevistada expõe sua 

opinião em relação ao Programa de modernização, incialmente levanta a sua 

positividade, dizendo acreditar que a função do Programa é ‘melhorar em termos de 

conhecimento’. Mais adiante aponta sua crítica à forma como as escolas são colocadas 

num patamar de igualdade. O que está posto é a crítica à ausência de consideração das 

diferenças existentes entre as realidades escolares. 

O PMGP-ME se desenvolve com base no sistema de responsabilização que 

envolve os testes do SAEPE, a divulgação dos resultados e a recompensa por meio da 

bonificação. De acordo com Freitas (2012), a meritocracia que envolve esse sistema de 

responsabilização “está na base da proposta política liberal: igualdade de oportunidades 

e não de resultados” (p. 383). Nesse sentido, a igualdade é vista como necessária apenas 

na fase de ingresso, no ponto de partida e cada escola deverá fazer a diferença a partir 

do esforço pessoal, ou seja, dos méritos próprios. 

Portanto, há uma ideia de que os que têm todo o aparato para o 

desenvolvimento educativo e os que ainda não possuem esse aparato têm a 

possibilidade de alcançar suas metas, uma vez que a oportunidade é igual para todos e 

depende do esforço de cada um alcançar as metas estabelecidas. Quando discutimos 

essa questão da igualdade e equidade, recordamo-nos da imagem de duas crianças, uma 
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maior e uma menor, e as duas recebem o mesmo banco para ver o outro lado do muro, 

entretanto, só a criança maior consegue enxergar o que tem no outro lado. 

Como podemos ver no trecho de fala produzido por P14, quando diz que o 

Programa “trata com certa igualdade, porque a gente sabe que cada escola há um 

diferencial” (P14), ou seja, não são todas as escolas que têm a mesma ‘altura’ para 

alcançar visualizar o outro lado do muro, tendo em vista que cada uma tem um público 

diferenciado, tem suas fragilidades, e não é ignorando tais características que se chega 

ao ‘melhor resultado’. É esse o sentido de igualdade que tem sido trabalhado no Estado, 

não se oferece equidade para as escolas, mesmo que o Programa use esse termo em seus 

documentos, o discurso é de ‘igualdade’, apontando para a necessidade de um maior 

atendimento das dificuldades individuais do contexto. 

O Estado deixa de lado as especificidades de cada contexto escolar, omite o 

atendimento das necessidades de cada escola e coloca todas numa posição de 

capacidade para atingir as metas, o que não acontece na realidade.  

Apesar de tratar o Programa de forma positiva, com a visão de que tudo que 

vem somar e melhorar o contexto educacional é válido, P6 aponta que a modernização 

parece distante da realidade. 

Veja, tudo que envolve modernização se for pro bem da educação já tá 

valendo, mas algumas coisas que são colocadas no papel por pessoas, 

às vezes, que estão trancadas em gabinetes, pessoas que tem só muitos 

títulos, mas na prática tá bem distante, aí às vezes eles colocam 

coisas muito fantasiosas (P6, grifos nossos). 

A distância entre o que está sendo posto e o que realmente acontece no 

contexto educacional nos faz refletir o quanto a prática discursiva do Programa e a da 

escola se distanciam e ao mesmo tempo se reestruturam dialeticamente, tendo em vista 

que as novas regras são impostas, mas cada escola muda sua prática discursiva de 

acordo com a resistência ou adesão às novas ideias. Entendemos que há, no contexto 

escolar, um debate docente - seja ele verbal seja atitudinal, diante da política de 

modernização que vem reconstruindo o discurso educacional -, e isso se dá à medida 

que há aceitação das mudanças e as ações entendidas como positivas e praticáveis. 

A positividade e negatividade da politica são definas por P5, que inicia com ‘o 

ponto negativo’ e revela que a modernização da educação instala um tratamento de 

mercado para a escola, quando diz: 
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Tudo tem ponto positivo e negativo (né?), vamos começar logo pelo 

negativo que é a questão de... essa forma de metas, de coisa, ela deixa 

a nossa escola muito mercadológica, a gente cumpre como se fosse do 

mercado, cumprir a meta e fazer a meta e tal, tem todo esse cuidado 

com as metas e acaba sendo uma coisa, muita pressão pra gente e 

muito capitalismo entrando na escola, tá entendendo? (P5). 

A fala da professora revela uma crítica à lógica de gestão implementada com o 

PMGP-ME. A lógica de mercado implementada na educação e descrita em sua fala vai 

ao encontro da definição de um ‘Estado regulador’ posta por Barroso (2005) em que 

“pressupõe, nesta perspectiva, o reconhecimento e a existência de unidades autónomas 

no sistema e é utilizada como expressão de uma certa modernização da administração 

da educação pública que evolui [...]” (p. 732). No Estado regulador, o foco são as metas 

ou alvo a ser atingido, a partir de um sistema de monitoramento e avaliação, a fim de 

saber se os resultados foram alcançados ou não. 

No entanto, a entrevistada conclui sua fala trazendo os pontos positivos 

destacando o fato de que os alunos tiveram acesso a computador; a participação da 

família; a ampliação da jornada e com isso mais auxílio, como uma boa alimentação e 

mais tempo de aula; e o “curso de Inglês, que foi perfeito, ninguém tem com que 

reclamar, os alunos tiveram esse ‘ganha mundo
12

’, tiveram acesso a esse ganha mundo, 

muito bom!”. E ressalta, “Mas, tudo tem seu preço, tudo tem seu ponto negativo” (P5). 

A fala da professora nos leva a interpretar que as ações do Governo diante da 

ampliação da jornada escolar, tanto nas escolas integrais, como nas semi-integrais tem 

sido bastante positivas. As iniciativas para as escolas de referência têm auxiliado o 

aluno em suas necessidades que abrangem tanto o contexto educacional (a 

informatização, mais tempo de aula, cursos de inglês) como pessoal, tendo em vista que 

passam a ter acesso a uma boa alimentação e acompanhamento ampliado da escola. 

Ainda, a escola de tempo integral tem outras possibilidades de se trabalhar com esses 

alunos, com mais tempo destinado à formação desses sujeitos e a participação da família 

na escola.  

Entretanto, apesar de todas as ações positivas elencadas, há uma crítica à 

modernização e ao ‘cumprir a meta e fazer a meta’ destacados pela entrevistada, essa 

exigência do governo se estabelece como um peso negativo, como um preço alto a ser 

                                                 
12

 Programa Ganhe o Mundo foi criado pelo governo do estado de Pernambuco em 2011 com o intuito de 

enviar estudantes do ensino médio estadual para intercâmbios em países de língua inglesa e espanhola. O 

programa começa com as inscrições para o curso desses idiomas e, após determinado tempo de curso, é 

liberado um edital referente ao intercâmbio.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
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pago. Revela-se que com mais ações voltadas à escola, existe um aumento da 

responsabilidade e cobranças sobre o trabalho desenvolvido. Consideramos que a 

prestação de contas dos serviços ofertados pelo estado é de suma importância para a 

população atendida. Também entendemos que os resultados apresentados pelas 

avaliações externas tendem a causar incomodo nos profissionais envolvidos, uma vez 

que a prestação de contas, apesar de muito defendida quando se trata de uma ação mais 

democrática ainda é algo novo para os profissionais da educação. Nesse sentido, 

entendemos que há valores em transformação, é o que poderemos encontrar também na 

fala de outros entrevistados. 

Ainda, como ponto positivo aparece a Orientação Teórico-Metodológica –

OTM, como um currículo comum a ser seguido, possibilitando maior organização para 

o trabalho. P2 diz;  

[...] isso é positivo, ter um currículo comum. É único o currículo, que 

a gente chama OTMs – Orientações Teóricas Metodológicas. Isso aí é 

um impacto, um impacto positivo, que dá uma organização ao nosso 

trabalho. Mas, são impactos da política. Houve formação, isso é 

muito positivo, já contribui sim para o nosso trabalho, as 

formações, as atualizações, a gente vai se atualizando. Eles se 

preocupam com os números, é, tem dado algum suporte. De forma 

geral, pra Português e Matemática a gente tem recebido algumas 

orientações, formações [...] (P2, grifos nossos). 

 

A formação continuada para professores de Português e Matemática é vista 

como positiva para essa professora. Vale ressaltar que a entrevistada atua como 

professora de Português e é, portanto, incluída no contexto das formações. Entendemos 

que a formação profissional é um dos requisitos para a profissionalização docente. como 

podemos observar na fala da professora a formação contribui positivamente e 

diretamente na sua atuação profissional. 

 No tocante a essa questão outros profissionais reclamam a ausência de 

formação para outras áreas. Nesse sentido, percebe-se maior suporte profissional às 

áreas inseridas na avaliação externa (Português e Matemática). 

Outros aspectos do Programa são ressaltados, para além das metas 

estabelecidas.  P7, quando se refere ao IDEPE e ao Bônus, coloca a avaliação como de 

suma importância para o desenvolvimento do trabalho e discorda parcialmente do 

Bônus. 

Sobre o IDEPE eu concordo é imprescindível, sem dúvida, quando se 

fala em avaliar o conhecimento é um apoio também pra nós, pra nosso 

trabalho em todos os sentidos, é um estímulo a mais para o aluno, sem 

dúvida permitir que ele cresça numa universidade de uma forma até 
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mais justa, mas eu diria assim, mais espontânea, a continuidade do 

conhecimento, ele tem essa concepção, então é muito bom. Mas, o 

bônus, o bônus, eu não vou dizer, discordar inteiramente, eu em 

alguns assuntos, em algum sentido, mas na verdade intimamente o 

espírito que se entende, o que o Governo pensou quando implantou, a 

forma como tem sido eu não concordo não. Não precisa ser assim, 

certo? Quando se trata de educação você não precisa tratar a educação 

como se fosse um produto comercial e é assim que tem sido, né? É... 

até de certa forma é uma inspiração de que foi e foi inspiração de 

grandes empresas, no sentido de melhor trabalhadores, de operários, 

certo? (P7). 

 

Na fala da professora é possível perceber o discurso dos docentes acentuado, por 

um lado, no apoio ao processo de avaliação educacional, uma vez que, na visão da 

professora, ao avaliar o conhecimento do aluno dá-se apoio aos docentes tendo em vista 

que possibilita acompanhar, monitorar o trabalho. Ainda, é através de um controle 

maior do desempenho do aluno (via avaliação) em busca da qualidade educacional que 

se pode possibilitar ao aluno ocupar outros espaços, como é o caso das universidades, 

então veem na avaliação do IDEPE uma preparação para as avaliações posteriores. 

Por outro lado, a professora apresenta uma percepção crítica à forma como está 

sendo conduzida a política quando toma a questão do BDE. Para a entrevistada ‘Quando 

se trata de educação, você não precisa tratar a educação como se fosse um produto 

comercial e é assim que tem sido’ (P7). Nesse sentido, a professora discorda dos 

princípios gerencialistas presentes na política de modernização. 

Questionado sobre sua percepção em relação ao Programa, P13 define a 

política como contraditória e discorda com ela, tendo em vista a forma de organização 

das escolas e exemplos disso:  

Olhe eu discordo bastante, porque a educação ela só vai modificar 

realmente quando houver uma valorização dos profissionais, enquanto 

não houver, não vai! O que a gente vê, que política é essa que tem três 

níveis de escola? A Regular, a Integral e a Técnica? Já começa por aí 

uma política que confronta você com os outros colegas, por isso 

que eu acho que a educação nunca vai mudar, quando houver isso, 

porque você veja a escola de referência daqui num tem uma quadra, se 

você ver é uma coisa... péssima! Essa daqui, olha a quadrinha que tem 

aqui. Já construíram a escola técnica e fizeram um ginásio lá, aí veja, 

que política é essa? No lugar de você equipar as (escolas) já existentes 

aí você faz outra... bem equipada. E as outras? Eu acho é muito 

contraditório a política educacional de Pernambuco, muito 

contraditória, porque eu não acredito num Estado ter três escolas 

diferentes (P13, grifos nossos). 
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O trecho de fala em destaque - ‘já começa por aí, uma política que confronta 

você com os outros colegas’ (P13) – nos revela uma percepção que vincula a política 

em ação à questão da competitividade que é inerente à proposta gerencial. Esse extrato 

de texto vai ao encontro ao que Mancebo (2007) alerta, diante das produções 

acadêmicas recentes, para uma “neutralização da mobilização coletiva e 

aprofundamento do individualismo competitivo” (p. 470), nas relações de trabalho em 

que o que prevalece é a proposta do cada um por si em busca de ganhos individuais. 

A ausência de credibilidade no Estado perpassa pela representação fantasiosa 

do Governo sobre a educação, uma vez que, de acordo com P1, traz “[...] uma 

propaganda onde a visão foi mais uma visão política e no miolo mesmo, assim, houve 

poucas mudanças” (P1). A expressão apresentada na fala desse docente sugere que a 

modernização da gestão está mais associada a uma estratégia política do Governo para 

ganhar visibilidade do que pela própria mudança educacional. 

O que está por trás da modernização da gestão é a ideologia gerencialista, 

como já mencionamos na análise documental, portanto as mudanças se revelam mais na 

reorganização dos mecanismos de gestão, o que não quer dizer que não tragam 

mudanças para a educação, uma vez que acreditamos que a regulação educacional pode 

transformar o contexto educacional.  

É importante ressaltar que o discurso gerencialista se vincula à proposta 

neoliberal que afirma que há no serviço público um problema de gestão. Daí a saída 

apontada é a melhoria dos processos de organização e gestão, de monitoramento e a 

definição clara de metas quantitativas. É com base nesse discurso que o PMGP-ME se 

sustenta e faz sua propaganda. E, como o trecho de entrevista anteriormente destacado 

vai revelando, as mudanças são superficiais no que diz respeito à elevação das 

aprendizagens dos alunos. 

Tal prerrogativa é sentida pelos professores, pois a preocupação docente 

perpassa pela qualidade da educação, entretanto, para eles a intenção do Estado, 

revelada na política de modernização, é voltada ao quantitativo de metas atingidas, nos 

rankings educacionais.  Na visão dos docentes isso não muda a qualidade da 

aprendizagem dos alunos, vejamos o extrato da fala de P8, 

Assim, é que, minha opinião, na verdade isso são metas que não leva 

ao aluno a desenvolver mesmo como deveria desenvolver em sua 

série. É como se fosse assim, coisas camufladas! Sabe? O Estado 

exige isso, o Estado não quer qualidade, ele quer quantidade. 
Infelizmente. E essas metas ele sabia que nem todas as escolas 

conseguia atingir essas metas (P8, grifo nosso). 
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Em relação à preocupação com a qualidade educacional, Afonso (2007) 

defende que a escola com qualidade só acontece se for ao mesmo tempo democrática e 

tiver alto nível de oportunidades que possibilitem a aprendizagem. “A qualidade deverá 

ser, não apenas científica, mas também pedagógica e democrática — e a avaliação 

destas qualidades não se pode resumir à aplicação de testes estandardizados ou a outras 

formas idênticas de avaliação externa” (Idem, p. 20). Entretanto, a política educacional 

vigente tem focado suas objetivações em indicadores como foco da qualidade 

educacional, e isso tem trazido consequências para a prática social da escola. 

Um dos entrevistados aponta o Programa baseado na organização e na 

meritocracia, vejamos:  

Pelo pouco que a gente observa, na verdade porque a gente conhece 

ela pela mídia né? É... um plano de modernização baseada na 

organização e na meritocracia, né? É... de fato ela tende a, pelo 

menos um dos objetivos dela, é modernizar todo o processo de 

gerência, de gestão, desde as Gerências Regionais até as escolas, as 

células administrativas dessa situação, desse processo, né? (P19, 

grifos nossos). 

 

A perspectiva da meritocracia como característica do Programa, como 

podemos perceber na fala do professor, não é algo velado, ao contrário, é divulgado 

‘pela mídia’. A meritocracia perpassa a responsabilização, de acordo com Freitas 

(2012), o caráter meritocrático do sistema é composto de recompensas e sanções, “mas 

não só, já que a própria divulgação pública dos resultados da escola constitui em si 

mesma uma exposição pública que envolve alguma recompensa ou sanção públicas” (p. 

383). Ainda nessa perspectiva, Richter et. al (2015) aponta a ideia de ‘responsabilização 

unilateral do docente’ tendo em vista que tanto o sucesso como o fracasso são  

conferidos a um fator específico, e não a um conjunto de fatores.  

Percebemos ao longo das discussões acima apresentadas que a percepção 

docente sobre o Programa de modernização apresenta pontos contra e a favor das ações 

desenvolvidas por ele. Entendemos que as concepções apresentadas revelam a 

reconfiguração discursiva que acontece no contexto educacional, uma vez que há uma 

relação dialética entre o discurso do PMGP que representa a visão do Governo sobre a 

educação e o discurso dos docentes, proporcionando uma nova construção discursiva 

tanto para quem recebe e coloca em prática o Programa de modernização como para o 

próprio Programa, que vai sendo moldado de acordo com as práticas discursivas 

individuais e as práticas sociais de cada escola. 
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Percebemos que o discurso ‘positivo’ sobre o Programa tem como dimensão os 

possíveis benefícios que este possa trazer para o desenvolvimento educacional. Em 

contrapartida os posicionamentos contrários traçam críticas à lógica gerencialista do 

Programa e às mudanças decorrentes da prática docente em detrimento das exigências 

do Programa. Com isso, consideramos que há na fala dos docentes um ‘tipo de discurso’ 

crítico à política em andamento. 

Após construirmos o panorama sobre as percepções dos sujeitos em relação ao 

PMGP-ME, no próximo tópico buscamos identificar o Programa na prática: as 

modificações decorrentes da sua implementação e as práticas destacadas nos discursos 

dos entrevistados sobre a política de modernização; bem como os novos contornos 

estabelecidos e as dificuldades da/na escola. 

 

4.2 O PMGP-ME NA PRÁTICA: COMO SE EFETIVA O DISCURSO DOCENTE? 

 

Nesse tópico de discussão apresentamos análises acerca da implementação do 

PMGP-ME. Diante dos dados das entrevistas, destacamos três aspectos que 

compuseram o discurso dos sujeitos entrevistados: a) Práticas verticalizadas tanto nas 

ações, como na tomada de decisões; b) A regulação sobre o trabalho escolar e o trabalho 

docente; c) As modificações e adaptações do contexto escolar, decorrentes da 

implementação do Programa; d) As mudanças e as dificuldades a partir da implantação 

do PMGP-ME, dentre as dificuldades destacamos a denúncia de alguns docentes em 

relação a maquiagem dos dados, que por sua vez não apresentam uma ‘luta contrária’ ao 

que poderíamos também chamar de ‘jeitinho brasileiro’.  

Diante disso, destacamos o primeiro aspecto que compõe a nossa discussão e 

que é explicitada na fala dos entrevistados, e a apresentamos como ‘práticas 

verticalizadas’ das ações do Programa. A primeira ação a ser considerada acerca do 

PMGP-ME e sua implementação é a apresentação dele para o contexto escolar, que 

muitas vezes acontece de forma verticalizada e fragmentada. 

Docentes e gestores, em sua maioria, dizem conhecer a política de 

modernização e pontuam que há discussões no contexto escolar sobre o mesmo e sobre 

as ações advindas dele. A apresentação do Programa, inicialmente, acontece para o/a 

diretor/a que, posteriormente, repassa aos demais profissionais da escola as informações 
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sobre as metas a serem alcançadas, os aspectos que devem ser melhorados, bem como 

do resultado do IDEPE e do bônus. Apenas alguns professores que participaram do 

Programa de Formação Continuada de Gestores Escolares de Pernambuco – PROGEPE 

tiveram acesso ao que Melo (2009) chama de ‘capacitação modular’, voltada à política 

de Pernambuco. Isso fica claro na fala dos sujeitos quando questionamos se o Programa 

foi apresentado aos professores, P10 diz, 

Aos professores de modo geral, não. Apenas aos que fizeram o 

PROGEPE que era um estudo, né, feito pra alguns professores que 

queriam fazer com a intenção de fazer parte de uma gestão ou não. 

Então, ao professor não foi apresentado enquanto professor, e sim, 

enquanto participante desse curso (P10). 

A formação sobre/para a modernização da gestão, nesse caso, interessa a 

prováveis candidatos à gestão escolar e/ou aos gestores que desejam concorrer 

novamente nas eleições para diretor. A formação se direciona a um grupo específico, 

que por interesse próprio participou desse curso ofertado pelo Estado. Com essa ação o 

Estado mantém uma face ‘democrática’ da gestão escolar, que acontece por meio da 

decisão escolar e comunitária na eleição para diretores, em contrapartida regula que tipo 

de profissional se enquadra na lógica de modernização e que pode participar da eleição. 

Quando se analisa a apresentação do Programa de Modernização aos gestores e 

professores, percebe-se que há uma hierarquização das ações de formação, tendo em 

vista que o intuito não é um debate, mas a formação e atualização dos profissionais para 

um novo sistema de gestão. Há, portanto, um serviço de transmissão extensivo ao grupo 

de gestores e/ou candidatos à gestão, enquanto os docentes que não têm interesse em 

concorrer ao cargo de gestão recebem uma informação fragmentada e superficial. De 

acordo com Fairclough (2001, p. 249) tal situação constitui-se numa “democratização 

superficial”. 

Os professores ressaltam a ausência de informação sobre a política, o que gera 

diversas dúvidas quanto à organização da política, sobre quais os critérios para o 

estabelecimento de metas, de como é executado o cálculo dos resultados do IDEPE. São 

questões que surgem nas falas dos sujeitos, como podemos ver no trecho a seguir. 

(Diz o nome da diretora) sempre mostra pra gente as metas que ela 

propôs, vê se a gente consegue atingir, isso aí ela mostra, tá 

entendendo? Mas assim, mostra, mas a gente não sabe como é feito o 

cálculo, você tá entendendo? É só a prova? É só a quantidade de 

evasão? Como é que é feito esse cálculo? Porque a gente se 

surpreende a cada novo resultado (P5, grifos nossos). 
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Nesse fragmento, percebe-se a hierarquização no processo de implementação 

do Programa, uma vez que o gestor é o receptor das metas estabelecidas pela Secretaria 

de Educação do Estado (SEE), traça a trajetória a ser seguida e repassa aos docentes, 

estes por sua vez são receptores e tem como função, nesse contexto, a execução das 

estratégias. Tal processo não acontece de forma linear em todas as escolas, como 

podemos ver nos textos das ações, mais adiante. No caso da questão da formação e das 

informações a respeito do PMGP-ME, é possível observar na fala acima que há uma 

lacuna a esse respeito. Os professores apresentam várias dúvidas sobre o processo.  

Ainda, no trecho de fala, acima citado, é possível perceber que ao direcionar 

questões acerca da política de modernização, a prática docente é interpelada pela prática 

discursiva da política. Apesar de serem reveladas dúvidas quanto ao cálculo referente ao 

índice, a professora sinaliza ‘a prova’ e ‘a evasão’, constituindo-se em elementos 

fundamentais que passam a tomar grande relevância na prática social da escola. 

Diante da ausência de informação e debate sobre a construção da política de 

modernização e as metas estabelecidas para as escolas, um dos entrevistados pontua 

que,  

[...] se chegarmos a uma meta ganharemos um bônus. Então o 

processo de administração pra o professor chegou num, num, numa 

questão de, vamos analisar bem esse discurso, né? Chegou apenas o 

seguinte: ‘olha, se vocês cumprirem o que nós estamos promovendo 

vocês vão ganhar um 14° salário’, foi essa a proposta do então ex-

governador Eduardo Campos (P19). 

As argumentações dos entrevistados sugerem que o Programa é uma ação 

vertical, à medida que sentem a ausência de uma discussão acerca dessa proposta, do 

envolvimento no processo de debate para a construção da mudança educacional, tendo 

em vista que os docentes são parte desse contexto. Como podemos ver no trecho da fala 

de P18, ao afirmar que o Programa é apresentado pela gestão que fala das metas 

estabelecidas, “[...] mas também é um processo que a gente deveria ter uma participação 

mais ativa, no meu ponto de vista, deveríamos estar, assim, mais envolvidos nesse 

processo” (P18). 

Numa análise textual do trecho de fala, destacamos o elemento ‘mas’: ao 

introduzi-lo, o professor destaca em sua argumentação a ausência da participação. Nesse 

sentido, entende-se que a participação docente se limita em buscar estratégias de 

implementação da política no contexto educacional. 
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Os gestores entrevistados confirmam sua participação no repasse das 

informações advindas da SEE ou da GRE. 

Todas as vezes que a gente faz um encontro pedagógico, durante os 

bimestres e no início do ano, o Programa já tem e a gente já mostra 

em slide, [...] o que é que a gente precisa atingir, como tá o resultado, 

quais são os esforços, o quê que a escola tem que fazer, de que modo 

tem que caminhar [...] (G2, grifo nosso). 

De forma sistemática, as escolas, em sua maioria, se organizam para em todos 

os bimestres retomarem a meta e avaliarem seus resultados, notas, frequência dos alunos 

e outros pontos que considerarem importantes. Tal informação é disponibilizada pelo 

SIEPE, que automaticamente faz o cálculo, à medida que são inseridos os dados. No 

trecho em destaque ‘o Programa já tem e a gente já mostra em slides’, percebe-se mais 

uma vez a hierarquização do Programa, o que por outra parte facilita e agiliza as ações 

diretivas no contexto escolar, uma vez que os dados são gerados pelo sistema de forma 

mais rápida. Isso comprova e traz, nesse sentido, a eficiência proposta através do 

sistema que provoca a fixação do discurso do Programa, uma vez que é mais fácil 

convencer os envolvidos pelos números. 

A nova sistemática adotada nas escolas pode ser considerada positiva, uma vez 

que as mesmas se organizam em reuniões bimestrais para rever as metas e se o que foi 

planejado foi cumprido diante dos dados oferecidos pelo governo. Nesse sentido os 

profissionais envolvidos têm meios para reavaliar suas ações e traçar um novo 

planejamento. 

O PMGP-ME é implementado como uma prática verticalizada desde a sua 

concepção, tendo em vista que se constitui como uma política educacional que foi 

construída sem debater com os atores escolares. A participação dos professores 

acontece, como diz um dos nossos entrevistados, “Na execução! Na execução do 

Programa” (P1) e diríamos que esse tipo de participação também se aplica aos gestores 

escolares. Nesse sentido, podemos dizer que as ações desenvolvidas na escola vão ao 

encontro de garantir a implementação do Programa e o cumprimento das exigências que 

este impõe ao contexto escolar. 

Um segundo aspecto que podemos destacar diante das entrevistas realizadas é a 

prestação de contas do serviço e a ‘regulação’ do trabalho imposta por meio da busca 

constante nas metas e resultados. 
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O fragmento da fala de G2 nos leva à compreensão de que a estratégia de 

regulação acontece na prática social da escola, uma vez que as ações passam a ser 

modificadas. 

Como eu disse a você, mudou totalmente, a gente de certa forma 

sistematizou o nosso trabalho e isso é o que realmente faz a gente 

mirar em resultados, não é pra se trabalhar com resultados, com metas 

pra serem atingidas? Então a gente sistematizou, a gente todas as 

vezes que faz avaliação com aluno a gente para e vai para o 

conselho de classe, isso sem pular nenhum bimestre, de maneira 

consecutiva, de maneira sistemática mesmo, depois no máximo 

duas semanas a gente para e faz um plantão pedagógico com os 

pais, pra mostrar como estão os alunos, já que eles não interagem 

de forma assim de tá olhando o boletim do aluno online como foi a 

proposta inicial, mas a gente chama presencial, eles assinam como que 

vieram ter conhecimento (G2, grifos nossos). 

 

Essa é uma prática adotada pela escola para prestar conta do serviço oferecido 

aos alunos. É uma forma de apresentar os resultados de sues esforços, por meio da 

demonstração dos resultados educativos e da atuação ali desenvolvida. À medida que os 

pais são chamados na escola para tomar conhecimento acerca do desenvolvimento de 

seus filhos e assinam um documento confirmando da ciência de tal resultado, 

compartilha-se a responsabilidade educacional do aluno com a família, ao mesmo tempo 

em que se presta conta a sociedade pelo serviço prestado.  

Essa é uma prática que acontece desde o contexto macro, em que o país por 

meio do IDEB e o Estado de Pernambuco por meio de IDEPE realizam a prestação de 

contas sobre a qualidade educacional.  

Ao mesmo tempo em que essa é uma prática necessária diante dos serviços 

públicos prestados a sociedade, a forma como é conduzida e a redução da prestação de 

contas a números tem sido motivo de crítica por representar a recentralização do 

controle nas mãos do governo. Oliveira & Feldfeber (2011) apontam que a lógica de um 

Estado avaliador e que presta contas,  

[...] orientou o estabelecimento de sistemas nacionais de avaliação da 

qualidade, que operam como mecanismos de recentralização do 

controle nas mãos do governo central ao mesmo tempo em que 

descentralizam a responsabilidade pela demonstração dos resultados 

educativos (Idem, p.30). 

 

Como foi destacada no trecho de texto citado, essa lógica se estende ao 

contexto escolar e à comunidade, uma vez que estão sendo alteradas as práticas sociais 

desse contexto a fim de atender às demandas da modernização.   
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Uma das entrevistadas apresenta as ações desenvolvidas pela escola para o 

crescimento da qualidade do ensino e que são pontos avaliados no IDEPE. Eles podem 

levar à interpretação de que a qualidade educativa está intimamente ligada ao índice 

proposto pelo estado, como podemos ver na fala de um gestor escolar: 

 

A gente começa sabendo o que quer durante o ano, combater o quê? 

Combater a evasão, trabalhar avaliação externa, tentar superar o 

déficit do aluno fazendo... revisando conteúdos que não são 

contemplados no ensino médio, a revisão de conteúdos, e, além de 

tudo, acompanhamento do professor de Português e Matemática o ano 

inteiro. E é conversa, comprometimento, chamar a atenção, dizer o 

que tem que fazer, o que não tem que fazer, até onde tem que ir, até 

onde tem que não ir, puxão de orelha, isso é constante o ano inteiro 

(G4). 

 

O trecho inicial deixa claro as ações que devem ser observadas e ‘combatidas’ 

durante todo o ano letivo, para tanto a gestão conta com os docentes que dão sua 

contribuição no trabalho em sala de aula. Na sequência, a entrevistada utiliza o 

conectivo ‘além de’ reforçando aos argumentos mencionados que fazem parte da ação 

da gestão escolar, com a adição do ‘acompanhamento do professor de Português e 

Matemática o ano inteiro’ para que tais ações sejam de fato postas em prática.  

A regulação presente na prática discursiva da gestão aparece como uma ação 

necessária para o bom desempenho e para atingir a meta estabelecida. Oliveira e Vieira 

(2012) chamam atenção para os controles sutis por parte da gestão dos sistemas 

educacionais, de forma que “O docente deve responder a instâncias hierárquicas de 

gestão e também a pressões internas por parte da direção e coordenação de suas 

unidades, bem como ao controle externo que é exercido pelos pais dos alunos e pela 

comunidade em geral” (p. 158).  

Há, portanto, uma relação direta das avaliações a formas de controle interno 

exercido pela gestão escolar, uma vez que a ênfase no acompanhamento do professor 

surge de forma generalizada a todos os docentes, mas também com determinada ênfase 

aos professores de Português e Matemática, disciplinas que fazem parte das avaliações 

externas. Assim, podemos destacar a influência decisiva que as avaliações externas vêm 

exercendo sobre as práticas sociais no interior das escolas. 

Vale ressaltar que entendemos a regulação como ponto necessário para o 

oferecimento de um serviço social de qualidade, entretanto, essa a que nos referimos 

não implica necessariamente a responsabilização dos professores, que acontecem 

também por fatores externos ao seu desenvolvimento enquanto profissional, como 
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ocorre no PMGP-ME, mas apenas ao que compete às atribuições de um profissional em 

seu contexto de trabalho. 

Um terceiro aspecto a ser destacado nesse tópico, mas que será melhor detalhado 

no próximo tópico, é a questão das ‘modificações’ das ações iniciais que por vezes 

foram modificadas a partir da percepção de que os resultados não foram satisfatórios. 

Como podemos perceber na fala de G10:  

 

Às vezes nós fazíamos o simulado, demorávamos pra sistematizar o 

resultado, então fazer um simulado pra você demorar sistematizar os 

resultados não adianta. Fazíamos o simulado, mas a gente não tinha o 

foco, vamos fazer o simulado diagnóstico com todos os descritores 

que agora vai se tornar uma prática da escola, a gente fazer já logo 

na primeira unidade e a gente acredita que esse ano ampliou, porque 

em vez da gente envolver só os terceiros e os nonos anos, nós 

começamos com os oitavos e os segundos anos e que pra nossa alegria 

e surpresa os oitavos e os segundos anos apresentaram um resultado 

melhor (G10). 

 

O trecho de fala revela mudança na prática social da escola. Uma nova 

organização escolar vai se constituindo a partir dos novos direcionamentos da política 

de modernização, efetivando a prática de observação se as estratégias utilizadas surtem 

efeito sobre a avaliação externa, e, caso não, a equipe gestora e professores passam a 

pensar formas de mudança que atendam aos descritores, para isso se utilizam de 

simulados, ‘aulões’, provas diagnósticas, etc. Estas novas práticas constituem-se no que 

Rosso (2009) vai denominar de ‘mais trabalho”, considerando-se que se configuram em 

trabalho extra e não remunerado, tendo em vista que, por vezes, os ‘aulões’ são aos 

finais de semana. Outro ponto interessante na nossa análise é o destaque dado a 

determinados discursos oriundos da gestão gerencial. Vejam as palavras que se repetem: 

sistematizar dados, foco, diagnóstico, resultados, dentre outros. São palavras que já 

fazem parte do vocabulário cotidiano dos gestores escolares, mostrando o quanto eles já 

se adequaram a esse discurso.  

As mudanças e ações que hoje fazem parte da prática social da escola não 

aconteceram sem resistência, como notamos na fala das professoras P12, que estava 

sendo entrevistada, e P.O. A professora observadora exclama “E se tiver meta a gente 

não vai participar!” (P.O). E a entrevistada afirma “Tem não, tem participação não”. 

Um trecho de fala de uma Gestora também nos leva a ideia de resistência, quando 

pontua: 
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[...] no começo quando chegou mesmo, a questão do SIEPE, foi um 

choque, um choque muito grande porque a gente tinha que implantar 

muitos dados e a falta do pessoal [...] o professor não participava 

inserindo os dados logo no início, né? Logo no início os professores 

não participavam, então sobrecarregava e no momento a gente achou 

muito negativo (G10, grifo nosso). 

 

O quadro de resistência inicial ainda está presente na prática de alguns 

professores, como percebemos nos trechos citados. Entretanto, esse quadro vem 

mudando aos poucos e a escola tem se engajado para encontrar os meios de superar as 

metas estabelecidas, alcançar os indicadores e receber o bônus. A prática social da 

escola é interpelada pela prática discursiva da política de modernização, ao mesmo 

tempo em que os sujeitos envolvidos com as ações da escola transformam esse discurso, 

à medida que vão trazendo suas práticas individuais e reconstruindo a prática da escola 

(FAIRCLOUGH, 2001). 

 Vale destacar que os sujeitos das escolas de referência de tempo integral 

pontuam suas ações abrangendo todas as séries do ensino médio. Como podemos ver na 

fala da gestora (G11), 

A gente tem uma estratégia que a gente chama assim ‘Projeto Eureca’ 

que a gente tem aqui na escola, então nesse Projeto Eureca ele é 

desenvolvido com todas as turmas: primeiros, segundos e terceiros 

anos, em prol de ajudá-los nas dificuldades específicas de cada um, de 

cada série, de cada aluno. Então nas sextas-feiras a gente tem um 

trabalho montado todo com esse Projeto Eureca, é muito interessante 

porque a gente acompanha os alunos um por um (G11).  

 

O acompanhamento dos alunos acontece por meio de atividades de reforço com 

professores de Português e Matemática, cinco
13

 dos onze gestores entrevistados 

afirmam haver reforço nessas disciplinas. Pensando na mudança para o trabalho dos 

professores dessas disciplinas e sobrecarga de trabalho para eles, que além de seu 

trabalho cotidiano nas aulas, ainda precisam se debruçar em atividades extras.  

Como podemos verificar também na fala do professor de Língua Portuguesa que 

pontua, 

[...] aos professores de Português e Matemática é dada a tarefa de, 

além das suas aulas normais, promover reforços escolar, né? Reforço 

escolar nessas duas áreas, é... pra melhorar o índice de proficiência na 

leitura e que na verdade é discutido os conselhos, nos conselhos de 

classe (P19). 

 

Novamente notamos a ênfase na atuação desses docentes, em atividades que vão 

para além da sala de aula. O discurso do docente traz dois sentidos: num primeiro 

                                                 
13

 G1; G3, G4; G5; G9 
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momento ele pontua ‘é dada a tarefa’ de promover o reforço escolar, demonstrando que 

esse é um posicionamento externo, mas quando ele pontua ‘na verdade é discutido [...] 

nos conselhos’ entende-se que há um envolvimento do docente nessa tarefa que é 

‘dada’. Então, o profissional muda sua prática educativa, adaptando-se ao contexto 

político ao qual a modernização do ambiente escolar lhe exige essa mudança, uma 

mudança da prática social. 

É importante destacar que o contexto acima descrito é de uma escola integral. 

Isso é importante, tendo em vista que numa escola regular o gestor pontua que a 

demanda do reforço escolar é de um professor específico, quando diz “Eu falei a você 

que o governo manda reforço, manda professor de reforço, no segundo semestre de cada 

ano ele manda um professor de reforço de Matemática e Português, a escola hoje tem, 

mas não temos alunos...” (G4). Entretanto, essa realidade não se consolida em todas as 

escolas regulares, pois não identificamos essa afirmativa em todos os entrevistados das 

escolas regulares. 

Diante dos dados acima expostos podemos perceber que a implementação do 

Programa acontece de forma verticalizada de suas definições macro para o contexto 

micro do cotidiano escolar. A escola recebe sua meta anual a ser atingida e tende a 

desenvolver ações para alcançar os resultados e prestar conta do trabalho realizado, 

como prevê o PMGP-ME. Vale ressaltar que apesar de todo o aparato predeterminado 

que os profissionais enfrentam, as escolas tendem a fazer modificações acerca da sua 

prática no intuito de melhorar seus indicadores, o que nos leva a refletir acerca do papel 

da escola e de como seu discurso tem se voltado para o alcance das metas estabelecidas. 

Até que ponto a escola, diante do contexto da política de modernização, tem pensado na 

formação social dos seus educandos?  

Um quarto aspecto a ser mencionado nessas análises é referente às mudanças 

que os docentes destacam no cotidiano escolar, são práticas que não eram parte desse 

contexto e que passaram a fazer parte da pauta do planejamento individual dos 

professores e do coletivo escolar. Tomamos, então, essas práticas como novas 

exigências sobre o trabalho docente.  

Houve, de acordo com os entrevistados, um redirecionamento e o crescimento 

da burocratização no trabalho docente que percebemos na fala do primeiro entrevistado, 

tendo em vista que a carga de trabalho aumenta no sentido de preenchimento do 

monitoramento. P1 diz: “Porque aí você tem o trabalho de metas implantado dentro da 

escola, e esse trabalho de metas ele redirecionou todo um aspecto burocrático na 
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educação. Então, isso fez com que houvesse um maior tempo do professor, [...], 

direcionado mais para as questões burocráticas” (P1).  

A burocratização, no sentido descrito pelo docente vai ao encontro do que 

Bobbio et. al. (1998) define como “proliferação de organismos sem conexão com as 

exigências gerais da funcionalidade” (p. 130). Tendo em vista que o monitoramento 

educacional do Estado dá ênfase a um rol de informações que não estão diretamente 

relacionados à prática docente e ao desenvolvimento intelectual dos educandos, podem 

ser citados como exemplos o detalhamento minucioso dos conteúdos, relatórios e outras 

demandas.   

A ideia de burocratização do trabalho também aparece na fala de P2, que 

caracteriza como novas ações da escola e do trabalho docente um ‘registro enorme de 

situação didática do dia’. A exigência de maiores registros e mais detalhes pode 

contribuir para um controle do trabalho de forma mais completa pelo Sistema de 

Monitoramento. P2 delimita como novas práticas exigidas pelo Estado e que são ações 

da escola em que trabalha: 

 

É monitoramento, é simulado, simulado de português e matemática 

que foi cobrado do Estado, fazer simulado, aí tem o monitoramento 

dos conteúdos, o registro é bem maior da gente, porque é acoplado 

com o monitoramento, registro enorme de situação didática do dia. A 

gente elenca três conteúdos, porque tem vários eixos. Tem as 

formações, também, que a gente participa mensalmente na GRE [...]. 

Com foco em números também, eles dão algumas orientações, ideias 

de projetos, mas com foco em números... nas metas (P2).  

 

Além do aumento da burocratização que tende a intensificar o trabalho 

docente, P2 frisa o foco do Programa nos números e metas a serem cumpridas, 

ressaltando ‘as formações’, para os professores de Português e Matemática, com foco 

nos números. 

Como diz Gaulejac (2007) “A aplicação de uma modelagem matemática não 

fornece os meios para refletir sobre as origens e sobre as significações desses modelos” 

(p. 105). O que fica na verdade é a aceitação da objetividade do resultado, justificando-

se ‘a gente não vai ganhar’ porque a gente não cresceu. Não há uma problematização se 

há relação do que se pede com os objetivos educacionais estabelecidos coletiva e 

internamente pela escola, ou com por que não se consegue, apenas se aceita como uma 

falha interna a ser superada. 
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O aumento de atividades desempenhadas pelo docente tem sido tratado como 

intensificação do trabalho, gerando cansaço ‘físico, vocal e mental’. Como destacam 

Assunção e Oliveira (2009): 

 

Executar outras tarefas durante o curso da ação principal, atender ao 

aluno individualmente e controlar a turma coletivamente e preencher 

múltiplos instrumentos e formulários de controle são dimensões da 

intensificação do trabalho que implicam regular na urgência (p. 361). 

 

As novas exigências de trabalho são voltadas para as metas estabelecidas e que 

devem ser atingidas, e esse tipo de ação não se diferencia muito de uma escola para 

outra, uma vez que são orientadas com base nas mesmas estratégias de gestão, tendo em 

vista que foi ‘cobrado do Estado’, como diz a entrevistada. 

O estudo de Augusto (2011) sobre a política de modernização da gestão em 

Minas Gerais destaca os efeitos da regulação educativa sobre o trabalho docente. Assim, 

como o ‘Acordo de Resultados’ de Minas, o PMGP-ME e seus mecanismos de 

regulação representam a “institucionalização das medidas de responsabilização das 

escolas e professores” (Idem, p. 176), a tríade ‘meta, avaliação e bonificação’ do Estado 

de Pernambuco tem institucionalizado as suas ações de responsabilização. 

Esses mecanismos de modernização causam mudanças no trabalho docente e 

na sua forma de organização. Podemos ver isso na fala de P5, quando questionamos a 

influência do IDEPE e do bônus no trabalho docente: 

 

Influencia porque a gente tem que mudar o nosso trabalho como a 

colega falou, pra acompanhar esses resultados, preparar os alunos pra 

prova, então a gente não vai mais atrás de qualquer coisa, a gente vai 

atrás daqueles assuntos que propõe pra gente trabalhar para aquela 

meta, para ajudar os meninos na múltipla escolha (P5, grifos nossos). 

 

As ações são voltadas para a adequação do quadro docente às exigências da 

modernização, bem como há um redirecionamento na atividade docente que toma como 

base para o desenvolvimento de suas atividades as premissas da modernização da 

gestão. 

Novas ações passaram a fazer parte do cotidiano dos docentes, como o fato de 

terem de preparar os alunos para as avaliações externas. Diante do trecho acima citado é 

perceptível que o Programa impõe exigência à prática docente, e os docentes vêm 

buscando adequar-se ao novo contexto de trabalho. Há, portanto, uma intensificação do 

trabalho docente, diante desse novo quadro de trabalho. 
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Em contrapartida, destacamos os discursos de resistência que se constituem na 

prática de alguns docentes. Um professor de uma escola de referência de tempo integral 

enfatiza que não houve mudança, para P9 os professores da escola têm como objetivo 

de trabalho que o aluno vá para uma Universidade Pública. Ele diz: “Não. Acho que a 

gente não. Acho que você tem uma turma aí que é pesada, eu acho que você vai ver que 

a gente tem uma cabeça bem, a gente não leva muito em consideração o bônus não” (P9, 

grifo nosso). 

O discurso do docente revela a resistência em manter sua prática sem 

redirecioná-la ao foco da tríade ‘metas, avaliação e bonificação’. Mesmo com toda 

pressão da modernização alguns professores tentam manter-se contrários à 

modernização. Entretanto, isso não quer dizer que ele esteja totalmente imune a essa 

prática, pois dele é exigida a elaboração de provas com gabaritos, simulados, o 

preenchimento do monitoramento, por mais resistentes que sejam, estão no contexto da 

política e o tempo todo sendo chamados a implementá-la. 

De acordo com as entrevistas, percebe-se uma reorganização do trabalho 

escolar, por meio das mudanças, em que P15 pontua:  

Por exemplo, a questão de aulas mais dinâmicas, do empenho, do 

engajamento, num é? Eu acho que quando se trata de equipe, todos 

têm que trabalhar junto e aqui, eu vejo, a gente tem uma equipe muito 

boa. Certo? Quando se faz projetos, todos abraçam a causa (P15). 

O maior engajamento da equipe é posto como ponto positivo, tendo em vista 

que as ações pedagógicas têm ganhado um movimento mais dinâmico e projetos da 

coletividade de professores na escola. 

Interpretamos essa discussão sobre maior participação dos docentes e espaço 

para a coletividade como uma ‘ordem de discurso’ democrática, tendo em vista que o 

discurso acima explicitado aponta para um ‘enfraquecimento do controle’ 

(FAIRCLOUGH, 2001) e para uma maior presença de ações coletivas que vem sendo 

tomadas positivamente no trabalho docente, que passa a se sentir valorizado, uma vez 

que são chamados a posicionarem-se e colocarem suas ideias em prática, e não somente 

a executar ações previamente estabelecidas. 

Por outra parte, é preciso destacar que as mudanças em decorrência da política 

de modernização são encaradas também de forma positiva por alguns entrevistados, 

uma vez que chegou para colocar em ordem algumas situações escolares, como maior 

exigência da frequência do aluno, a participação dos pais no contexto escolar, dentre 
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outras situações que estão se transformando à medida que a escola vai elaborando suas 

estratégias para atingir o bônus. Podemos ver isso na fala de P7, quando pontua as 

melhoras, 

 

Mudanças, sim, sim. É, a metodologia em sala de aula, porque aqui, 

por exemplo, a gente dispõe de data show, você pode incluir outros 

temas, certo? Você tem espaço, você tem recursos, [...] mudança no 

sentido do trabalho em sala de aula em especial, mas também tivemos 

[...] a reunião, importante sem dúvida, a entrega dos boletins, então já 

é... eu diria que melhorou a participação da escola, a escola tá... a 

família está mais presente (P7, grifos nossos). 

 

As tecnologias disponíveis na escola possibilitam que o docente proponha uma 

aula diferenciada para seus alunos, utilizando-se do espaço e dos recursos oferecidos, 

entretanto, veremos no tópico sobre valorização profissional que a forma como a 

tecnologia tem sido disponibilizada para as escolas nem sempre traz os benefícios que 

objetivam. 

Sobre os avanços, destacados na fala da entrevistada, as reuniões, tanto da 

equipe escolar como com os pais para a entrega de boletim, possibilitam o 

acompanhamento do trabalho escolar e também chamam os pais à responsabilidade com 

seus filhos. As reuniões para elaboração de estratégias de trabalho possibilitam uma 

melhor organização do contexto escolar, em que se dá atenção a situações como baixa 

frequência dos alunos e descontinuidade da execução das atividades na sala de aula. 

Essas demandas ganham ênfase nas discussões coletivas, tendo em vista que tem 

consequência no desempenho final do aluno. Entendemos a participação dos pais na 

escola como uma ação que contribui para o crescente engajamento educacional, tendo 

em vista que a partilha de responsabilidade pode gerar um diálogo entre escola e 

comunidade. 

Na entrevista P12 e PO relatam, em ‘jogral’, a opinião sobre as mudanças do 

contexto escolar e a ausência da formação continuada como ‘perda’ para os 

profissionais das áreas não avaliadas. Vejamos as mudanças, 

 

PO. Mais injustiça. Mais desonestidade. 

P12. Mais perseguição. 

PO. Mais exploração de mão de obra. De ruim pra gente, em benefício 

da gente nem capacitação tem.  

P12. Só tem pra Português e Matemática. 

PO. Não, antigamente tinha para todos os professores, formação, 

capacitação, num tinha todo dia, mas de vez em quando, de ano em 

ano tinha duas, três vezes no ano (P12/PO). 
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O que para alguns poucos foi ganho, para outros muitos representa perda. Entre 

perdas e ganhos, o que fica claro de fato são os mecanismos de diferenciação entre os 

docentes de acordo com suas áreas de atuação, demarcando, assim, a clássica 

hierarquização entre as disciplinas. 

As diferenças entre as disciplinas curriculares são vistas como injustiças, 

perseguição, desonestidade. O que se revela na fala das entrevistadas são valores em 

transformação. Uma transformação que é perceptível pelos profissionais da educação, 

principalmente os profissionais que não tem suas disciplinas avaliadas no sistema de 

avaliação do Estado. 

Vale a pena ainda retomar um trecho da fala de P2, mencionada anteriormente 

em que revela “Eles se preocupam com os números, e tem dado algum suporte” (P2), a 

frase da professora revela consciência crítica sobre a prática discursiva do Programa e 

busca diante do que é ofertado nas ações dele a construção da sua própria prática social. 

Entendemos que há diferenciações no tratamento dos docentes, dentre elas, a 

formação que é ofertada para alguns e outros não, mas outras questões também são 

evidentes, como é o caso dos profissionais de escola semi-integral e integral que 

recebem ‘Gratificação de localização especial’ (PERNAMBUCO, 2005), entre outros.  

 A questão do acompanhamento do desempenho disponível a partir do SIEPE é 

vista por alguns docentes como mecanismo de informação que auxilia no 

aprimoramento do seu trabalho. Como destaca P14, 

[...] eu acho que, o que realmente é válido nessa bonificação é que 

sempre chega pra gente todo um relatório de qual foi as metas que 

foram alcançadas e aí você ver no que é que foi que você falhou. 

Isso aí de certa forma é válido, porque você sabendo no que você 

falhou, você consegue fazer alguma intervenção pra que melhore 

(P14, grifos nossos).  

Essa preocupação com a autoavaliação do trabalho, com base nos resultados 

externos vai ao encontro da discussão de Assunção e Oliveira (2009), à medida que o 

professor busca constantemente responder ‘aos dispositivos regulatórios’. De acordo 

com as autoras, 

[...] o sofrimento no trabalho, associado ao adoecimento em estudos 

específicos, está sempre ligado a um conflito entre a vontade de bem 

fazer o seu trabalho, de acordo com as novas regras implícitas da 

profissão, e a pressão que os leva a certas regras para aumentar a sua 

produtividade (Idem, p. 366). 
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Diante desse impasse e das ações descritas pelos docentes, podemos considerar 

que a modernização da gestão e as mudanças no trabalho docente são fatores cada vez 

mais presentes no cotidiano dos docentes do Estado de Pernambuco. Entendemos que 

por mais resistentes que os docentes possam ser em relação à política implantada, esta 

veio para ser implementada e tem sido posta em prática, como é o caso de colocar o 

monitoramento como mecanismo de aperfeiçoamento, o bônus como recompensa do 

trabalho, seja como forma de ‘mais perseguição’, como diz P12 na fala citada 

anteriormente.  

As mudanças causadas no trabalho docente, por meio da política de 

modernização tem relação com o que vem ocorrendo num contexto macro, como mostra 

a pesquisa de Oliveira (2005) que diz, 

[...] o que se pode constatar é que as mudanças ocorridas no contexto 

político latino-americano, que estariam conformando uma nova 

regulação da política educacional, seguem uma tendência 

internacionalmente observada de centrar-se na performatividade da 

escola, o que tem trazido sérias conseqüências para os trabalhadores 

docentes, provocando uma reestruturação de seu trabalho em um 

cenário contraditório e ambivalente (p. 771). 

As mudanças sociais e políticas no contexto macro afetam os sistemas 

escolares e que vêm sendo guiados como ‘política compensatória’, cujo foco é o mais 

pobre, e tem como premissa principal o melhor gerencialismo dos recursos, com a 

promoção de um serviço eficiente e com baixo custo. 

Diante das mudanças apresentadas, encontramos ênfase para o alcance das 

metas, que ganha destaque na ideia de dever cumprido e no tipo de escola e profissional 

que os rankings revelam. Como diz P15, “Porque se você tá cumprindo as metas você tá 

cumprindo o seu dever de casa, vamos dizer assim... entende?” (P15).  

Nesse extrato de fala, o discurso do entrevistado reduz o trabalho docente ao 

cumprimento das metas estabelecidas pelo Estado para cada escola. O bom trabalho 

passa a ser visto, pelos profissionais, reduzido ao alcance dos objetivos governistas. Por 

mais que os profissionais apontem ressalvas quanto ao modelo de gestão, percebemos 

mudanças discursivas que consideramos significativas para o Governo, uma vez que a 

resistência total à política estadual não pode ser considerada em 100% das ações dos 

profissionais, nem por 100% deles, ao contrário, poderíamos apontar que entre os 

entrevistados a maioria encontra pontos positivos na política e faz ‘seu dever de casa’ 

para alcançar as metas estabelecidas. 
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Um ponto a ser destacado é que diante da pressão para o atendimento de metas 

que o extremo da mudança se revela na maquiagem de resultados. A prática da 

maquiagem se revela no discurso da maioria dos entrevistados. Diante dos trechos de 

fala coletados, é possível perceber dois fenômenos: um quando o profissional pontua a 

existência de ‘maquiagem’ nos dados, em alguns casos explica-se como acontece essa 

prática, que poderíamos chamar de ‘jeitinho brasileiro’; um segundo é quando o 

profissional diz que há rumores de que existe uma ‘maquiagem’, mas que não acredita 

que possa ser possível e apresenta elementos contrários a essa prática. Vale ressaltar que 

existe uma espécie de consenso em relação a essa maquiagem e que os envolvidos não 

apresentam resistência, luta ou organização contra essa prática.  

Para ilustrar o primeiro caso, escolhemos alguns fragmentos da fala dos 

entrevistados. P9 revela que,  

Porque o sistema cobra, aí vai a relação a hierarquia, o sistema cobra a 

eles e automaticamente cai encima da gente. Tem muita gente que é 

iludida com esse bônus. A gente até brinca aqui, chama de ‘propina’, 

porque ele induz a você fazer isso, ele induz você a aprovar um 

aluno que não sabe de nada... A gente tem aluno aqui no terceiro 

ano, que conseguiu chegar no terceiro ano que... É muito complicado! 

Essa onda de bônus, essa parte de número, ficou muito complicado 

pra gente (P9, grifos nossos). 

O bônus é tratado, pelo docente, como indutor de estratégias que não estão de 

acordo com a prática profissional que ele julga necessária. Essa situação estar de acordo 

com a discussão da competitividade que em trechos anteriores apresenta-se entre as 

escolas e aqui é colocada, nas falas dos docentes, como uma corrida para atingir as 

metas. Como denuncia o entrevistado, os profissionais são induzidos a aprovar ‘um 

aluno que não sabe de nada’. A cobrança por menos reprovações e um maior índice de 

aprovação dos alunos provoca no quadro docente entrevistado uma reclamação 

generalizada sobre os processos avaliativos, bem como a denúncia da ilegalidade em 

detrimento da competitividade, da corrida em busca da meta estabelecida e do bônus de 

desempenho. 

Entretanto, vale destacar que apesar de os docentes apontarem ilegalidade não 

são postas reações (luta e organização) por parte dos profissionais da educação para 

inibir esse tipo de prática. Consideramos que os docentes têm abdicado de sua 

autonomia enquanto profissional e tem incorporado às suas práticas o discurso das 

metas previstas pelo programa de modernização.  
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Com a cobrança por resultados, atrelando metas a recompensas, o PMGP-ME 

tem levado os profissionais a aceitarem pôr em prática as estratégias de modernização. 

A bonificação enquanto recompensa destinada aos profissionais que atingem as metas 

estabelecidas é tratada com críticas, entretanto, é por meio do contexto ranking e bônus 

que os docentes têm mudado suas práticas discursivas. 

Ainda sobre o processo de maquiagem dos dados, temos a fala a seguir: 

Eu acho que tem muita maquiagem, em todos os aspectos. A gente 

procura que o aluno aprenda, mas nem sempre isso é possível e aí a 

gente procura estratégias, como por exemplo, trabalho em grupo, 

trabalho em dupla, que nem sempre vai medir a real ou dificuldade, 

ou aprendizagem do aluno, porque enquanto ele faz em dupla ele pode 

tá melhor do que ele, e ele tá indo na onda da nota do outro, né? se a 

gente fizer muita coisa individual, eles não conseguiriam atingir o 

esperado (P10). 

A ideia da maquiagem dos resultados dos alunos povoa o discurso dos 

professores, o que os leva a ter uma perspectiva negativa do seu trabalho docente na 

condução da política em foco. O processo de avaliação externa vinculado ao bônus do 

desempenho acarreta práticas no interior da escola que são vistas com o olhar crítico do 

professor, mas não com ações concretas que inibam tais práticas. A busca por resultados 

quantitativos mascara o verdadeiro (e sofrível) processo de aprendizagem dos alunos e 

os docentes, apesar de denunciarem as práticas de um ‘jeitinho brasileiro’ nos 

resultados, não têm demonstrado uma ação coletiva contra as práticas que 

desprofissionalizam o trabalho docente. 

Tais discursos nos trazem uma preocupação que se vincula a certo retrocesso 

educacional que tem sido causado por esse tipo de política. Os escritos de Afonso 

(2007) chamam a atenção para esse recuo quando sinaliza que,  

[...] a emergência do chamado Estado-avaliador tem significado um 

importante retrocesso porque, entre outras razões, promoveu a 

recuperação, atualização e predomínio de muitos dos pressupostos e 

instrumentos positivistas e quantitativistas em avaliação, favorecendo, 

assim, a desvalorização social e política da complexidade dos 

processos sociais e educativos (p. 20). 

O que se pode ver na fala da entrevistada é justamente essa desvalorização 

social e política dos processos educativos, induzidos pela prática da avaliação e da 

construção de indicadores de desempenho. 
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A maquiagem também se revela na prestação de contas dos conteúdos exigidos 

nas ‘Orientações Teórico-Metodológicas’ – OTMs.  De acordo com P19, uma das ações 

estabelecidas no âmbito do monitoramento é que o professor de Língua Portuguesa e de 

Matemática informe, a cada bimestre, a GRE os conteúdos que são estabelecidos no 

currículo e que foram utilizados na sala de aula. Entretanto, o professor revela que 

[...] de fato muitas dessas informações em muitas escolas são 

maquiadas, porque o professor não consegue chegar aos conteúdos 

que estão impressos, que estão impregnados lá no currículo, mas ele 

tem... (São impostos! – diz uma professora), pois é, são impostos. 

Mas, ele tem, mas temos que dizer que o conteúdo foi vivenciado, 

foi dado, porque a meta, isso é muito importante para o Governo, os 

números, num é? (P19, grifo nosso). 

O texto do professor revela a existência da maquiagem dos dados informados 

no SIEPE, entretanto fica claro que não é por vontade própria que os docentes o fazem, 

tendo em vista que ele diz ‘mas temos que dizer que o conteúdo foi vivenciado, foi 

dado’. Quem está por trás dessa imposição? Entendemos que inserção dos conteúdos 

vivenciados em sala, além de servir apenas para cumprimento dos pré-requisitos das 

metas, é uma estratégia estabelecida pela própria escola para atingir a meta estabelecida. 

Tomamos como base para esse entendimento o fato de que outras entrevistas não 

destacam essa ação como obrigatoriedade explícita. Não podemos dizer ao certo se essa 

estratégia parte da gestão da escola, da ação individual dos professores ou daquela 

equipe.  

Para ilustrar a segunda forma que a ‘maquiagem’ se revela no discurso dos 

entrevistados, destacamos trechos da fala de G11, de acordo com a gestora de uma 

escola de referência em tempo integral, 

Veja eu acho que tem várias versões pra isso, né? Tem alguém que diz 

que, assim, há maquiagem pra eu chegue até o bônus, que chegue até 

essa meta, né? Mas eu posso falar aqui da nossa escola, num é? E o 

que eu posso falar. Aqui na nossa escola realmente a gente trabalha 

para essa... pra bater essa meta aí. [...] Porque é uma valorização, num 

é? (G11). 

A gestora revela conhecer a discussão existente sobre a maquiagem para se 

chegarem às metas estabelecidas e ao bônus educacional. Ainda, afirma que busca 

alcançar as metas, tendo em vista que isso significa uma valorização profissional, mas 

não deixa claro se faz uso das estratégias de maquiagem. 
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Nesse sentido, entendemos que há uma ausência do Estado provedor e uma 

forte presença do Estado regulador de que trata Barroso (2005), em que a regulação do 

Estado é flexível quando se refere à definição dos processos, entretanto, em relação à 

avaliação, ele exerce uma regulação rígida, focando na eficiência e eficácia dos 

resultados. O que está em pauta nesse sentido não são os meios que os professores 

encontraram para atingir as metas, mas o resultado final a que se chega. 

Diante dessa discussão acerca da ausência do Estado provedor e presença do 

estado regulador, traçamos as principais dificuldades, da/na escola, apontadas pelos 

entrevistados sobre o Programa e sua implementação.  

No que diz respeito ao cumprimento das metas estabelecidas, um dos 

entrevistados aponta que o empecilho está na ‘falta de verbas’, P13 diz: “Eu acho que 

são falta de verbas, você veja na merenda tá um caos, faz tempo que teve um caos desse 

e agora já se instalou novamente. Você vê a merenda hoje foi servido o quê? 

Achocolatado com pão” (P13). O professor nos leva a entender que, para ele, a ausência 

de recursos para manutenção das mínimas condições de funcionamento com qualidade 

afeta o desempenho dos alunos nas avaliações externas. 

Podemos identificar a ausência de recursos ou mesmo atraso nos repasses 

financeiros nas falas dos gestores, por exemplo, quando G1 diz: 

A falta de recursos financeiros, especificamente esse ano de 2015 tá 

muito difícil, a questão das verbas que não estão chegando com 

regularidade, aí a gente tem Programado determinada ação e quando 

chega na época aí o dinheiro não chegou a gente ou prorroga ou 

improvisa ou faz fiado (G1). 

Esse atraso e/ou ausência nos recursos para as escolas estaduais geram impacto 

direto na atividade docente que tem que se reinventar para dar conta do planejamento 

diante da falta de recursos financeiros. Na entrevista, P11 diz que  

[...] além de recursos que a escola não recebe. [...] eu preciso 

trabalhar, tá aqui no planejamento, inclusive nas OTMs, toda unidade 

eu tenho que trabalhar com música, esse ano eu só pude trazer uma 

música pra trabalhar com eles, por que? Porque não tem material. 500, 

600 alunos eu preciso e não tem material, aí foi proibido até de 

tirar xerox porque não tem, aí quer dizer a gente tem que 

trabalhar, aí como é que eu vou fazer? (P11).  

Percebe-se na fala dos entrevistados um distanciamento entre o que está posto 

como exigência do Programa e a realidade escolar. Exige-se mais da escola, entretanto, 

não há um maior comparecimento financeiro do Estado, que não tem mantido suas 
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obrigações básicas, como o repasse das verbas destinadas a merenda escolar, material 

didático e outros, como denunciam os entrevistados. 

Outra dificuldade encontrada é a relação com os alunos e pais, bem como 

apontam o nível de aprendizagem dos alunos quando chegam ao ensino médio como 

ponto que pesa negativamente no desempenho deles nos testes e avaliações previstas no 

PMGP-ME. A ausência de participação efetiva e interessada é apontada como um 

problema na educação. A entrevista de P11 revela os seguintes ‘problemas’: questão da 

indisciplina; muitas faltas do aluno e não tem quem procure o aluno; e, quando chama 

os pais, esses dizem não poder fazer mais nada. 

Vale ressaltar que o nosso campo de pesquisa, como apresentamos em capítulo 

anterior, está localizado na região Agreste Centro Norte do Estado de Pernambuco, que 

envolve dezesseis (16) cidades de médio e pequeno porte. As cidades com maior setor 

de produção têxtil são: Caruaru, Santa Cruz e Toritama. Nesse sentido, ter um emprego 

não significa a necessidade de ter maior grau de conhecimento, apenas habilidades 

práticas, o que, por certo, leva ao estudante e seus familiares a darem pouca importância 

à escolarização, uma realidade que atinge outras pequenas cidades que estão envolvidas 

direta ou indiretamente na produção para esses ‘Polos de confecção’. 

Os pontos ‘problemas’ elencados por P11 nos leva a interpretar que os alunos 

dessa realidade educacional não têm a cultura de ver a escola como o lugar de uma 

construção de conhecimento que os possibilite uma mudança social. A perspectiva de 

educação não se estende para a vida desses estudantes, poderíamos atribuir à situação de 

faltas contínuas e ‘de disciplina’ ao fato dos alunos e pais não terem a escola como local 

propício à construção de uma realidade social diferente. Tendo em vista que a cultura da 

pequena cidade é completar os estudos, mas sem muita importância, pois a escola não 

representa garantia de ingresso no mercado de trabalho, nem de emancipação social, 

uma vez que a inserção no mercado de trabalho se dá por vezes no contexto familiar da 

confecção têxtil e outras.  

Sobre esse aspecto, destacamos a fala de P14, que diz: 

O que é mais complicado é que, assim, o público que a gente recebe 

tem certa dificuldade. Aqui os alunos começam a trabalhar muito 

cedo, não é um trabalho [...] formal, justo, mas aí eles ajudam os pais, 

aí a gente percebe que por eles já ter um ganho, ter uma renda, eles 

não tão interessados na educação não. A gente percebe que eles não 

colocam como prioridade na vida deles a educação, não. Então a 

dificuldade maior é fazer com que eles vejam a educação como uma 
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fonte de você alcançar um objetivo maior, uma formação, de você ter 

um emprego melhor (P14).  

Essa é uma realidade que se generaliza nas cidades polos de confecção e com 

alunos mais pobres, uma vez que o ingresso nesse tipo de serviço requer o mínimo de 

formação profissional e o trabalho informal está muito presente nesse contexto. Essa 

realidade é percebida nas cidades visitadas (Santa Cruz do Capibaribe, Riacho das 

Almas, Cupira).  

Nessa realidade social, os professores relatam que alguns de seus alunos 

ganham mais do que eles, o que traz um peso diferente para o trabalho docente, 

principalmente quando a educação está sendo associada ao emprego formal. As cidades 

são de grande e pequeno porte, entretanto, percebemos que o que as torna tão parecidas 

são a economia local e poderíamos dizer a precoce inserção no mercado de trabalho.  

É comum perceber nessas cidades, além das fábricas de confecção têxtil e 

lavanderias, pequenas confecções, normalmente funcionando sob a responsabilidade do 

núcleo familiar que presta um serviço para os donos das confecções, em sua maioria, ou 

mesmo fazem suas próprias confecções para vender nas feiras livres de Caruaru, 

Toritama e/ou Santa Cruz. Com as confecções de organização familiar, muitos jovens 

têm sua iniciação precoce no trabalho, o que pode gerar uma desvalorização da escola, 

tendo em vista que já tem remuneração, inclusive superior a dos seus professores. É 

diante desse tipo de organização socioeconômica que as escolas vêm buscando se 

estabelecer como uma organização necessária para a formação social do sujeito e na 

formação para o trabalho.  

Um ponto que está diretamente ligado à política de modernização e que, para 

os docentes, não reflete a realidade da escola são os indicadores, uma vez que está 

baseado em termos quantitativos. Ao perguntarmos sobre a implantação do PMGP, P10 

diz que existem dificuldades, 

[...] principalmente em relação a... ao termo quantitativo! Eles presam 

muito (referindo-se ao poder executivo - SEE), né, a quantidade de 

aprovação, a quantidade de número de alunos inscritos no ENEM, a 

quantidade de aprovação ou reprovação da escola e nem sempre o 

quantitativo mede o qualitativo, né? (P10). 

A ênfase ao quantitativo de ações desenvolvidas na escola tem mais 

importância para o Estado, na percepção do docente, do que a qualidade das ações 

realizadas. Esse fato nos leva a interpretar que o docente sente a pressão que o Estado 
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exerce sobre sua profissão, uma vez que o mais importante em seu trabalho não é a 

qualidade do que tem sido feito, mas a quantidade.  

O sentido de qualidade, no discurso gerencialista do Estado está voltado ao que 

é quantificável, o que se pode mensurar (GAULEJAC, 2007). Além do que qualidade 

está relacionada a uma equação mágica descrita pelo autor, “Qualidade = Excelência = 

Sucesso = Progresso = Desempenho = Comprometimento = Satisfação das necessidades 

= Responsabilização = Reconhecimento = Qualidade...” (Idem, p. 86). 

Nesse sentido, a qualidade educacional, tendo em vista os novos 

direcionamentos da política de modernização, está estritamente ligada aos dados 

capazes de serem mensuráveis, dentre eles as avaliações externas e os gráficos gerados 

pelo monitoramento que mostram o desempenho escolar, por meio de suas notas 

internas e externas. Estabelece-se a objetividade das ações diante dos dados 

apresentados bimestralmente para as escolas e nelas para os professores e demais 

funcionários envolvidos, reduzindo suas ‘dificuldades’ de compreensão do quadro geral 

da escola, possibilitando intervenção no ‘ponto fraco apresentado’.   

Outro fator que aparece nos discursos dos docentes é o Tempo. Esse é 

apontado como empecilho no trabalho docente, tendo em vista que a carga horária 

remunerada dos docentes não é suficiente para atender todas as demandas que são 

postas pela modernização. P1 diz que, 

[...] os empecilhos que às vezes eu vejo, é... o tempo, que justamente 

esse tempo da carga horária, os aspectos no caso da avaliação, que a 

gente vai discutir depois, o formato que foi colocado a avaliação no 

ensino do integral como Semi-integral e isso faz com que haja uma 

demanda maior do professor na correção de atividades, na correção de 

avaliações,  e isso demanda tempo (P1). 

Outros professores apontam a falta de tempo como uma dificuldade para a 

melhor elaboração das aulas. É o caso de P6, que já tinha um vínculo com o Estado e 

passou a ter dois vínculos, realidade de muitos professores do Estado. A professora diz: 

“[...] eu estou sem tempo, eu fico me cobrando, às vezes eu digo ‘meu Deus do céu, 

minha aula poderia ter sido bem melhor!’ Mas eu não tenho tempo” (P6, grifos 

nossos).   

A ausência de uma remuneração condizente com o regime de trabalho 

assumido pelo docente acaba levando, se não a todos, mas a maioria dos docentes a 

terem dois vínculos de trabalho, constituindo numa dupla ou tripla jornada de trabalho, 

realidade que está presente inclusive nas escolas de referência que tem sua carga horária 
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estendida e recebem ‘gratificação por localização especial’. Como é o caso de P5, que 

apesar de trabalhar numa escola semi-integral e receber essa gratificação, diz que “[...] 

tem que trabalhar em duas escolas como a gente (citado o exemplo de outra professora), 

pra aumentar a renda [...]” (P5). 

Compreendemos que o fator tempo é imprescindível para a elaboração das 

aulas e com isso maior qualidade no trabalho docente. Entretanto, pesam sobre esse 

aspecto a baixa remuneração dos docentes que têm que manter dois ou mais vínculos 

para ‘aumentar a renda’. Com uma remuneração condizente ao exercício profissional e 

dedicação exclusiva, o professor poderia se dedicar a uma só escola e assim desenvolver 

o magistério com maior qualidade. 

De acordo com Alves e Pinto (2011) “O nível de remuneração é um aspecto 

fundamental para qualquer profissão, principalmente numa sociedade sob a lógica 

capitalista, e não é diferente quando se trata da docência no contexto do sistema 

educacional brasileiro atual” (p. 609). Além de uma remuneração condigna para os 

profissionais da educação, faz-se necessária a valorização social do professor, com 

melhores condições de trabalho, formação continuada, dentre outros aspectos que 

contribuem para a qualidade da educação. 

O formato das avaliações é outro ponto de crítica dos docentes. Tendo em vista 

que se exige que haja uma avaliação formada por atividades (no mínimo três) e prova 

escrita, a diversidade de avaliações aliada ao quantitativo de alunos e turmas nas quais 

os professores ministram as aulas proporciona no trabalho docente maior demanda. Vele 

destacar que a avaliação, como afirmou P6, é uma prática individual de cada docente 

que possui autonomia para elaborar a estratégia que mais se adequa ao seu contexto. 

Contudo, com o número elevado de alunos por professor, fica difícil realizar um 

acompanhamento melhor qualificado do processo ensino-aprendizagem. 

De acordo com Sennett (2009), “as condições de tempo no novo capitalismo 

criaram um conflito entre caráter e experiência, a experiência do tempo desconjuntado 

ameaçando a capacidade de as pessoas transformarem seus caracteres em narrativas 

sustentadas” (p. 32). Essa discussão nos faz refletir sobre a fala dos docentes quando 

pontuam a tendência em ‘maquiar’ dados como nota e frequência dos alunos. Uma 

verdadeira corrosão do caráter docente. 

Outros fatores são apresentados como elementos que interferem no resultado 

dos índices e consequentemente das metas. Como pontua a G2, 
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É professor desestimulado por conta da questão, assim, financeira, 

carga horária de trabalho e outras situações. É dificuldade por questão 

da falta de segurança, também atinge, às vezes a gente perde aluno, o 

próprio professor também se sente muito inseguro. [...] Além de falta 

de recurso humano, de pessoas. Outra coisa que a gente tem 

dificuldade, que é uma luta constante é a aproximação da família com 

a escola porque a família às vezes não tem a noção do quão 

importante é o acompanhamento. [...] Eu tô falando de dificuldade, 

não é uma questão de governo, mas é assim uma questão de 

dificuldade que a gente enfrenta e que a gente precisa todo mundo 

junto buscar uma saída, superar. (G2, grifos nossos).  

Apesar de todas as dificuldades pontuadas inicialmente na fala da gestora, que 

vão além de sua ação profissional e da ação docente, ao final do trecho da fala podemos 

perceber que a gestora coloca a responsabilidade sobre si e sobre a comunidade escolar. 

Buscar estratégias para superar os problemas da escola não é uma questão de governo, 

mas dos que ali estão envolvidos, gestão, professores, pais e comunidade. A gestora 

veste a camisa do governo quanto à questão da política, incorpora o discurso do 

Governo como parte de sua prática profissional e o defende, independente de ter 

elementos de crítica quanto ao todo. 

Esse trecho de fala revela um tipo de discurso próprio de uma gestão gerencial, 

em que se espera que, ao invés de buscar ‘culpados’, encontrem a solução necessária. 

Ou seja, se presa por uma gestão flexível, capaz de moldarem-se às novas situações.  

Deve-se considerar, ainda, que cada modelo (Integral, semi-integral e regular) 

dispõe de condições diferentes em relação à estrutura organizacional, salários 

(gratificação) e materiais (como laboratórios e de consumo), e isso causa impacto no 

trabalho docente e uma maior ou menor chance de chegar ao bônus e/ou ter um trabalho 

com melhor qualidade, no sentido de que os recursos que uns utilizam vão além do que 

está sendo disponibilizado para outros, além de questões como o tempo remunerado 

para além da sala de aula, tão essencial no trabalho docente. 

O trabalho colaborativo e uma gestão compartilhada são ações perceptíveis em 

algumas das escolas em que realizamos as entrevistas. Tais ações não conferem 

exercício de poder e tomada de decisão coletiva, como se pressupõe numa gestão 

democrática, mas resume-se a execução de decisões de cima para baixo. É na partilha de 

atividades que as escolas têm realizado as novas demandas advindas do PMGP-ME. 

Tendo em vista que são ações que por si já exigem esse tipo de comportamento 

organizacional, uma vez que são ações que concentradas apenas na gestão escolar 
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demandariam maior quantitativo de profissionais e, no entanto, o Estado preza pela 

redução dos recursos.  

Os professores e gestores têm suas ações interpeladas pela prática discursiva da 

modernização, uma vez que adotam em sua prática social avaliações e controle interno 

como previsto pelo Estado. 

 

4.3 PMGP-ME E A VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL: DISCURSO DOS 

ENVOLVIDOS 

 

Com o intuito de atender ao último aspecto do nosso objetivo específico –

‘Analisar o discurso dos docentes sobre a relação entre o PMGP-ME, o trabalho docente 

e a valorização profissional’ – neste tópico analisamos o discurso dos entrevistados 

sobre a valorização profissional, diante da política de modernização da gestão do Estado 

de Pernambuco. 

Organizamos o tópico em duas partes: na primeira apresentamos a concepção 

docente sobre valorização profissional; na segunda apresentamos os discursos que 

revelam posições a favor e contra a política que envolve o Bônus. 

Apreendemos a concepção sobre valorização profissional à medida que 

questionamos aos entrevistados sobre qual a relação entre o IDEPE, o Bônus e a 

valorização profissional. Os professores e gestores destacam que o IDEPE e o bônus 

não são valorização profissional, apontando o que, para eles, seria valorização 

profissional. 

A carreira profissional é indicada no discurso docente como ponto importante 

no conceito de valorização. Uma das professoras entrevistadas destaca o que para ela 

seria a valorização profissional: 

[...] eu acho que a gente precisaria de muito mais... de uma carreira, 

eu acho que a valorização profissional vem a questão da carreira, o 

desenvolvimento da carreira nossa... [...] é a valorização da carreira e 

assim sim uma política de salário, mas, fica dividindo a classe, 

dividindo as escolas, acho que não é positivo, a gente vê que não é 

positivo, essa disputa, essa separação. Realmente é uma estratégia 

para desarticular, separar realmente as escolas, a força do 

professor, né? Porque são vidas diferentes, estamos em posições 

diferentes, o que você passa não é a mesma coisa que eu, né? Então, 

separa e diminui a força do professor (P2, grifos nossos). 
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Como podemos ver no trecho de fala, valorização para essa profissional é a 

carreira e o seu desenvolvimento, bem como uma política salarial que englobe todos os 

profissionais. A docente se posiciona contrária à política vigente, mostrando de que 

modo isso impacta na profissionalização docente, uma vez que cria ambientes de 

‘disputa’, de ‘separação’ e desarticulação, contribuindo para a desmobilização da classe 

docente. 

O trecho de fala revela interdiscursividade
14

, à medida que apresenta um 

discurso crítico à ideologia mercadológica do Programa. Ainda, a entrevistada destaca 

os danos causados pela política estadual como a desarticulação e a separação das 

escolas e a força dos docentes, apontando as consequências negativas que a política 

representa, sugerindo a possibilidade de mudança para uma valorização profissional. 

Esse discurso está imbuído de uma concepção crítica sobre a profissão, apontando para 

a mobilização da classe e a luta por uma valorização profissional. 

A concepção apresentada por P6 pode ser entendida como uma vinculação da 

melhoria da educação à valorização profissional, por meio de salário, formação, 

organização da classe, planejamento. Como podemos ver no trecho selecionado da fala 

de P6 que diz, “[...] quer melhorar a educação? Vamos sentar, vamos conversar, vamos 

melhorar primeiro o nosso salário, vamos ser valorizado, vamos se organizar, vamos 

fazer planejamento, vamos ser capacitado, formados, mas bônus?” (P6). 

Chamamos a atenção para a repetição da palavra ‘vamos’, essa estrutura textual 

pode representar ênfase na necessidade de maior democratização, bem como um convite 

a esta ação mais democrática por parte do Governo. Entendemos que a repetição dessa 

palavra vai ao encontro do que Fairclough (2001) chama de ‘modo de argumentação’, 

foi esse o modo encontrado, pela entrevistada, para responder a uma necessidade tão 

urgente que é a valorização profissional, bem como apontar o caminho para alcançar 

essa valorização, que tem como um dos meios a maior democratização no sistema 

educacional.  

Um entrevistado aponta que na sua concepção a valorização profissional 

perpassa pela formação continuada. Chama-nos atenção a sua fala quando ressalta que a 

formação não precisa estar vinculada à política de modernização. Ele diz: 

Então, assim, eu não vejo a questão de valorização, não. Tem que se 

oferecer, é... formações continuadas para o professor, que não 

necessariamente esteja vinculado ao BDE. O BDE é como se fosse, 

                                                 
14

  (FAIRCLOUGH, 2001). 



116 

 

 

assim, o estímulo para o professor, pra equipe, pra escola, fazer um 

bom trabalho e ser recompensado por aquele trabalho (P15). 

Entendemos que a formação inicial e continuada está imbricada à valorização 

profissional, uma vez que é um dos elementos essenciais, assim como “carreira; 

remuneração e formas de contratação; processo de trabalho – intensificação, carga de 

trabalho, tempo, características das turmas (aspectos materiais e emocionais); condições 

físicas e materiais do trabalho; dentre outros” (HYPOLITO, 2012, p. 211).  

Um dos gestores trata da qualificação profissional como requisito 

indispensável à valorização profissional e se coloca contrário ao sistema meritocrático 

da política de modernização. Ele diz: 

[...] eu não concordo com a meritocracia, eu não sou defensor da 

meritocracia e na verdade deve existir a qualificação do profissional e 

o profissional precisa fazer seu trabalho independente de ser premiado 

ou não. Um profissional só vai fazer um bom trabalho mediante uma 

boa qualificação, então há uma coisa muito séria aí que precisa ser 

revista, ser discutida (G9). 

De acordo com o gestor, os professores precisam estar preparados e assumirem 

uma postura profissional, desenvolvendo um trabalho autônomo e independe de ser 

premiado por isso. Para ele a meritocracia “cria disputas internas dentro de uma rede 

que são desnecessárias, ela traz um reflexo que não ajuda, não ajuda” (G9). A 

premiação leva a disputas internas, ‘acirra’ os pares e não atende a todos os 

profissionais, tendo em vista que a minoria recebe essa bonificação, nesse sentido não 

atende aos quesitos de uma valorização que abrange todos os profissionais. 

A valorização profissional também é vinculada ao reconhecimento profissional 

e financeiro. Ao falar de reconhecimento profissional, P7 diz que muitos entendem o 

reconhecimento como você ser elogiado, mas na verdade a sua concepção de 

reconhecimento é diferente. 

Na verdade o reconhecimento quer dizer, respeito! Só isso. Quando 

uma instituição pública ela remunera muito mal um profissional, seja 

de que área for, ela está desrespeitando moralmente esse profissional e 

está desestimulando para que ele melhore cada vez mais. Eu prefiro 

dizer respeito, quando você respeita e quando você reconhece o 

trabalho de alguém é lógico que você vai oferecer, a instituição vai 

oferecer respeito, ela vai oferecer melhores condições de trabalho e 

não exigir o impossível e oferecer o mínimo. Exigir o máximo e 

oferecer o mínimo de condições, não se pode trabalhar dessa forma. É 

assim que eu entendo (P7).  
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O reconhecimento profissional está relacionado ao ‘respeito’ refletido no 

reconhecimento financeiro pelo trabalho desempenhado, bem como a condições de 

trabalho e com cobranças dentro das condições de trabalho oferecidas. A ausência de 

uma remuneração condigna com o trabalho realizado é uma luta da classe docente que 

se arrasta ao longo dos anos e que teve conquistas, como o Piso Nacional, na legislação 

nacional. Entretanto, como aponta o estudo de Brito (2012),  

No discurso governamental, a crise e o cumprimento de contratos 

internacionais (que geram crescente dívida externa) são invocados 

para justificar a impossibilidade de assegurar um nível adequado de 

remuneração docente, sem levar em conta os efeitos negativos que a 

não priorização governamental produz no funcionamento do sistema 

educacional e no desempenho do professor (p. 199). 

Nesse sentido, ainda há muito pelo que lutar quanto à remuneração do trabalho 

docente e pela valorização profissional. Entretanto, consideramos que a valorização vai 

além das relações internas do ambiente escolar e está de acordo com o que destacamos 

anteriormente sobre o texto de Hypólito (2012), que vai ao encontro dos aspectos 

referentes à construção da profissão.  

Chama-nos a atenção que nem todos os profissionais consideram o bônus 

apenas um incentivo financeiro, tendo em vista que um professor admite o bônus como 

valorização profissional, um recebimento pelo trabalho realizado. Nesse sentido, 

valorização é tratada como reconhecimento financeiro uma vez que traz o sentimento de 

“[...] dever cumprido. Eu cumpri, eu tô recebendo pelo que eu fiz. É uma valorização, 

a gente se sente mais valorizado” (P17, grifo nosso). 

Entendemos que a valorização imbuída no sentimento de receber o bônus de 

desempenho se distancia da valorização profissional propriamente dita e ganha um 

sentido que vai além do valor remunerado. Essa valorização a que o docente se refere 

está voltada ao status escolar, tendo em vista que há uma exposição pública dos 

resultados alcançados. Revela a superação das próprias limitações, e ser ranqueado 

como vencedor diante do quadro geral de escolas é uma valorização diante dos pares.  

O ‘valor simbólico’ do bônus vai além de uma remuneração extra ao salário, 

ele representa para alguns docentes o reconhecimento entre os pares de um trabalho 

realizado com êxito, traz para esses profissionais o significado de que eles são bons, 

dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Estado. 
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Uma discussão que se faz interessante é a questão do bônus como critério para 

a valorização profissional. Ao longo das entrevistas, surgem opiniões a favor e contra a 

bonificação e as atividades agregadas a essa estratégia, como é o caso do IDEPE. 

Uma das gestoras entrevistadas revela ser necessária a responsabilidade 

profissional independente da bonificação, entretanto, destaca a positividade da 

meritocracia, uma vez que faz com que os profissionais trabalhem. De acordo com a 

gestora, “a meritocracia do bônus isso é bom também. Pra todos da escola, já que todos 

trabalham, é bom isso aí, muito bom mesmo. Nós aqui só recebemos uma vez, foi no 

ano passado. Porque a gente bateu outras metas, não só foi a da nota, bateu outras 

metas” (G7). 

Para a bonificação, exigem-se diversas ações e estratégias que de certa forma 

melhoram o ambiente educacional. A diminuição da evasão é uma delas, tendo em vista 

que é notada uma mobilização dos profissionais para esse fim. Fica claro ao longo das 

entrevistas que há uma parceria entre os professores e a gestão, à medida que os 

docentes detectam a ausência dos alunos, repassam a informação para a gestão que entra 

em contato com a família. Isso explica o fato da gestora dizer ‘todos trabalham’, não 

significa que antes não trabalhavam, mas agora sobre a cobrança constante para atingir a 

meta os docentes e a gestão estão dando maior atenção a esses detalhes, o que tem 

contribuído para o trabalho escolar. 

O sentimento de ‘felicidade’ em receber o bônus não aparece livre de outros 

sentimentos, como a pressão para atingir a meta, cobrança pelos resultados. Um 

sentimento complexo de acordo com P10, 

Quando você ganha você fica feliz, porque querendo ou não é uma 

renda extra que tá entrando no seu orçamento. Mas, assim, às vezes a 

gente se sente pressionado a atingir uma meta que nem sempre é a 

real, pra poder ganhar esse bônus, entende? Às vezes você se sente... 

no meio de uma corrupção. Pra você atingir a nota você tem que fazer 

coisas que você não faria em outras ocasiões [...] (P10, grifos nossos). 

Tal complexidade de sentimentos acontece devido ao misto de ‘satisfação’ e 

‘pressão’ para a prestação de contas pelo serviço prestado. Uma exigência que é 

novidade para o âmbito educacional e para os profissionais da educação. 

De acordo com Carvalho (2009), a avaliação enquanto instrumento da gestão 

educacional objetiva, além do controle dos resultados em relação ao Estado, “também 

(é) um mecanismo para induzir à prestação de contas e à responsabilização pelos 
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resultados alcançados, ou seja, um mecanismo para informar sobre a eficiência e 

produtividade dos serviços educacionais” (p.1151). 

Entendemos que o sentimento relatado por P10 traz esse ‘peso’ da 

responsabilização pelos resultados alcançados e que, por certo, choca-se com sua 

concepção sobre o desenvolvimento profissional. Além disso, receber uma recompensa 

pelo serviço prestado, o bônus, deixa esse profissional feliz, pois há tempos luta-se por 

uma política salarial, com poucos avanços. Então, a bonificação vem proporcionar, ao 

menos momentaneamente, uma ‘satisfação’ monetária, tornando ‘complexo esse 

sentimento’ (P10). 

Ainda sobre a satisfação em ganhar o bônus, G4 diz “Quando todos ganham, 

ficam alegres. Quando não ganham, além de ficarem insatisfeitos, se questionam por 

quê? Aí é nesse porque que a gente vai tentar conversar, a responsabilidade é de todos” 

(G4). 

Na fala da gestora, a responsabilização educacional, mecanismo da gestão 

gerencial, encontra-se imbuído na sua prática discursiva, que passa a tratar o fracasso 

nas avaliações como responsabilidade da escola. Quando G4 diz ‘a gente vai tentar 

conversar, a responsabilidade é de todos’, volta-se o olhar para a prática social da escola 

e a busca e aperfeiçoamento de suas próprias limitações, não se traz a possibilidade de 

problematização do resultado, mas a aceitação e a responsabilização. 

O sentimento da torcida, ansiedade e a expectativa são emoções dos docentes 

que ainda não receberam o bônus, ou que tem previsão para receber no ano corrente, no 

caso das entrevistas em 2015. Tal sentimento se revela na fala de P15, que pelos 

cálculos realizados estava previsto o recebimento. 

Muito almejado! Né? É um sentimento que nós estamos esperando, 

essa escola depois da implantação desse BDE ela só recebeu uma vez, 

se eu não me engano foi em 2010 ou em 2011, num foi isso? De lá pra 

cá nós não recebemos, então, assim, é uma ansiedade! Claro que 

todos... a equipe trabalha engajada nesse sentido, só que infelizmente, 

como eu já lhe disse o bônus não depende só exclusivamente do 

professor, tem que ter a contrapartida da equipe gestora, dos pais, mas 

é um incentivo (P15).  

Inicialmente o entrevistado fala os anseios pelo recebimento do bônus e o fato 

de não ter recebido outras vezes desde a implantação da política de modernização. 

Chama-nos a atenção a explícita necessidade de justificar-se pelo não recebimento 

quando destaca ‘Claro que todos... a equipe trabalha engajada nesse sentido’, apesar de 
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não haver um pedido de explicação, a fala revela uma cobrança implícita a esse 

processo. 

A cobrança existente na gestão por resultado sempre se sobressai nas falas dos 

entrevistados quando destacam um desejo por melhorar seus indicadores. O bônus nesse 

processo não parece se sobressair como o mais importante, mas é no conjunto (alcance 

das metas, melhor colocação no ranking e bônus) que se encontra a expectativa dos 

profissionais. 

A fala da entrevistada P5, contrária à das colegas entrevistadas junto a ela 

revela crítica ao modelo ‘mercadológico’. De acordo com a professora, “Mas, você vê 

como é mercadológico, o bônus é o quê? Vamos premiar o funcionário do ano! Umas 

escolas recebem e outras não” (P5). 

A fala da professora esboça uma crítica ao modelo ‘mercadológico’ da política 

de modernização. Nesse sentido, o bônus entra como mecanismo para a competição 

entre os pares. De acordo com Carvalho (2009), “Embora a competição entre as escolas 

não esteja formalmente colocada como parte integrante das políticas públicas no Brasil, 

alguns dos mecanismos adotados acabam por incentivar a competição e a 

produtividade” (p. 154). E dentre esses mecanismos consideramos, assim como P5, que 

o Bônus leva à prática de competição entre as escolas. 

O discurso de P5 se revela como um discurso de resistência à política 

meritocrática, apresentando um consumo e produção de textos críticos ao discurso do 

Estado.  

A não relação entre o bônus e a valorização profissional é perceptível na fala 

de P13, quando afirma: 

Olha, eu não acho que esse bônus seja uma valorização não. Eu acho 

que é dever nosso, dever do professor, é, repassar o conteúdo pros 

alunos. Num é porque, por conta desse bônus, só pra você ter mais 

ânimo, não. Eu acho que é um compromisso nosso na educação, 

independente de bônus, independente de qualquer coisa. O 

compromisso da gente com a classe trabalhadora (P13). 

O docente entende o trabalho como algo a ser realizado independente da 

premiação prevista para as ações, ressalta-se a responsabilidade profissional. O trecho ‘é 

um compromisso nosso na educação, independente de bônus...’ está relacionado com a 

discussão sobre o esquema classificatório que diferencia profissão e ocupação. De 

acordo com Gonçalves (2007), à profissão são atribuídas características exclusivas, 

dentre elas destacam-se “[...] a posse de conhecimentos científicos e técnicos, 
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complexos e especializados, obtidos após uma longa formação universitária, utilizados 

de modo racional e não mercantil, e a orientação das práticas profissionais por 

princípios éticos e deontológicos” (p. 179).  

Para P19 o bônus é um método muito mais de exclusão do que de valorização e 

fala em nome dos seus pares: 

Em sua maioria os professores dessa escola crê que não há um 

processo de valorização, não há valorização, o BDE não é um método 

de valorização. Porque ele acaba de uma certa forma criando 

máquinas, os professores eles tendem a ser máquinas pra que eles 

possam ter, pra que eles possam criar, buscar as metas e a todo custo, 

num é? Até saindo um pouco do seu horário de trabalho, estendendo 

seu horário de trabalho nos reforços da vida, né, nos sábados, dias de 

domingos muitas vezes e até a noite, fica com um grupo à noite pra 

que possa obter essas metas[...]  (P19). 

Esse trecho de fala nos remete ao que Rosso (2008) define como mais 

trabalho. 

Entre os professores, o aumento da carga de trabalho na rede privada 

de ensino acontece normalmente mediante atribuição de mais turmas, 

o que implica em mais horas de trabalho dentro da sala de aula e fora 

dela na preparação de aulas, correção de trabalhos e provas, orientação 

de alunos etc. (Idem, p. 179). 

O autor se refere à rede privada, entretanto entendemos que tal definição se 

enquadra ao momento vivenciado da educação pública estadual de Pernambuco. Com a 

busca para atingir as metas estabelecidas, juntamente a uma bonificação são cobradas 

novas estratégias de ação docente, em especial dos professores de Português e 

Matemática. Isso leva à intensificação do trabalho docente, à medida que são elaboradas 

atividades que vão além da carga horária remunerada dos docentes, tais como o reforço 

escolar, simulados, aulões. E no caso das escolas regulares das cidades com duas 

escolas e uma passou a ser de referência, houve o aumento significativo no número de 

alunos por sala. 

Ainda sobre o bônus, P6 fala da desmotivação que se instalou na escola, tendo 

em vista que as pessoas dizem ter perdido a credibilidade, a emoção que logo no início 

havia, a entrevistada diz: 

Então em relação ao bônus tá todo mundo aqui, pelo menos 

desmotivado é, esse ano mesmo eu já escutei de outras pessoas 

dizendo que era melhor não ganhar, que tanto faz, como tanto fez, 

quer dizer, não tem mais credibilidade ou não tem mais o... como é 
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que eu posso falar... não tem mais a emoção, a vontade de estar 

naquela lista dos beneficiados do BDE, ninguém tá vendo mais isso, 

pelo contrário a gente tá achando até melhor ficar de fora (P6). 

Na entrevista, questionamos o motivo de querer estar fora desse BDE se é 

‘pelas cobranças?’. E P6 afirma “Pelas cobranças, pelas injustiças, por tudo”.  

O fato de não ter um órgão externo ou mesmo os pares cobrando sobre seu 

trabalho é apontado como o melhor a acontecer. Quando a escola fica com o pior índice 

da gerência, a GRE passa a monitorar escola. Com isso há uma maior mobilização para 

melhorar e tirar a GRE ‘do pé’
15

. A utilização de estratégias para livrar-se da pressão 

externa é um caminho adotado nas práticas sociais das escolas. Ficar abaixo da média é 

um fato evitado de ‘todas as formas’ pela escola e para isso as cobranças internas são 

recorrentes.  

De acordo com a entrevistada P7 o bônus é uma estratégia usada pelo governo 

para não cumprir com as garantias de remuneração profissional, como diz: 

Porque o bônus é uma forma que o governo encontrou pra se eximir 

das responsabilidades de valorizar os vencimentos, certo? [...] A partir 

do momento em que você se propõe a trabalhar melhor, 

consequentemente você vai precisar ter um salário melhor também, 

não é só pra alimento não, é o desenvolvimento da intelectualidade, o 

bem estar pleno pra que você desenvolva bem o seu trabalho, não é só 

isso, não é uma cesta básica, não é um vale alimentação, seja o que for 

(P7).  

PO2 Perfeitamente! É isso mesmo! Um cala a boca, uma esmola. 

A desvalorização profissional refletida, entre outros aspectos, no salário 

docente é entendida pelas docentes P7 e PO2 como estratégia política do Estado. A 

remuneração docente, de acordo com Hypólito (2012), são “piso salarial, garantias de 

reajuste, posições de prestígio, isonomia salarial, etc.” (p. 216). Entretanto, a 

valorização no âmbito da política educacional vigente tem se constituído a partir da 

bonificação, trazendo para o trabalho docente um sentimento de desvalorização e de 

revolta, como podemos ver na fala de PO2 quando diz ‘um cala a boca, uma esmola’.  

Com isso, interpretamos que os profissionais da educação se sentem sufocados 

com as estratégias do Estado, que não tem valorizado a profissão docente em muitos 

aspectos, dentre eles na remuneração docente, que apesar do piso salarial, teve perdas 

como “achatamento das progressões e dos percentuais de incentivo por qualificação” 

(Idem, p. 224), por meio das mudanças nos planos de carreira. Ainda no caso estudado, 

                                                 
15

 Isso fica claro nas conversas informais com os docentes e gestores. 
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a remuneração está sendo vinculada a uma recompensa pelo desempenho nas avaliações 

externas, construindo nas escolas e entre as escolas um ambiente competitivo e que 

tende a desmobilizar a classe. 

Outro ponto interessante para a valorização profissional é a questão da 

estrutura organizacional que para alguns docentes tem melhorado o trabalho, para outros 

tem contribuído ainda mais para a desvalorização profissional.  

Entendemos que a estrutura organizacional é um dos elementos para a 

valorização profissional, uma vez que no desenvolvimento das atividades os docentes 

precisam de condições de trabalho. De acordo com Oliveira e Vieira (2012) a condição 

de trabalho não se resume aos insumos materiais, mas a relação de emprego. As autoras 

ainda destacam que a condição compreende a forma como o trabalho está organizado, 

[...] a divisão das tarefas e responsabilidades, a jornada de trabalho, os 

recursos materiais disponíveis para o desempenho das atividades, os 

tempos e espaços para a realização do trabalho, procedimentos 

didático-pedagógicos, admissão e administração das carreiras 

docentes, condições de remuneração, entre outras (Idem, p. 157). 

Quando questionados sobre a estrutura organizacional e sobre qual a relação 

dela com a valorização profissional, os entrevistados respondem tomando como base a 

organização do trabalho e outros tomando a estrutura física como base para sua 

construção textual. Nesse sentido, a escola tem ganhado novos contornos 

organizacionais, como verificamos nas discussões anteriores, em que há uma maior 

participação dos docentes num aspecto de coletividade, o que tem somado 

positivamente na organização escolar. Entretanto, os aspectos físicos têm sido 

dramáticos para os docentes, sobretudo para os profissionais da escola regular.  

Vale ressaltar que houve grande investimento em tecnologias para as escolas e 

tal feito foi bastante positivo para o ambiente escolar, pois isso possibilitou a muitos 

alunos um contato com a tecnologia que jamais seria proporcionada se não fosse a 

inserção dela no contexto escolar. Entretanto, não foi dado suporte suficiente para que 

tais equipamentos contribuíssem com a construção pedagógica do conhecimento, uma 

vez que os docentes precisariam estar mais bem preparados e ter auxílio de outros 

profissionais: 

A questão da modernização dos equipamentos, também, foi bom os 

meninos receberam o tablete, tudinho, mas a gente não recebeu pra 

gente acompanhar eles, a escola... não teve um técnico pra nos 
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auxiliar, a gente recebeu os computadores do ProInfo, as coisas aí 

(P5). 

Ao usar o ‘mas’ na coesão textual, a professora apresenta uma oposição ao que 

ela acredita ser positivo ‘a modernização dos equipamentos’. Apesar de ter sido 

propiciado ‘a modernização de equipamento’ o quadro de profissionais, em especial os 

docentes não tiveram acesso à formação necessária para uso desse tipo de material, o 

que torna a tecnologia obsoleta ao contexto educacional, servindo apenas para outros 

fins. 

De acordo com Assunção e Oliveira (2009) “A introdução das tecnologias da 

informação e comunicação traz efeitos sobre o efetivo escolar” (p. 355). De um lado 

houve a redução da contratação de funções para o setor administrativo e por outro, criou 

novos postos especializados em ambientes informatizados. Entretanto, como 

percebemos na fala de P5, há ausência desses últimos, o que dificulta a utilização da 

tecnologia no contexto educacional, além da ausência de contratação de profissionais 

tanto da secretaria como de auxílio, como veremos mais adiante. 

A falta de contratação de profissionais no âmbito técnico-administrativo se 

estende a outras áreas além da informática, como podemos ver na fala de P6, que diz 

“Como eu falei não tem um porteiro, não tem um vigilante, não tem merendeira 

suficiente, não tem limpeza suficiente, a escola vai caminhar como?” (P6).  

A ausência de profissionais no contexto escolar é um dos pontos que vem 

contribuindo negativamente sobre o trabalho escolar, uma vez que os profissionais 

envolvidos passam a assumir a função de outros profissionais ausentes. Há de se 

considerar também a ausência/insuficiência de profissionais de apoio pedagógico, tais 

como gestor adjunto, coordenadores pedagógicos, psicopedagogos, psicólogo escolar, 

assistente social, etc.  

A estrutura organizacional é entendida por P8 como a relação construída no 

ambiente escolar e diz “É ótimo! [...] Existe o quê? É, é como se fosse assim, é, 

momento da gestão atuar, momento da gestão ser professor, então não existe essa 

diferença, gestão e professor, profissional, é, funcionário da instituição, há uma relação 

maravilhosa” (P8). A relação criada pela gestão da escola perpassa pela reciprocidade, 

tratando o trabalho escolar como de responsabilidade coletiva e de ajuda mútua. 

Entretanto, a gestora da escola de P8 levanta um rol de ausências da 

infraestrutura. Diz ela: “Infelizmente falta muita coisa. Infelizmente faltam pessoas, 

infelizmente a gente não tem um laboratório de ciências, por exemplo, que ia ajudar 
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muito, a gente não tem uma quadra pra que o aluno possa praticar suas atividades, 

enfim...” (G8). E continua “Valorização eu já lhe falei que não existe, né? Não existe. 

Então, infelizmente é muito negativo, essa questão da organização peca muito, né?” 

(G8). A gestora mostra constantemente nas suas respostas preocupação para com os 

professores e sua valorização profissional, sinalizando que se busca fazer o melhor, mas 

que ‘falta muito’. Nesse sentido, é possível interpretar que o trabalho escolar tem 

buscado, dentro das condições existentes, fazer o melhor pela educação e que as 

dificuldades partem da ausência do Estado em garantir as condições de atuação 

profissional.  

Um professor da escola de referência de tempo integral destaca a estrutura da 

sua escola como item de valorização profissional e diz sentir pelos ‘irmãos professores’ 

que não têm acesso a essa realidade. Diz ele:      

Em relação à estrutura da escola, você vê aí, uma menina chegou: 

‘Não, tá no laboratório!’. Nós temos laboratório de química, de 

biologia, eu estou dando minha aula hoje toda no laboratório de física-

matemática, entendeu? A gente tá com um projeto de robótica na 

escola, a gente tem auditório, hoje a gente trabalha numa estrutura 

boa, isso aí com certeza valoriza muito o trabalho, em relação à 

escola. Agora eu estou falando em relação aos meus irmãos 

professores de todo Estado, certo? Eu tenho sorte de tá numa escola 

com uma estrutura dessas, mas eu vim de uma escola que não tinha 

uma estrutura (P9). 

Ao falar da relação entre estrutura e valorização ele diz: ‘hoje a gente trabalha 

numa estrutura boa, isso aí com certeza valoriza muito o trabalho’, mas toma o cuidado 

de dizer que isso acontece ‘em relação à escola’. O que nos leva a interpretar que 

mesmo numa boa infraestrutura de trabalho o docente percebe a disparidade entre as 

escolas e levanta a bandeira por uma valorização profissional. 

Percebe-se, ainda, que há uma polidez positiva, um cuidado na fala do docente 

em mostrar que a sua realidade não é uma realidade generalizada a todas as escolas do 

Estado, mas um privilégio de algumas poucas escolas. O propósito da polidez é a 

preocupação com os demais profissionais e com ele próprio, à medida que pode voltar a 

trabalhar numa escola desprovida de estrutura física. 

Usando o exemplo da fala de uma entrevistada de escola regular, percebemos o 

quanto o trabalho docente pode ser desvalorizado quando a estrutura física em que ele 

trabalha não tem recursos e espaços necessários para a realização de seu trabalho. P11 

diz: 
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Eu acho a estrutura organizacional, assim, eu acho, o que atrapalha a 

estrutura organizacional é a estrutura física, eu não acho adequada, 

entendeu? Você vê, por exemplo, aqui pra eu conseguir, aqui existe 

uma briga, dez minutos pra eu poder, por exemplo, se eu for explicar 

vou ter que desligar os ventiladores e eu tenho que explicar rápido, 

porque senão ninguém aguenta o calor, entendeu? (P11). 

O ambiente inadequado para a realização do trabalho com qualidade é um dos 

itens que pesam sobre a valorização profissional, em especial aos docentes das escolas 

regulares. Vale ressaltar que há docentes da escola regular que apontam sua estrutura 

física como positivas, entretanto reclamam da falta de manutenção, higienização, 

organização e aproveitamento dos recursos disponíveis, muitas vezes por falta de 

pessoal destinado para as funções de porteiro, merendeira, para o laboratório de 

informática, etc. 

A situação acima descrita pela professora provoca interrupções nas tarefas 

desenvolvidas, comprometendo a qualidade da educação. Nesse sentido, “os eventos 

que se sobrepõem (como a ausência de estrutura física adequada e os ventiladores 

barulhentos) concorrem com a atividade diretamente relacionada ao conteúdo que está 

sendo trabalhado” (ASSUNÇÃO & OLIVEIRA, 2009, p. 356). Nessas condições a 

professora tem que buscar diferentes estratégias para conseguir conduzir a aula sem a 

perda do controle de classe, o que a colocará numa situação de precarização do trabalho.  

Uma questão que não poderíamos deixar de sinalizar, na análise dos discursos 

sobre a estrutura organizacional, é que nos municípios com duas ou três escolas em que 

uma delas se tornou de referência, as escolas regulares sofrem com a superlotação das 

salas e com a demanda não atendida da unidade integral ou semi-integral. Podemos ver 

isso na fala do professor de uma escola regular: 

P17. O espaço é o que a gente fica a desejar um pouco, nossa escola 

tem espaço pra ser uma escola enorme, mas ela tem poucas salas. O 

espaço físico a gente já fez aqui vários projetos, teve uma época que o 

governador, na época Eduardo Campos veio aqui visitar nossa cidade, 

foi repassado pra ele um projeto, fotografias, um monte de coisas da 

escola, pedindo pra ampliar a escola, infelizmente nós não 

conseguimos até hoje, não conseguimos aumentar. Aqui no município 

são duas escolas estaduais, aí uma foi reformada que é a Escola [...] e 

a nossa infelizmente continua precisando de muitas coisas, uma das 

questões principais a quantidade de salas, nós precisamos de um 

espaço maior, né, cada vez tá aumentando mais as turmas, por conta 

que a outra escola estadual passou a ser integral, então o alunado que 

não quer estudar integral ele vem pra cá, então superlotou, então nós 

não temos salas suficientes pra fazer divisões, nós não temos (P17). 
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A descrição da situação organizacional dessa escola nos leva a refletir sobre a 

situação macro no contexto do estado de Pernambuco, uma vez que esse não é o único 

município que tem apenas duas escolas estaduais com o ensino médio. Ainda, nos leva a 

pensar sobre a situação das cidades que têm apenas uma unidade educacional e esta 

passa a atender em tempo semi-integral. O planejamento estadual para a ampliação das 

escolas de referência, por vezes traz a omissão da real situação das escolas regulares, 

que representam a maioria no estado de Pernambuco. Os profissionais que atuam nessas 

escolas são tratados de forma desigual em relação à infraestrutura e remuneração se 

comparado às escolas de tempo integral.  

A situação dessa escola é a realidade de outras instituições cujos municípios 

possuem apenas duas unidades. Pensamos ainda que esta pode ser a realidade das 

turmas de ensino médio noturno nas cidades em que só há uma escola estadual e ela se 

tornou integral ou semi-integral.  

Cada entrevistada percebe a questão da estrutura organizacional de uma forma, 

e isso nos auxilia numa compreensão mais completa sobre a prática social da escola. 

Percebe-se que, apesar de a preocupação com a valorização profissional não estar 

ausente do cenário educacional, a gestão proporciona uma organização escolar em que 

os docentes se sentem estimulados na realização de seu trabalho e no desempenho 

coletivo. 

Tal prática perpassa ao que Botler (2015) afirma ser “a responsabilidade da 

escola em gerar a partir de dentro algumas condições de formação cidadã, ao invés de 

culpabilizar o Estado – como o Outro – por todos os males que afligem a escola hoje” 

(p. 123, grifos da autora). As escolas, em geral, não cruzam os braços diante dos ‘males’ 

que as afligem, mesmo que relatem as dificuldades existentes no seu contexto. 

Diante das falas acima citadas, percebemos que os docentes apresentam uma 

concepção de valorização profissional voltada à profissionalização docente, tendo em 

vista que defendem aspectos básicos da carreira docente, tais como remuneração, 

formação (inicial e continuada), plano de carreira, autonomia etc. Os profissionais 

entrevistados apresentam uma posição crítica a proletarização docente que se revela na 

ausência de fortalecimento da carreira do professor refletido em melhores salários e 

condições de trabalho. Ainda, o BDE é apontado por muitos profissionais como um 

incentivo financeiro, mas não está diretamente ligado à valorização profissional. Em 

contrapartida, há profissionais que acreditam e apostam no bônus como valorização 

profissional. 



128 

 

 

Como sinalizamos inicialmente existem discursos contrários e a favor das 

estratégias do Programa como forma de valorização profissional. Entendemos que 

diante de uma política implementada, o seu discurso, enquanto prática social, vai se 

moldando à realidade e sendo moldado por ela. O que podemos afirmar é que a política 

está implementada no âmbito da rede estadual e tem realidades que ainda apresentam 

resistências a esse discurso, mas que outras realidades já foram interpeladas pelos 

discursos da modernização e estão mais favoráveis a ela. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas considerações finais, sinalizaremos as principais reflexões da pesquisa. Os 

dados finais aqui apresentados são postos não como fechamento da discussão, mas 

como possibilidade de novas problematizações e indagações acerca da política de 

modernização e a relação dessa estrutura de Estado com a reestruturação do trabalho 

docente e da responsabilização educacional. 

Esta pesquisa partiu do seguinte problema de pesquisa: Quais os impactos do 

Programa de Modernização da Gestão Pública/Metas para a Educação no trabalho 

docente? Que mudanças essa política vem gerando no discurso do professor sobre 

valorização profissional? Tais questões estiveram estritamente ligadas aos objetivos 

elencados que nos levaram a fazer uma caracterização da política de modernização da 

gestão do estado de Pernambuco; a identificação do discurso do PMGP-ME sobre 

trabalho docente e valorização profissional; a detecção das mudanças causadas pela 

implementação do Programa no trabalho docente e no cotidiano escolar, bem como as 

dificuldades da e na escola; também, analisamos o discurso dos docentes sobre o 

PMGP, o trabalho docente e a valorização profissional. 

O nosso pressuposto de pesquisa elucidado após o levantamento dos estudos 

recentes acerca da modernização da gestão, bem como sobre o trabalho docente, foi 

confirmado, à medida que encontramos nos nossos dados de pesquisa um discurso 

educacional centrado em metas, avaliações e bonificação. Há mudanças no trabalho 

docente e, poderíamos melhor dizer, no trabalho escolar como um todo, decorrente da 

implementação do Programa de modernização que tem encontrado seus prós e seus 

contras nos discursos dos envolvidos.  

Inicialmente discutimos acerca do PMGP-ME traçando uma descrição dele a 

fim de situar nossas análises dentro do contexto social, uma vez que o PMGP-ME 

encontra-se como uma política pública voltada para atender às exigências de 

indicadores educacionais mais elevados. Bem como contribui com o desenvolvimento 

econômico do Estado, que traz como premissa os preceitos neoliberais. 

O alinhamento a padrões internacionais de gestão e governabilidade tem 

atingido as políticas nacionais e, no Estado de Pernambuco, ganha ênfase com a política 

de modernização com foco em metas, avaliação/monitoramento e bonificação. Ao traçar 

a análise dos documentos e o discurso sobre trabalho docente e valorização profissional, 
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foi possível perceber que o PMGP-ME, é uma proposta de gestão focada em 

indicadores educacionais, pautando-se no referencial de uma gestão por resultados. 

O que se percebe diante desse tipo de sistema é um estreitamento curricular, 

há uma redução nas habilidades, limitando-as a domínio em áreas específicas do 

conhecimento como Português e Matemática. Além disso, o foco nos resultados leva a 

um treinamento dos discentes para os testes, em detrimento de uma formação que 

poderia contribuir para uma formação mais integral e cidadã dos sujeitos. 

O Programa de modernização aponta para a competição entre os pares, uma 

corrida pela conquista de um aumento salarial relativo ao ‘trabalho realizado’, o que vai 

de encontro ao que se poderia entender por valorização. Como sinalizamos 

anteriormente nas análises, podemos perceber que o sucesso e ou fracasso escolar, e a 

valorização e remuneração profissional passam a estar ligados aos resultados obtidos em 

testes/provas padronizadas que desprezam diferenças regionais e o contexto escolar 

individualmente. 

O Programa tem por base um modelo de gestão gerencial que pressupõe uma 

concepção de trabalho pautado pelo aumento do rendimento das funções, 

estabelecimento de metas, cobrança de resultados e reduz a atividade docente a termos 

técnicos, à medida que o profissional passa a ser redirecionado para atender aos 

resultados dos testes. Entendemos que esse tipo de prática intensifica o trabalho 

docente, de modo que o profissional passa a transformar seu discurso em subordinação 

às exigências estabelecidas pelo modelo de gestão. 

As mudanças decorrentes da implementação do PMGP-ME estão pautadas a 

partir da redução da autonomia docente, uma vez que isso também é posto no 

desenvolvimento de ações que tendem a reduzir a sua capacidade, voltando-o para a 

execução de estratégias para atingir metas previamente estabelecidas como a elaboração 

de simulados, revisão, elaboração e correção de provas e gabaritos, etc. 

Entendemos ainda que os profissionais envolvidos com a modernização da 

gestão, em especial os docentes têm enfrentado uma responsabilização pelos resultados 

dos testes. Assim como acontece em outras unidades federativas, o PMGP-ME aponta 

para uma ‘responsabilização unilateral dos docentes’ (RICHTER et. al. 2015), uma vez 

que tanto o sucesso quanto o fracasso são atribuídos a fatores isolados, como o número 

de reprovação, quantitativo de faltas, entre outros, e deixa de lado a complexidade que 

envolve o contexto educacional. 
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É interessante perceber que a profissão docente ganha status de uma profissão à 

medida que o Estado a institui. Este delimitou sua área de formação mínima, área de 

atuação e abriu espaço para tais profissionais atuarem. Ao mesmo tempo, o Estado 

contribui para uma desprofissionalização da profissão docente, à medida que no 

decorrer da história muda os seus objetivos para com a educação, afetando diretamente 

o trabalho docente.  

No que tange à valorização profissional, o Programa proporciona ao docente 

uma corrida pela meritocracia. Tendo em vista que mantém uma formação continuada 

reduzida às áreas de Português e Matemática; condiciona a remuneração docente ao 

mérito do bônus e responsabiliza os docentes, uma vez que ranqueia as escolas de 

acordo com os resultados do IDEPE. 

Outro elemento a ser considerado dentro do contexto educacional de 

Pernambuco diz respeito às diferenças entre organização escolar. O trabalho docente é 

reconduzido, trazendo para dentro desta categoria profissional o discurso de haver 

profissional ‘mais valorizado’ que são aqueles que estão nas escolas integrais e ou semi-

integrais (referência) e o ‘menos valorizado’ que são os de escola regular. Apenas um 

profissional que trabalhar nas duas realidades entenderá que estão ambos em patamares 

próximos à medida que tais profissionais sofrem de males e sentem alegrias 

semelhantes. 

Vale ressaltar que, diante do contexto de desprofissionalização (perda da 

autonomia, mudança nos objetivos educacionais, diferenciação entre a classe – variação 

de carga horária e salarial, entre outros fatores), os docentes não têm agido de maneira 

coletiva, de modo a transformar as ações que levam a essa desvalorização profissional.  

Os professores e gestores entrevistados apontam, ao longo da entrevista, que o 

Programa de modernização é positivo no sentido de que veio para modernizar a 

educação. Os benefícios são voltados a: melhoria em termos de conhecimento, o acesso 

dos alunos às tecnologias, a participação da família na escola, a ampliação da jornada 

(no caso das escolas integrais e semi-integrais) e com isso acesso a uma boa 

alimentação e mais tempo de aula. Outro aspecto a ser considerado foi a implementação 

do Programa Ganhe o Mundo, em que os alunos contam com curso de língua inglesa ou 

espanhola e podem, de acordo com suas notas, concorrer para um intercâmbio. Todos 

esses aspectos, apontados como positivos pelos docentes entrevistados vieram com 

inúmeros desafios, ou, como diz P5 “tudo tem seu preço”, ou seja, os benefícios para o 
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ambiente educacional tiveram um preço. Quem está pagando o preço pelos ‘benefícios’ 

educacionais recebidos? 

Interpretamos que com as ações positivas elencadas, há uma crítica à 

modernização, e o ‘cumprir as metas’ se estabelece como um dos pesos negativos, como 

um preço alto a ser pago. As entrevistas nos mostram que com mais ações voltadas à 

escola, existe um aumento da responsabilidade e sobrecarga de trabalho. O Estado 

impõe uma política verticalizada que traz para o contexto educacional a possibilidade de 

confronto entre os pares, seja pela estrutura organizacional das escolas (integral, semi-

integral e regular), seja pela corrida em busca do bônus e da responsabilização entre os 

pares pelos indicadores de desempenho. 

Ainda há que se considerar que uma das grandes dificuldades relatadas pelos 

docentes é referente à ausência do Estado provedor e grande presença do Estado 

regulador. Dentre as maiores dificuldades relatadas pelos profissionais, ressaltamos a 

ausência de recursos mínimos para o funcionamento regular das escolas, tais como: 

atraso no repasse das verbas e ausência de funcionários (porteiro, merendeira, 

bibliotecário, entre outros). Outro fator que sempre dificultou e com as exigências da 

modernização atrapalha ainda mais o trabalho docente é a ausência de tempo 

remunerado e os baixos rendimentos que obrigam os profissionais ao acúmulo de 

vínculos - essa é uma das dificuldades apontadas pelos docentes nas entrevistas. 

Considerando ainda os dados coletados
16

 temos mais de metade dos entrevistados com 

dois vínculos, em que dos trinta, dezenove deles declararam ter dois vínculos 

empregatícios. Esses fatores nos levam a refletir acerca da ausência do Estado em 

manter verdadeiras políticas de valorização profissional e reais condições de trabalho 

que contribuam com a qualidade da educação. 

A perspectiva de gestão do Estado de Pernambuco tende a favorecer ao 

desenvolvimento econômico em detrimento do desenvolvimento social dos sujeitos 

atendidos pelas políticas públicas, em especial as políticas educacionais, bem como traz 

uma lógica de mercado à medida que trata os profissionais com base na meritocracia, 

regulando a ‘valorização’ de acordo com os méritos. 

Um aspecto que é apresentado nos dados das entrevistas e que apontamos 

como uma denúncia dos profissionais da educação acerca das consequências da política 

de modernização e da pressão e cobrança sofrida pelos profissionais é a maquiagem nos 

                                                 
16

 Dados referentes aos quadros 4 e 5 na metodologia. 
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dados inseridos no sistema de monitoramento. Um fator preocupante, uma vez que isso 

não reflete em benefícios concretos para a aprendizagem dos alunos, nem em qualidade 

educacional. Não podemos afirmar ao certo de quem parte a iniciativa desse ‘jeitinho 

brasileiro’ das escola, o que se sabe é que não são apresentadas, pelos entrevistados, 

ações concretas contra a ‘maquiagem’. Portanto, essa seria uma questão a ser 

aprofundada em estudo mais específico. 

Outro fenômeno que se sobressai em dado momento da coleta de dados é a 

questão da criação das escolas integrais ou semi-integrais em municípios de pequeno 

porte, em especial os municípios que contam apenas com duas escolas estaduais e uma 

passa a ter sua jornada ampliada, com isso há superlotação da escola regular. 

Acreditamos que esta pode ser a realidade das turmas de ensino médio noturno nas 

cidades em que só há uma escola estadual, a qual se tornou integral ou semi-integral. 

Como ressaltamos nas análises, quais as consequências do fator de ampliação do tempo 

para os alunos que não estiverem em condições de estudar numa escola semi-integral ou 

integral? Esse processo de ampliação do tempo tem acontecido com um devido 

acompanhamento em investimentos na infraestrutura das escolas? Como as escolas 

regulares têm se organizado para atender a essas demandas? De antemão poderíamos 

dizer que não há um investimento proporcional às modificações, bem como a ampliação 

do tempo traz uma sobrecarga aos profissionais das escolas regulares. Entretanto, 

consideramos que para termos dados mais precisos faz-se necessário o aprofundamento 

das questões posteriormente. 

O discurso implementado pelo Governo traz mudanças também para o discurso 

docente, sobre o seu trabalho e valorização, mudando concepções e ações em 

detrimento de interesses individuais e ou coletivos, de acordo com a realidade de cada 

sujeito. Não dá para definir o grau de culpa atribuído ao professor, diante do baixo 

desempenho demonstrado na turma, mas certamente se esse professor for de Português 

ou Matemática o fracasso ou sucesso da escola no IDEPE pesará sobre esse 

profissional. Assim como outras ações não realizadas, como é o caso do atraso da 

entrega de documentação por parte da gestão, ou inserção de notas. Enfim, qualquer 

desequilíbrio ou ausência causa na equipe de trabalho um desconforto e até mesmo a 

culpabilização dos pares. 

Diante do exposto percebe-se que os professores do Estado de Pernambuco não 

se constituem numa classe a caminho da profissionalização, uma vez que estes contam 
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com estrutura organizacional diferente, bem como com tipos de contrato e remuneração 

que divergem de acordo com o tipo organizacional de cada instituição. Esses tipos de 

organização trazem diferenciações entre os profissionais, seja entre escolas seja até 

mesmo na própria escola. 

Além das problemáticas da maquiagem dos dados e da ampliação da jornada 

escolar, destacamos outra problemática do campo empírico: de acordo com alguns 

entrevistados os alunos que vêm do ensino fundamental têm cada vez mais chegado ao 

ensino médio com níveis de aprendizagem mais baixos. Nos questionamos, à medida 

que o Estado repassa a responsabilidade da educação de nível fundamental para o 

município, sobre como isso poderá interferir nos resultados e níveis de aprendizagem do 

ensino médio. O município estaria dando menores condições a estes estudantes? Ou por 

não estarem vinculadas à lógica da modernização, as escolas municipais se apresentam 

com menos eficiência para as escolas do Estado?  

Esperamos que os achados evidenciados ao longo deste estudo possam 

fomentar o debate acerca da modernização educacional que vem ganhando proporção 

nas políticas nacionais, bem como contribua com a discussão sobre trabalho docente e a 

percepção de mudanças discursivas da prática educacional. 
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APÊNDICE 

ROTEIRO DE ENTREVISTA
17

 

 
 

Dados de identificação: 

Função atual:_________________________ Tempo de atuação na educação: ________ 

 

Sexo: □ Masc. □ Fem. 

 

Faixa etária:  

□ até 25 anos;  

□ de 26 a 35 anos;  

□ de 36 a 45 anos;  

□ acima de 46 anos 

 

Formação profissional: 

Graduação – Área: _____________________________   Ano de conclusão :____________ 

Pós-Graduação – Área: _____________________________ Ano de conclusão: _______ 

 

Tempo de atuação na área de educação:  

□ até 5 anos;  

□ de 5 a 10 anos;  

□ de 11 a 20 anos;  

□ mais de 21 anos. 

 

Carga horária de trabalho: _______________________________________________ 

 

Tipo de vínculo:  

 Efetivo  

 Contrato temporário 

 Outro 

Quantidade de vínculos: ____________________________________________________ 

 

Dados da Escola 

Escola:_____________________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________ 

Atendimento: □ Educação Infantil □ Ensino Fundamental □ Ensino Médio □ EJA 

 

 

Questões abertas: 

 

1. Para você o que é gestão escolar? 

2. Como você vem percebendo a proposta de gestão do governo de Pernambuco? 

3. Você conhece a política de Modernização da Gestão que foi criado no governo de 

Eduardo Campos e abrange todas as escolas estaduais? Qual a sua concepção sobre 

o PMGP?  

4. O programa foi apresentado aos professores? Você teve acesso a algum debate sobre 

as metas estabelecidas para a escola? Qual a participação dos professores na 

recepção do programa? 

                                                 
17

 As questões em destaque foram utilizadas apenas nas entrevistas com os gestores, com a finalidade de 

coletar dados para a pesquisa coordenada por Ana Lúcia Felix dos Santos. 
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5. Como a escola se organiza para o cumprimento das metas? Você identifica alguma 

dificuldade no cumprimento das metas estabelecidas? Quais? 

6. Qual sua opinião sobre o Sistema de Avaliação Educacional? Como você analisa a 

influencia das avaliações na escola e no trabalho docente? 

7. Como você analisa a política do governo de Pernambuco que propõe uma 

gestão escolar que se baseia em metas, avaliação educacional e bônus do 

desempenho?  

8. A proposta de gestão do governo de Pernambuco tem influenciado na dinâmica 

da sua gestão? De que forma? 

9. Qual a sua concepção sobre o IDEPE e sobre o Bônus do Desempenho?   

10. Qual(is) a(s) influencias(s) do IDEPE e do Bônus do Desempenho dentro da escola? 

Qual a sua relação com a valorização profissional? 

11. A sua gestão vem desenvolvendo algum projeto ou ação para atingir as metas 

do IDEPE proposta pelo governo de Pernambuco? Quais? 

12. Depois da implantação do IDEPE e do Bônus do Desempenho houve mudança na 

rotina da escola e das formas de gestão? Se sim, poderia explicar como isso ocorre?  

13. Que tipo de dificuldade a gestão tem encontrado para realizar as ações previstas na 

política educacional do governo de Pernambuco? 

14. Qual o sentimento da escola em relação ao bônus de desempenho educacional? 

15. Como você avalia a estrutura organizacional de sua escola? E qual sua relação com 

a valorização profissional e com o trabalho docente? 

16. Você identifica mudanças no seu trabalho e de seus colegas a partir dos novos 

direcionamentos da política educacional? Quais? 

 

 


