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RESUMO 

 
O tema central desta pesquisa é a meritocracia na docência como política de 
educação no Estado de Santa Catarina nos anos iniciaisdo Governo de 
Raimundo Colombo gestão 2010-2014 em que, explicita-se a gênese da 
implantação da lógica da meritocracia ao docente. O problema condutor desta 
pesquisa estrutura-se da seguinte forma: Como o professor legitima a 
meritocracia como política de valorização docente? Trata-se de estudo 
realizado a partir de perspectiva sociológica. A pesquisa tem por base a teoria 
do capital social, capital cultural, distinção, campo, illusio, tirania elaborada por 
Pierre Bourdieu. Com o objetivo de delinear e analisar as condições de 
implantação da meritocracia na docência da educação catarinense objetivou-se 
analisar aspectos relacionados ao campo educacional referente à política 
internacional, nacional do Estado de Santa Catarina relacionadas à política 
docente, à lógica da meritocracia na docência. Para tanto, no período de2010 
a2011 foram realizadas entrevistas e questionários foram respondidos por duas 
professoras da rede estadual de educação do Estado de Santa Catarina. A 
escolha das duas professoras deu-se por dois critérios: o tempo de docência e 
distinção. A escola foi escolhida, devido sua localização em um município 
catarinense que detém uma das maiores arrecadações públicas, mas 
enquadra-se em índices sociais baixos, tanto em relação ao Estado de Santa 
Catarina, quanto em relação à Federação. Os dados da pesquisa evidenciaram 
que as determinações internacionais incidem sobre as determinações 
nacionais e estaduais de maneira tirânica evidenciando as determinações do 
campo econômico sobre o campo educacional. A pesquisa constatou que há 
um movimento de adequação também dos docentes ao “jogo jogado” ou 
segundo Bourdieu no Illusio, como algo a ser seguido, não por ser obrigatório, 
imposto, mas visto pelas docentes como algo positivo, evolutivo do próprio 
campo da educação. Os dados permitiram explicitar que as docentes, por 
vezes, utilizam o discurso de autoajuda para superarem a realidade vivida na 
sua prática, usando deste subterfúgio como única saída de superar as 
demandas impostas, onde o professor é sua própria medida de superação. 
Constatou-se que a prática da meritocracia na docência impõe-se como mais 
um marcador de distinção das classes superiores. A pesquisa também 
evidenciou que a prática da meritocracia na docência serve de catalisador da 
imposição neoliberal do campo econômico ao campo educacional, e reafirmado 
como algo evolutivo do próprio campo da educação. 

 
Palavras-chave: Meritocracia; Docência; Políticas educacionais; Distinção; 
Capital Cultural. 
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KOGA, Yáscara Michele Neves. Meritocracy and Teaching: a multifaceted 
object.Thesis defended in the graduate program in Education Studies. Catholic 
Pontific  University of São Paulo. (PUC-SP) 

 

ABSTRACT 
The central theme of this study is meritocracy in teaching as an education policy 
in Santa Catarina state inthe early years of the government of Raimundo 
Colombo(2010-2014), during which the genesis of the implementation of the 
logic of meritocracy to teaching became explicit. The problem that guides this 
study is structured in the following manner: How do teachers legitimize 
meritocracy as a policy for the valorization of teaching? The study is based on a 
sociological perspective,using Pierre Bourdieu’sconcepts of social capital, 
cultural capital, distinction, field, illusion and tyranny. To describe and analyze 
the conditions of the implementation of meritocracy in teaching in Santa 
Catarina education the study analyzes factors that refer to international, national 
and Santa Catarina educational policy related to teaching policy, considering 
the logic of meritocracy in teaching. Interviews were conducted in 2010 and 
2011 and two teachers inthe Santa Catarina state school system responded to 
questionnaires. The two teachers were chosen based onthe following criteria: 
time of teaching and distinction. The two teachers work at the Belvedere State 
School (a fictitious name). The school was chosen due to its location in a 
municipality that has one of the highest tax revenues, but low social indexes, 
both in relation to Santa Catarina and to the nation as a whole. The research 
data indicate that international determinations influence national and state 
determinations in a tyrannical manner, revealing the determinations of the 
economic field on the educational field. The study found that there is also a 
movement of adaptation by the teachers to the “game played” or according to 
Bourdieu, in the Illusio, as something to be followed, not because it is required 
or imposed, but because it is seen by teachers as something positive, a 
development of the field of educationitself. The data make explicit that teachers 
at times use self-help discourse to overcome the reality experienced in their 
practice, using this subterfuge as the only escape for overcoming the demands 
imposed on them, where the teacher is her own means for overcoming 
difficulties.It was found that the practice of meritocracy in teaching isimposed as 
one more mark of distinction of the upper classes. The study also revealed that 
the practice of meritocracy in teaching serves as a catalyst for neoliberal 
imposition of the economic field on the educational field, yet reaffirmed as a 
development of the field of education.  
 
Keywords: Meritocracy; Teaching; Educational policies; Distinction; Cultural 
Capital. 
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INTRODUÇÃO 
 
A presente introdução divide-se em dois momentos. Num primeiro 

momento procuramos contextualizar a proposta de pesquisa, tendo como base 

oestudo no mestrado, o qual serviu como marcador inicial para a continuidade 

as análises propiciando, agora, o exercício de buscar pistas para este novo 

objeto de estudo: a meritocracia e a docência. Procura-se demonstrar como a 

institucionalização da meritocracia se relaciona com a busca pela e/ou 

presença da distinção no campo educacional, articulando a proposta de 

continuidade de estudos sobre a docência, definindo-a em um quadro inicial de 

objeto de investigação multifacetado. Num segundo momento analisam-se 

estudos e fundamentos teóricos sobre o tema, contextualizando a problemática 

da pesquisa. 

No Brasil, a cada ano formam-se inúmeros educadores. Desta forma, 

investigar a função docente é tarefa complexa, mas de fundamental 

importância. Como destaca Nóvoa (1998), nos anos de 1990, a literatura 

passou a privilegiar algumas dessas faces, incluindo a carreira docente, 

profissionalização, a pessoa do professor, numa perspectiva sociológica. As 

práticas pedagógicas a partir da própria perspectiva do professor, os ciclos de 

vida profissional, desenvolvimento pessoal, formação inicial e contínua foram 

outros focos. Entretanto, não há menção sobre questões relativas à docência e 

mérito. Um levantamento inicial realizado no sítio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) permitiu detectar a 

inexistência de teses ou dissertações com descritores relativos a esse tema, 

apesar de busca com diversos termos similares. Definiu-se, então, encaminhar 

o eixo argumentativo deste estudo utilizando-se outros termos que permitissem 

aproximações ou desdobramentos para aquilo que aqui se propõe.  

Assim, três são os conjuntos de ideias e dados que argumentam sobre o 

eixo da docência e mérito para a construção deste estudo: o campo 

educacional e o mérito, a função docente e o mérito, a distinção e a 

meritocracia como princípio das sociedades modernas, presente também na 

educação.  

Uma das questões centrais para a construção deste estudo é o uso da 

valorização docente como atitude que vêm ficando gradativamente atrelado à 
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função docente. A busca pelo reconhecimento da atividade docente constitui 

aspecto do reconhecimento simbólico identificado como elemento importante 

na história do magistério, conforme pode ser observado pelo estudo de 

Vicentini (2002) acerca do Dia do Professor no Brasil. Para essa autora, em 

muitos casos, o reconhecimento simbólico do professor missionário parece 

superar a importância do retorno material recorrente nas demais profissões. 

Muitas vezes, quem pretende seguir a carreira docente é previamente avisado 

do salário aviltante e das más condições de trabalho de uma carreira 

condenada à humildade. Dentro dessas condições, a recompensa simbólica 

toma proporção essencial de um reconhecimento social, como observa 

Bourdieu (1992, p. 49) a propósito dessa condição de “sair da indiferença”: 

 
Além disso, ele luta por algo que está além dessas recompensas, 
quer dizer o lucro de ação presente no fato de sair da indiferença e de 
se afirmar como agente ativo, preso ao jogo ocupado, um habitante 
do mundo habitado pelo mundo, projetado para fins e dotado 
objetivamente, portanto, subjetivamente, de uma missão social.  

 

A luta para sair da indiferença, em um primeiro plano meritório, pode ser 

pautada só pela posse do título de professor que, em determinadas 

circunstâncias e para certos segmentos sociais, lhe confere certa distinção no 

espaço social, sobretudo em relação aos trabalhadores manuais, como os 

agricultores. Conforme Pereira e Andrade (2006, p. 10): 

 

Funcionalmente admitidas para ganhar o salário mínimo, algumas 
das professoras, em razão dos custos com o curso (mensalidade, 
transporte e alimentação), estavam recebendo R$15 por mês. 
Conquanto ganhando pouco para os padrões urbanos, sobretudo os 
do sudeste e sul do País, essas professoras fazem parte, mesmo 
sem disso ter consciência, da ‘elite’ do município: têm rendimentos 
razoavelmente fixos e não trabalham na lavoura, numa região de 
trabalho predominantemente manual e sazonal, quando não, incerto.   

 

 Esse estudo, de região nordestina, pode ser complementado com dados 

da realidade de outra pesquisa em Santa Catarina (KOGA, 2009), pois a 

docência já era uma situação de destaque na região, como será possível 

verificar a seguir.  E ainda outro estudo, da cidade de São Paulo, em que se 

detectou transformação ocorrida no capital cultural de professoras de séries 

iniciais aproximando-se da cultura dominante, ocasionando reconhecimento e 

ganho de posição em relação a familiares e grupos sociais próximos, embora 
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no campo educacional a posição delas ainda siga desprestigiada (PENNA, 

2007). 

Nessa direção, é compreensível que a luta para sair da indiferença 

possa transpor a mera titulação e vida familiar ou grupo de amigos, e passar a 

almejar o reconhecimento por premiações, homenagens ou outras modalidades 

de práticas meritórias mediante gratificações. 

Percebe-se, portanto, a complexidade do estudo sobre a função 

docente, que contempla questões como: valorização docente, o 

reconhecimento simbólico, e a distinção dessa função. A distinção na esfera da 

docência, assim, apresenta-se como importante eixo a ser perseguido pela 

pesquisa. A distinção das premiações e gratificações apresenta-se, então, 

como segundo dado importante para a construção deste objeto de estudo no 

enfoque aqui enunciado, pois no levantamento realizado percebeu-se que a 

valorização docente vem sendo abordada com ênfase na profissionalização em 

torno de temas mais próximos da formação inicial e continuada assim como de 

carreira, conforme o estudo de Mello (2010) que encontrou 20 trabalhos 

realizados entre 1996 e 2006. 

Este estudo contextualiza-se, também, em decorrência da pesquisa do 

mestrado (KOGA,2009) em que buscou-se, a partir de uma perspectiva 

sociológica, analisar os perfis e percursos profissionais das professoras 

ganhadoras do Prêmio Professores do Brasil (prêmio este organizado pelo 

MEC) em um município do interior do Estado de Santa Catarina, bem como as 

condições que as encaminharam para receber a distinção do prêmio. É 

importante pontuar que a apresentação desse estudo anterior, torna-se 

importante, pois é a partir dele que foi construído este estudo, tendo como 

objetivo encaminhar o leitor nesse novo percurso de pesquisa.  

O estudo realizado no mestrado contribuiu para compreender a 

motivação e percurso dos professores que buscam se destacar na atividade 

docente, almejando a conquista dos prêmios. Foi possível, ao mesmo tempo, 

compreender os elementos que compõem os critérios de distinção eleitos pelo 

Ministério da Educação para a atribuição do Prêmio Professores do Brasil e o 

percurso de duas professoras premiadas do Estado de Santa Catarina. Desses 

percursos foi possível, ainda, por em destaque informações que encontram 

correspondência com dados de estudos mais amplos sobre a função docente e 
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sobre os elementos que a distinguem de outras funções, bem como a evidência 

da meritocracia. 

Para discutir magistério e distinção, foram utilizados conceitos de 

distinção, capital cultural e capital social,presentes na teoria de Pierre 

Bourdieu. Neste sentido, Bourdieu (2007) contribuiu para compreensão da 

forma como essas premiações buscam promover ou reclassificar os docentes 

na busca pela distinção entre sua profissão e as demais, além de demarcar 

posições no próprio campo em que atuam.  

A distinção da função docente já se apresenta como marcador ímpar da 

profissão. O “estilo de vida” assim denominado pelo autor, ou seja, o consumo 

cultural, o vestuário, ou a alimentação servem de marcadores de diferenças 

entre uma posição e outra na sociedade. O fato de as professoras exercerem 

sua função na esfera do conhecimento ou da intelectualidade já lhes confere tal 

distinção, conforme já visto anteriormente no estudo relatado de Pereira e 

Andrade (2006). A premiação entra, portanto, nesse contexto, como um 

reclassificador da condição docente, ou seja, o prêmio é convertido em capital 

simbólico mais destacado, agora no próprio campo educacional, constituindo 

um segundo plano de demarcação de posição.  

O uso da distinção privilegia-se como ferramenta de transferência de 

responsabilidade, pois os critérios utilizados pelo Ministério da Educação para 

distinguir o professor modelar dos demais estavam fundamentados na 

concepção do professor-herói – o professor que, a partir de uma situação 

limitante, precária, consegue superar os limites e usar essa situação como 

estímulo para uma atuação pedagógica vista como criativa e bem sucedida. O 

mesmo se aplica à ideia da meritocracia ao professor, que soluciona as 

limitações seculares impostas superando tais condições. Os docentes são 

instados a agir pelo reconhecimento simbólico ou material.  

Exemplos marcantes que legitimam essa concepção de professor herói 

são encontrados em alguns projetos estudados do Prêmio Professores do 

Brasil do ano de 2003, como os projetos intitulados Verminoses e Lixo que vira 

Livro, que têm como mote central o enaltecimento de uma situação social 

caótica transformada em matéria prima para a conquista desse prêmio 

nacional. Tal processo de conquista legitima o que o próprio vídeo institucional 

do Prêmio define como a pedagogia do possível.   
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 Outro fator evidenciado nesse ideal de pedagogia do possível é a 

responsabilização individual pela qualidade de ensino, daí a relação com este 

novo estudo, onde a meritocracia entra como catalizador desta ordem imposta 

aos professores, da imposição do campo econômico representada pela política 

neoliberal ao campo da educação. Observa-se, ainda, que os professores 

ganhadores dos prêmios são considerados os agentes principais da 

transformação da qualidade do ensino no país. Este fato fica explícito, tanto 

nas declarações do Ministério da Educação por meio dos depoimentos dos 

profissionais responsáveis pela organização do Prêmio, quanto no próprio 

relato dos professores premiados, quando buscam caracterizar a sua escola. 

São escolas sem infraestrutura, multisseriadas, inseridas em municípios com 

vulnerabilidade social, das quais emerge o professor criativo e solucionador de 

problemas. Tais dados tornam evidente que a lógica do Prêmio elege como 

distinto esse professor que, individualmente, consegue superar as 

adversidades da sua realidade social, o que neste novo estudo é representado 

pela meritocracia ligada à docência. No estudo do mestrado explicitou-se que 

os professores ainda reuniam registros de sua prática e exemplos de atividades 

para participar de concursos que, por sua vez, transformam os momentos 

previstos para socialização dos projetos premiados, em situações 

multiplicadoras das práticas e experiências consideradas dignas de distinção. A 

declaração de uma professora ganhadora do Prêmio Professores do Brasil de 

2004, com o projeto Refletindo Sobre o Lugar Onde Vivo, reforça a ideia de 

professor que superarealidades e situações precárias:  

 
As reclamações eram muitas dos alunos. Eles reclamavam que o 
lugar que eles moravam era longe que lá o cheiro era desagradável, 
que a ida era difícil. Então foi ouvindo isso aí para poder construir o 
projeto. Eu não mudei a realidade da vida de fato, mas os alunos 
passaram ver a vida de forma diferente. ( BRASIL, 2004) 

 
Da mesma forma, as ações mediante o princípio da meritocracia 

retroalimentam e impõem ao docente a total responsabilização e superação 

individualizada da educação precária vivenciada de modo generalizado no país 

atribuindo-lhe, então, ares de qualidade.  

Outra questão observada refere-se ao recorte geográfico da pesquisa 

que veio ao encontro desse contexto educacional marcado pela precariedade 

socioeconômica – campo fértil para o surgimento dos projetos premiados. O 
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município catarinense, de onde surgiram duas premiações nacionais, é um 

município com baixos indicadores sociais. A escola onde atuavam as duas 

professoras premiadas está inserida em um bairro de trabalhadores sazonais, 

que dependem da colheita da erva-mate, não possuindo casa própria e vivendo 

em condições precárias.  

Os dados permitem perceber que a concepção de bom professor, 

defendidas pelos prêmios, estimulou as professoras a encararem a precária 

realidade social e as difíceis condições de trabalho que enfrentam como uma 

oportunidade de distinção. É uma circunstância que revela correspondência 

com a ideologia da meritocracia, onde o indivíduo é o único agente responsável 

pelo sucesso ou pelo fracasso do rendimento do aluno. 

Os professores premiados de Santa Catarina possuem em sua trajetória 

elementos que vêm ao encontro desses critérios classificatórios dos prêmios. 

As condições de trabalho das mesmas dão-se a partir de uma carga horária 

excessiva em sala de aula. São 60 horas semanais. Suas funções docentes 

ocupam os três períodos (manhã, tarde e noite), o que explica a falta de tempo 

para a elaboração de um projeto estruturado e sinaliza que a participação e 

consequente premiação, não dependem estritamente do conteúdo do projeto. 

Nas palavras de uma das professoras premiadas: “Não precisamos de recursos 

‘mirabolantes’, mas sim de ideias e palavras simples, aquilo com que 

convivemos e que está perto de nós e o que de mais concreto pudermos 

oferecer às crianças”.(KOGA, 2009, p.88) 

Em suma, a distinção atribuída pelo Ministério da Educação aos 

professores premiados com o Prêmio Professores do Brasil está baseada na 

realização de projetos desenvolvidos em condições limite – falta de estrutura, 

escasso material e precários recursos de trabalho – mas que os professores 

premiados, de maneira criativa, solucionam ou superam, situação afinada com 

a lógica da meritocracia. Desta forma, em relação às professoras estudadas 

premiadas de Santa Catarina, suas práticas estão atreladas a este perfil. A 

cidade possui déficit social considerável, ou seja, a condição dada é campo 

fértil para o desenvolvimento de projetos para serem marcados pela distinção 

do prêmio do Ministério da Educação. Nesse contexto é possível perceber um 

espaço favorável à prevalência da lógica do Estado mínimo, onde a ausência 
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de políticas efetivas pode ser compensada pelo empreendedorismo docente, 

fator importante na ideologia do mérito.  

Ao discutir sobre neoliberalismo, educação e prática docente, Arce 

(2001) destaca a concepção de conhecimento de Hayek, o ideólogo do 

neoliberalismo, e assim nos ajuda a compreender a sociabilidade entre 

neoliberalismo, meritocracia e responsabilização individual. Hayek entende o 

conhecimento como um atributo individual por meio do qual o individuo pode 

experimentá-lo de maneira individual e única. Assim, Hayek buscava analisar 

sucessos particulares de empreendedores isolados, pois o individualismo 

provindo de seu conceito de como o conhecimento é adquirido pelo homem é a 

sua bandeira. O Estado deve possibilitar que cada indivíduo tenha o máximo de 

liberdade para perseguir seus interesses. 

Para Frigotto (1995), tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos da 

América de 1970, o ideário neoliberal apresentou-se como uma alternativa à 

crise do capitalismo. E nesse processo algumas categorias foram eleitas, como 

bases teóricas da reforma do capitalismo, tais como: qualidade total, formação 

abstrata e polivalente, flexibilidade, participação, autonomia, descentralização, 

competitividade, equidade, eficiência, eficácia e produtividade. A lógica 

neoliberal vem, portanto, fundamentar políticas educacionais que se traduzem 

na instauração da meritocracia como carro chefe da profissionalização e 

valorização docente. Sabemos, também, que a meritocracia possui suas raízes 

ainda no liberalismo, que tem dentre seus princípios, a liberdade, a defesa da 

propriedade privada, e individualismo. Esses três conceitos compõem a lógica 

intrínseca à ideia do mérito, ou seja, ele possui uma matriz essencialmente 

individual, é de propriedade exclusiva do indivíduo, não há um mérito coletivo, 

ele sempre está ligado a uma iniciativa da liberdade e ação individual. Daí 

surge, em decorrência disso, a questão da responsabilização e culpa do 

indivíduo pelo seu sucesso ou fracasso. Isso nos aponta a necessidade de 

compreendermos, na contemporaneidade, como essa lógica - da centralidade 

no indivíduo – adentra para o campo educacional.  

Mais especificamente no que tange ao campo educacional, essa 

preocupação com a qualidade vai demandar um modelo de avaliação do 

trabalho docente centrado na produtividade do mesmo, daí a entrada da lógica 

do mérito em ações políticas de valorização e avaliação docente. 
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Essa concepção educacional proveniente dessa matriz neoliberal 

adentrou as políticas de formação de professores. É o que se percebe nas 

ações políticas promovidas pela Secretaria de Estado da Educação de São 

Paulo e pelo Ministério da Educação no período de 2006 a 2010. De acordo 

com informações da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado de São 

Paulo, em 17 de dezembro de 2008 foi instituída a política de meritocracia na 

gestão estadual da educação paulista. 

 

O governador José Serra consolida a política de meritocracia na 
gestão estadual com a sanção nesta quarta-feira, 17 (17/12/2008), de 
três projetos de lei aprovados pela Assembleia Legislativa: o 
pagamento de bônus por desempenho para servidores das 
Secretarias da Educação, da Fazenda e de Economia e 
Planejamento e a reestruturação de carreiras administrativas, que, 
entre outras ações, estabelece a promoção por mérito na chamada 
‘área meio’. O conjunto de medidas tem o objetivo de valorizar o 
servidor público, a partir de critério justo: o mérito. A medida contribui 
para a modernização da gestão pública e faz parte do esforço para o 
desenvolvimento de uma política adequada de gestão de recursos 
humanos, com o objetivo de aumentar a qualidade do serviço público 
prestado pelo Estado. “Todo mundo precisa de estimulo para se 
desempenhar melhor na sua profissão, e o funcionário público não é 
exceção nesse sentido. Começamos esse incentivo no Estado de 
São Paulo pelas áreas da Educação, Fazenda, Planejamento e das 
atividades de “área meio” (aqueles que ocupam cargos 
administrativos e técnicos nas secretarias, Procuradoria Geral do 
Estado (PGE) e autarquias.) que, em geral, são deixadas para trás”, 
disse o governador. (CURY, 2008) 

 

Além do Estado de São Paulo, o Ministério da Educação também está 

defendendo essa política para a valorização do trabalho docente: 

 
Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Haddad reconheceu que o 
Brasil ainda não dispõe de um modelo de valorização do magistério, 
afirmou que é preciso melhorar a qualidade do ensino médio e admitiu 
a carência de programas para atender crianças de até 3 anos. O 
ministro ainda defendeu a promoção por mérito aos docentes."Sou 
favorável à promoção por mérito. Elaborar uma carreira que leve em 
consideração o mérito e negociar com a categoria como aferir isso de 
maneira a considerar o esforço do professor é louvável", afirmou 
Haddad. Para ele, o governo precisa cumprir a promessa feita em 2007 
de criar uma prova nacional de admissão para professores. (HADDAD 
DEFENDE...2010) 

 

No caso do sistema educacional do Estado de São Paulo nota-se que a 

lógica de controle burocrático aproxima-se do modelo industrial. De acordo com 

Spineli (2009, p.22) um exemplo desta afirmação está no pagamento de 

bonificação. Nas indústrias, esta bonificação é consequência de bons índices 
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de produção. Já no magistério estadual paulista, a bonificação, ou aquilo que é 

chamado de bônus mérito, entre os anos de 2001-2007, “teve como critérios 

definidores o absenteísmo laboral docente, assim como índices de rendimento 

dos alunos nas unidades escolares”. 

Nesse período, a legislação sofreu alterações. O autor apresenta um 

quadro, ano a ano, e mesmo dentro de um só governo, de 2001 a 2005, a 

legislação foi alterada deixando de ser bônus mérito para denominar-se apenas 

bônus, embora mantendo várias condições para ser atribuído aos docentes, 

mas sempre com a conotação de ser um prêmio. Essa legislação, na 

sequência, será analisada com detalhes.    

Outros dois estudos sobre o tema trazem dados complementares. 

Vasconcelos (2006) ao estudar o bônus professor constatou que a política de 

bonificação afeta a atividade docente na medida em que valoriza 

excessivamente a mensuração de dados estatísticos, a divisão do trabalho e a 

impessoalidade na avaliação do trabalho desenvolvido pelas escolas e pelos 

professores, em detrimento da valorização das práticas de ensino e do 

processo de aprendizagem. Já o estudo de Alcântara (2010), ao analisar os 

mecanismos de controle por meio da bonificação, aponta que o discurso da 

meritocracia de valorização do magistério paulista adotado pelo poder público, 

assumidamente excluiu aqueles que tiveram um desempenho aquém do 

esperado, desconsiderando por completo fatores que são determinantes para o 

sucesso ou o fracasso do processo pedagógico. 

Manifestações como as da professora entrevistada por Fernandes 

(2010), cujo excerto segue, referem-se ao bônus mérito implantado no Estado 

de São Paulo, complementa com dados detalhados o que já foi citado 

anteriormente: 

O bônus amarrou o professor, destruiu a capacidade de mobilização, 
destruiu o professor como sujeito formador e está destruindo o 
professor como pessoa, como sujeito, porque cria uma alienação, 
uma dependência, e ele não se reconhece mais como sujeito, ele 
perde o ânimo. (FERNANDES, 2010, p.8) 

 

Essas considerações põem em foco, portanto, aspectos problemáticos e 

negativos do uso da medida indicando evidências iniciais da necessidade de 

novas investigações que aprofundem os conhecimentos sobre esta relação tão 

instigante e estimulante entre docência e meritocracia, principalmente pelo fato 
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de que esses princípios se traduzem em políticas de formação e valorização 

docente no Brasil. 

Abre-se, neste ponto, um novo momento para argumentar a favor do 

estudo aqui proposto, que é o aspecto do uso do princípio da 

meritocraciaamplamente disseminado na educação. 

Em uma pesquisa realizada e relatada por Valle e Ruschell (2009), 

encontram-se dados demonstradores da meritocracia na política educacional 

brasileira desde a década de 1930, com modificações ao longo do tempo até 

início dos anos 2000. Recorrendo a reflexões de Duru-Bellat (apud VALLE e 

RUSCHELL, 2009, p. 181), as autoras deixam explícito o princípio exposto 

como ideal de meritocracia como a única via de repartir os lugares nas 

sociedades democráticas, uma dimensão essencial das elites justificarem suas 

posições e manterem os processos seletivos. É o modelo que atende às 

sociedades modernas, um princípio que legitima as classificações. Segundo as 

autoras, esse foi o ideário inspirador desde o início dos anos de 1930 para as 

políticas educacionais no Brasil, o modelo de referência para a ampliação da 

escolarização e atender as novas necessidades do país. A partir de tais 

considerações dividem, e caracterizam com dados, os 70 anos analisados em 

períodos, dentro dos quais a meritocracia age de modo diverso sobre o 

alunado: seletivo (1930 a 1945); seletivo e diferenciado (1946 a 1969); 

regulado (1970 a 1987) e declaradamente meritório de 1988 em diante. 

Esse estudo, relacionado com o campo educacional, parece bem 

importante para a compreensão de quanto o princípio da meritocracia está 

entranhado na cultura escolar pautando as práticas dos agentes educacionais 

desde as políticas que afirmam e reafirmam os direitos, mas apontam limites 

possíveis ou interpõem barreiras e responsabilizações à amplitude do 

atendimento e pautam princípios para a atuação docente. 

Tais considerações permitem inúmeras reflexões para o foco aqui 

perseguido. Um primeiro ponto parece ser o relativo a questões de mérito 

docente no ingresso e decorrer da carreira, como considerou Tanuri (2000, p. 

62), ao apontar a existência de processos seletivos no século XVIII, tanto para 

Portugal quanto para as províncias, antes mesmo da abertura de escolas para 

formar professores para o ensino primário, ou de primeiras letras. É possível 

vislumbrar a mescla do princípio mérito e a necessidade de formação, de um 
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lado e, por outro, as diferentes formas de desprestígio que rondaram essa 

função ao longo do tempo.  

Outras reflexões indicam pistas para análise da precariedade de 

formação e atuação dos professores diante da expansão da escolaridade para 

a população que não era anteriormente atendida, e para as questões de mérito. 

Os estudos de Marin e Giovanni (2006, 2007,2008); trazem dados relativos ao 

despreparo dos professores, constituindo evidências iniciais da enorme 

contradição das questões de meritocracia e docência nas últimas décadas 

quando se contrastam as ações políticas de premiação com as graves lacunas 

na formação dos professores relatadas pelas autoras. Esse parece outro ponto 

de análise urgente. 

A expansão explícita do princípio da meritocracia nos últimos anos, 

conforme detectaram Valle e Ruschell (2009), com destaque para as ações 

políticas, tem incidido pesadamente sobre os professores. Tais ações têm 

chamado a atenção dos pesquisadores no Brasil e no exterior.  

Assim é que são detectadas algumas pesquisas que abordam o choque 

de gestão e o desempenho (BRITO& FRANÇA, 2010); recompensas ou 

punições (AUGUSTO, 2010), ambas em Minas Gerais; o bônus mérito e seus 

impactos sobre o trabalho docente e a organização da escola no Estado de 

São Paulo (FERNANDES 2010); as diversas ações que incidem sobre os 

professores mexicanos incluindo avaliação e um plano de estímulos (TIRADO, 

2010), revelando traços de disseminação pelos países, e não apenas no Brasil. 

Esses estudos relatam alguns dados das questões aqui focalizadas. Os 

que estudam a realidade mineira trazem informações sobre as ações políticas, 

explicitando a visão oficial com base documental. Já o estudo de Fernandes 

relata alguns dados sobre a introdução do bônus mérito no Estado de São 

Paulo, um aspecto que não era o foco da pesquisa (que analisava outras ações 

políticas), mas que emergiu com força durante as entrevistas com professores 

do final do ensino fundamental. Quando se coteja esses dados de Fernandes e 

os obtidos no estudo sobre os professores premiados (KOGA 2009) é possível 

verificar a tensão presente no conjunto do professorado tanto quanto nas 

implicações sobre a docência: 

 
 “Leiam muito! Estudem cada vez mais! Para tornar de fato a escola 
pública não em um índice estatístico de matrícula, mas numa 
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educação de qualidade, de respeito, de trabalho sério! Por que somos 
nós que estamos lá! Os méritose os fracassos são nossos!” 
(Depoimento Professora Edsalba Gabriel Peixoto vencedora do 
Prêmio Professores do Brasil em 2001 e 2002). (Grifos nossos) 

 

Essa ideia de responsabilização e culpabilização individual por méritos e 

fracassos é uma concepção alimentada pelo bônus mérito nas ações políticas 

as quais expressam a operacionalização do princípio da meritocracia difundido 

nas sociedades modernas. De acordo com Fernandes, (1999, p.46): “la 

sociedad deja de ser culpable porque cada uno es ya responsable de su propia 

suerte. La imagen de la discriminación social deja paso a la del éxito o fracaso 

individual y, para más señas, escolar.” 

O levantamento bibliográfico realizado permitiu detectar estudos sobre 

meritocracia em várias esferas da vida social realizados por diversas áreas de 

conhecimento, tais como Administração (seleção de gerentes); Psicologia 

(representações sociais na economia de comunhão); Direito (direitos humanos 

e a meritocracia como princípio distributivo contra as desigualdades); 

Sociologia (estratificação no serviço público) e na Educação. Nesta, a faixa de 

escolaridade bem focalizada é o ensino superior, em teses, artigos e 

monografias analisando grupos excluídos, origens sociais de alunos, práticas 

de professores e um estudo apenas sobre ensino fundamental na escola de 

ciclos. 

Neste levantamento bibliográfico priorizamos os trabalhos na área da 

Educação. Embora tenha sido importante o levantamento geral de pesquisas, o 

objetivo de análise é como a meritocracia ou a prática do mérito se desdobram 

na área da Educação e consequentemente como se dá sua relação com a 

docência.  

Como forma de análise dos 17 trabalhosque tratam da meritocracia na 

educação, procuramos destacar a bibliografia usada, a fim de capturar pistas 

dos caminhos traçados pelos autores, embora o tema não seja meritocracia na 

docência - foco desta pesquisa - tais trabalhos contribuíram com algumas 

bases de análise. O objetivo dessa parte foi filtrar o uso específico de 

bibliografia direcionada ao descritor: meritocracia, desconsiderando bibliografia 

que não se relaciona com esse descritor.  
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Para Alcantara (2010) essas modificações no discurso oficial que 

parecem não ter grande relevância podem indicar profundas alterações não só 

na prática cotidiana dos profissionais da educação, mas também na concepção 

de uma nova característica professoral baseada em critérios assumidamente 

da meritocracia. 

A meritocracia atribui a uma educação desigual uma aparência de ser 

“neutra”, “científica”, e “democrática”, reafirmando o monopólio das classes 

dominantes, causando a impressão de que o sucesso dos indivíduos dessa 

classe ocorreu por mérito ou talento, interditando a percepção das reais 

condições desiguais em que se encontram os agentes. É o que Bourdieu 

(2005) reforça quando reflete sobre os mecanismos objetivos que permitem às 

classes dominantes conservar o monopólio das instituições escolares de maior 

prestígio. Este monopólio se esconde sob uma roupagem de procedimentos 

democráticos ancorados em critérios de mérito e talento. 

Em setembro de 2008 a revista VEJA1 em edição especial pelos seus 40 

anos reuniram especialistas em seis áreas. Com o título “O Brasil que 

queremos ser”, o debate deu origem a quarenta propostas entre: Educação, 

Meio Ambiente, Economia, Imprensa, Democracia, Raça e Pobreza e 

Megacidades. Entre os convidados ilustres estavam lideranças políticas 

nacionais – o deputado Ciro Gomes, os governadores Aécio Neves (Estado de 

Minas Gerais) e José Serra (Estado de São Paulo) e a então ministra Dilma 

Rousseff, além do então vice-presidente da República, José Alencar, que 

discursou, Garibaldi Alves, então presidente do Senado, cinco ministros de 

estado, cinco governadores, líderes das maiores empresas brasileiras, 

publicitários e acadêmicos somando 500 convidados. 

Na mesa de discussões sobre educação estavam presentes o senhor 

Fernando Haddad na ocasião Ministro da Educação, e a então Secretária de 

Educação do Estado de São Paulo Maria Helena Guimarães e o economista 

Alexandre Scheinkman. A primeira proposta das sete sugeridas pela mesa foi: 

 
1 Choque de meritocracia na educação 
Mérito é premiar com promoção e aumento de salário os professores 
que formam mais alunos capazes de atingir boa colocação em 
disputas acadêmicas internacionais. O conceito é desconhecido no 

                                                 
1
A edição está disponível on-line pelo site http://veja.abril.com.br/100908/p_110.shtml. A consulta foi 

feita em 28 de janeiro de 2009. 

http://veja.abril.com.br/100908/p_110.shtml
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Brasil. Aqui quase sempre o professor recebe aumento de salário por 
tempo de serviço. Na ausência de outros fatores e só com a 
aplicação de um choque de meritocracia, o desempenho dos alunos 
brasileiros em matemática ficaria entre os 43 melhores do mundo, 
ombreando com o de Israel e Itália, e não, como é agora, em 53º 
lugar, ao lado do Quirguistão. (VEJA, Edição 2077, 10 de setembro 
de 2008.) 

 

O tema da Meritocracia foi a primeira proposta.  No segundo semestre 

de 2009 o Governo do Estado de São Paulo divulgou um jornal direcionado à 

classe docente com o título: Valorização pelo Mérito2. Em linhas gerais a 

Secretaria da Educação divulga suas novas diretrizes para tornar a carreira 

docente mais “atrativa”. No texto inicial apresenta-se a possibilidade do 

docente multiplicar seu salário inicial, por até quatro vezes. Em destaque está a 

seguinte afirmação: esses ganhos salariais poderão ser conquistados pelos 

professores mediante seu próprio empenho e dedicação. O bônus mérito foi 

instituído em 2001, na rede estadual paulista, portanto não é tão recente. 

Inicialmente havia vinculação estreita com a busca de diminuição das faltas dos 

professores. Essa intenção foi gradativamente alterada. A cada governo as 

especificações do mérito se modificaram, conforme os dados analisados por 

Spinelli (2009). A partir de 2009 as alterações passaram a ser mais exigentes 

de modo que, para ser merecedora do prêmio, a escola toda precisa estar 

envolvida, pois além da frequência às aulas, foram inseridos outros requisitos, 

tais como as notas dos alunos nas provas de avaliações externas, taxas de 

evasão e repetência de alunos, envolvendo, portanto, substantivamente os 

professores, mas também outros agentes da escola que também recebem o 

bônus. 

Vale destacar que muitos trabalhos embora tenham como tema central a 

meritocracia, o mérito ou até mesmo a prática da meritocracia, não apontam 

em sua bibliografia nenhuma literatura específica sobre este tema. 

Retomando Duru-Bellat (apud VALLE & RUSCHELL, 2009), o princípio 

ideal de meritocracia é a única via de repartição dos lugares na sociedade 

democrática. E com os dados da ideia de mérito detectada nos estudos 

históricos de Tanuri (2000), é possível, introduzir a relevância dos conceitos de 

                                                 
2
 Disponível http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=205640&c=6 acesso em outubro 

de 2009. 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=205640&c=6
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Elias (1994) quando aponta a historicidade social3. Tanto Elias quanto Bourdieu 

apontam a riqueza do uso do conceito habitus para a compreensão da vida 

social, assim como a perspectiva relacional, perspectiva ausente nos estudos 

já apontados anteriormente, que são bastante limitados. Sobre o conceito de 

habitus, Elias considera que:  

 
...cada pessoa singular, por mais diferente que seja de todas as 
demais, tem uma composição específica que partilha com outros 
membros de sua sociedade. Esse habitus, a composição social dos 
indivíduos, como que constitui o solo de que brotam as características 
pessoais mediante as quais um indivíduo difere dos outros membros 
de sua sociedade (ELIAS, 1994, p. 150) 

  

Já Bourdieu (1983,p. 60,61) conceitua o habitus dizendo que  

 

As estruturas constitutivas de um tipo particular de meio (as condições 
materiais de existência características de uma condição de classe), que 
podem ser apreendidas empiricamente sob a forma de regularidades 
associadas a um meio socialmente estruturado, produzem habitus, 
sistemas de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas 
a funcionar como estruturas estruturantes, isto é, como princípio 
gerador e estruturador das práticas e das representações que podem 
ser objetivamente “reguladas” e “regulares”[...]. 

 
O habitus, então, exprime o resultado de uma ação organizadora, 

designa uma maneira de ser, um estado habitual, uma predisposição, 

tendência, propensão ou inclinação. 

Nesse conjunto, penso ser possível enunciar que o princípio da 

meritocracia constitui parte dessa composição social dos professores, expressa 

por disposições que os levam a atuar, aceitando, de diversos modos, a ideia de 

mérito, da busca da distinção.  

A meritocracia privilegia esses apelos individualizados como escopo 

central para a sua legitimidade. Segundo Rossi (1980) há na meritocracia uma 

promessa de mobilidade social oferecida às classes populares resultando na 

vitória através da “livre competição”. Esta igualdade de competição seria ponto 

chave desta ideologia para a qual o “esforço” e o “trabalho duro” permitem o 

acesso às melhores posições. A meritocracia concentra no indivíduo a 

responsabilidade pelo seu sucesso ou seu fracasso esterilizando toda ou 

                                                 
3Elias (1994) explica a interdependência de múltiplos fatores que criam mecanismos 
construídos ao longo do tempo e influenciam os seres humanos e suas ações, ao qual alia o 
conceito de habitus. (Bourdieu, 1983) 
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qualquer crítica ao entorno de sua ação.  Para Carnoy (apud Rossi, 1980, p.71) 

em uma meritocracia, o indivíduo é visto como um ser de liberdade de escolha, 

podendo progredir de forma proporcional à intensidade de sua motivação e 

habilidade. Para o autor, nessa perspectiva, indivíduo que não atinge o 

sucesso, pode culpar somente a si.  

Assim percebe-se que a meritocracia vai se constituindo como 

disposição, integrando o habitus inerente à profissão docente. A política de 

valorização docente pela premiação e reconhecimento individual vai sendo 

incorporada dentro do próprio grupo. De acordo com Bourdieu (2005b) os 

elementos que constituem o habitus, quando forem regulares e permanentes, 

acabam se incorporando e transformando-se em esquemas de pensamento 

próprios das classes que engendram determinadas práticas. É um modus 

operandi repetitivo das mesmas práticas que farão com que estas constituam 

parte do habitus.  

O autor oferece excelente chave de análise para a compreensão da 

relação sujeito-sociedade. Fundamentação teórica ideal para este estudo, no 

qual nos propomos observar como as determinações externas do campo da 

educação imputam sobre os indivíduos reações quase que imediatas, 

remodelando o campo de atuação, constantemente, transformando numa “roda 

vida” para “condição docente”. O autor reconhece os papéis das estruturas na 

explicação sociológica, ao mesmo tempo que recupera as ações dos agentes. 

O autor revela as relações de dominação e de poder objetivando valores e 

representações em que os agentes lutam pelo reconhecimento orientado à 

acumulação de certo tipo de capital no qual desenvolvem disputas e se 

consolidam hierarquias, nesse sentido, não escolhas desinteressadas de temas 

ou mesmo de métodos, há um investimento orientado para obtenção desse 

capital e de lucro simbólico. O campo pode ser considerado tanto um “campo 

de forças”, pois constrange os agentes nele inseridos, quanto um “campo de 

lutas”, no qual os agentes atuam conforme suas posições, mantendo ou 

modificando sua estrutura (BOURDIEU,1996). Dessa maneira, as estruturas 

sociais por si só não determinam a vida em sociedade ou a dimensão individual 

– o agente social. Daí decorre a importância do conceito de habitus: não é uma 

simples consequência das estruturas sociais, mas uma incorporação de regras 

e normas sociais, pois aspectos dessa incorporação não são previsíveis e 
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assemelham-se a um jogo. A noção de habitus exprime, sobretudo, “a recusa 

de que essas relações de consciência (ou do sujeito) e do inconsciente, são 

como finalismo ou mecanicismo.” (BOURDIEU, 1989, p. 60) O conceito de 

campo é, desse modo, construído, de acordo com Bourdieu (1988), pelas 

variantes de generalizações que vão sendo efetuadas. Sempre que 

vislumbramos o estudo de um campo particular, descobrimos características 

específicas, todavia que podem, ao mesmo tempo, ser valiosas na análise do 

funcionamento de outros campos. O campo é resultado de processo de 

diferenciação social, da caracterização do conhecimento no mundo e o que 

sustenta as relações de força entre os agentes (indivíduos e grupos) e as 

instituições que lutam pela hegemonia, isto é, a luta pelo monopólio da 

autoridade, que concede o poder de ditar as regras e de repartir o capital 

específico de cada campo (BOURDIEU, 1983b, p. 114). O campo, como 

espaço estruturado e hierarquizado, é arena de luta pela conquista de posições 

e de capital. Sua estrutura envolve lutas e tensões. O capital específico ao 

campo é desigualmente distribuído e acumulado, o que motiva os agentes que 

buscam a sua posse na elaboração de estratégias de luta. Os agentes que 

monopolizam a autoridade específica ao campo procuram organizar estratégias 

de conservação, em confronto com os novatos, que, detentores de menos 

capital, procuram resistir à dominação, articulando estratégias de subversão. 

Dominantes e dominados concordam sobre sua importância, sobre a 

importância do jogo, contribuindo para a sua reprodução. Nessa luta pelo 

monopólio da autoridade, ocorrem subversões, revoluções parciais, por regras 

básicas que não são questionadas. Todas as condutas dos agentes sociais são 

orientadas para determinados fins sem que seja primordialmente consciente ou 

signifique uma obediência cega a regras. 

 
TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA 
 

Diante do exposto, a proposta temática desta pesquisa é a docência e o 

mérito, um eixo de estudo com múltiplas facetas. A problemática de pesquisa 

debruça-se sobre uma investigação da presença da meritocracia nas crenças e 

valores dos professores e como a incorporação desta lógica da meritocracia 

pelos agentes, pode contribuir com o processo de implantação das novas 
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políticas de avaliação docente do Estado de Santa Catarina. Nesse eixo 

problematiza-se essa diversidade para focalizar professores da atualidade 

quanto a suas manifestações sobre tais imposições: como o professor legitima 

a meritocracia como política de valorização docente? 

Essa problematização se desdobra em algumas questões que orientam 

a pesquisa:  

a) Que relações existem entre meritocracia e os determinantes 

político-econômicos no campo da educação? 

b) Quais as relações entre a lógica da meritocracia e a docência? 

c) Existe relação entre a lógica da meritocracia e a distinção?  

d) Quais as manifestações dos agentes sobre a meritocracia? 

 

Em síntese, esta pesquisa tem como objetivo geral investigar a 

implantação do bônus mérito como distinção materializada e simbólica na rede 

pública do Estado de Santa Catarina e suas relações com os valores e crenças 

dos professores / com o habitus / que contem meritocracia incorporada e 

legitimada pela cultura dos professores. Esse objetivo geral desdobra-se em 

objetivos específicos:  

- Explicitar as relações da meritocracia com o neoliberalismo expresso 

nas políticas educacionais e com as políticas educacionais brasileiras; 

- Demonstrar a presença da lógica da meritocracia nas políticas de 

valorização docente da Secretaria de Estado de Educação de Santa Catarina; 

- Identificar as relações entre distinção, ideologia da meritocracia e os 

valores e crenças de professores pesquisados. 

A hipótese que guiou o trabalho foi a de que a meritocracia - como 

fundamento das políticas de atuação e avaliação docente no Estado de Santa 

Catarina é a expressão concreta da política educacional neoliberal podendo ser 

legitimada e instaurada com a contribuição dos valores já latentes no percurso 

pessoal dos professores pesquisados, construídos inicialmente em longa 

duração, legitimando tais elementos da meritocracia como parte da cultura 

escolar e social partilhada pelos docentes configurando essas relações como 

múltiplas faces de um mesmo tema. 
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Os procedimentos metodológicos foram a pesquisa bibliográfica, 

documental e entrevista com os docentes. Segue um detalhamento dos 

referidos procedimentos: 

- Sistematização aprofundada de obras de referência teórica que 

abordam conceitos de meritocracia, distinção, illusio, tirania, docência, capital 

cultural, capital social; 

- Coleta e sistematização de informações em documentação sobre a 

prática da meritocracia na política educacional internacional, educação 

brasileira e especificamente no Estado de Santa Catarina; 

- Entrevistas com dois professores um em inicio e outro em fim de 

carreira buscando identificar a incorporação ou não da lógica da meritocracia 

inclusive com apoio de manifestação sobre fragmentos de notícias vinculadas 

pela imprensa.  

O universo empírico da pesquisa é o município de Belvedere4.Na 7ª 

Gered (Gerência de Desenvolvimento Regional) - onde o município está 

localizado - Belvedere ocupa a 2ª posição no PIB per capita, mas por outro 

lado, a penúltima posição no IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), ou 

seja, a arrecadação do município é a segunda maior, mas o índice de 

desenvolvimento humano é quase o último . Desta forma, como estamos 

objetiva estudar os determinantes econômicos que incidem sobre a educação o 

município transformou-se em campo ideal de investigação. Durante a 

caracterização do município outros elementos relevantes são explicitados. 

Outro recorte do universo da pesquisa é a rede estadual de Educação 

de Santa Catarina, instância em que foram definidas as propostas da lógica da 

meritocracia para a docência, pois as políticas municipais não contemplam este 

caráter de política para a docência.  

Outro recorte do universo de pesquisa refere-se a estudar professores 

das séries iniciais pelo fato desse ciclo ser alvo de muitas determinações 

políticas, conforme confirma Maroneze e Lara (2009) : os pacotes de reformas, 

priorizaram, entre outros aspectos, a centralidade dos investimentos na 

educação básica, considerada primordial para se melhorar a rentabilidade 

econômica e reduzir a pobreza nos países em desenvolvimento.  

                                                 
4O nome Belvedere é fictício para preservar os sujeitos da pesquisa.   
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A amostra da pesquisa foi composta por dois professores5 vinculados à 

7ª Gerência Regional de Educação6 (Gered-Joaçaba-SC), residentes no 

município de Belvedere, selecionados segundo dois filtros: o de ser professor 

da rede pública estadual em fim de carreira e de ser professor da rede pública 

estadual em início de carreira. 

Outro filtro usado com o objetivo de capturar o que os docentes 

compreendem como meritocracia na docência foi o critério de distinção, pois 

usei a distinção como chave de análise por compreender que os distintos são 

vistos como referências de discurso, de modelo. Segundo Bourdieu (2007), a 

distinção consagra uma identidade social, contribuindo para a reprodução 

moral, ou seja, da transmissão de valores, virtudes e competências. Para 

chegar aos dois professores distintos pesquisei os professores que lecionavam 

na escola estadual e que tinham o sobrenome da escola, o que caracterizaria 

um elemento do capital objetivado que é, de acordo com Bourdieu (2207), 

transmissível na sua materialidade considerando que o colégio é um 

monumento além de que segundo o autor, só existe e subsiste como capital 

ativo e atuante se apropriado pelos agentes tanto na forma material como 

simbólica. 

A análise dos dados empíricos inicia-se a partir da investigação 

específica sobre o campo educacional, mais especificamente sobre apolítica de 

valorização docente do governo catarinense centrada no bônus por mérito, 

sendo que este Estado está vivenciando um processo de implantação da 

meritocracia como política pública. A análise das informações será realizada 

com abordagem quantitativa e qualitativa. 

As informações geradas relativas à formação e percurso profissional, 

manifestações dos professores e dados das escolas serão analisadas com os 

conceitos de mérito, distinção, seletividade e classificação, beneficiando-se, 

portanto do uso do referencial oriundo de obras de Pierre Bourdieu e 

colaboradores. No cotejo das respostas o conceito de tirania, refração e illusio 

de Bourdieu, também deverão ser utilizados. 

                                                 
5
 Posteriormente justificar-se-á a escolha dos professores como sujeitos de pesquisa. O 

referido município faz parte da 7ª Gered. 
6
 Mais abaixo será esclarecida a forma de organização e gestão pública da educação em Santa 

Catarina. O Estado é dividido em 36 regionais de educação. Cada uma delas é responsável 
pela gestão de um aglomerado de municípios. 



36 

 

Este estudo consiste inicialmente numa abordagem sobre a meritocracia 

como ideologia e sua relação com o neoliberalismo e com o magistério, 

apoiados nos conceitos bourdiezianos de distinção, illusio, campo e habitus.  

No primeiro capítulo será abordada uma reflexão em torno das políticas 

educacionais e suas relações com o sistema econômico, mais precisamente na 

sua configuração neoliberal, num contexto internacional. Nesta mesma 

perspectiva, abordar-se-á também a questão da política de avaliação, formação 

e função docente.No segundo capítulo será utilizada a mesma metodologia do 

primeiro, porém num contexto nacional, observando os ajustes estruturais, 

implantados no Brasil, decorrentes das determinações político-econômicas 

internacionais. Ressalta-se que a reflexão sobre estas determinações serão 

analisadas em relação à formação e função docente e mérito. No terceiro 

capítulo caracterizar-se-á o cenário da pesquisa, tendo como baliza as políticas 

educacionais do Estado de Santa Catarina, sua relação com a função docente 

e mérito. No quarto capítulo, inicialmente serão apresentados os dados do 

município, em comparação com a esfera estadual e nacional. Na sequência 

serão caracterizados a escola e os sujeitos da pesquisa. No quinto e último 

capítulo será realizada uma analise a partir das manifestações das professoras, 

por meio dos conceitos de distinção e meritocracia. Primeiramente os sujeitos 

serão caracterizados na sua distinção e posteriormente abordar-se-á a forma 

como se verifica a incorporação da lógica do mérito pelos referidos sujeitos. 

Nas Considerações finais será feita uma retomada dos objetivos e questões 

norteadoras da pesquisa, destacando os resultados mais expressivos da 

pesquisa.  

Cabe ainda destacar, nesta introdução, meu profundo respeito a todos 

os professores que atuam na educação básica da rede pública de educação. 
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1. POLÍTICAS EDUCACIONAIS: A FACE 
INTERNACIONAL DO NEOLIBERALISMO 

 

Há tirania, por exemplo, quando o poder político 
ou econômico intervém no  

campo científico ou literário (BOURDIEU, 2001, p.126) 
 

Este capítulo explicita uma reflexão em torno das políticas educacionais 

e sua relação com o sistema econômico, mais precisamente com o capitalismo 

que, a partir da década de 1980, assumiu uma configuração neoliberal mais 

agressiva. Num primeiro momento, aborda-se o contexto internacional dessa 

relação e, posteriormente, as determinações desse contexto internacional nas 

políticas educacionais brasileiras e suas relações com a docência e a 

meritocracia.  

 

1.1 A FACE INTERNACIONAL DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS: 
MEADOS DO SÉCULO XX AO SÉCULO XXI 

 

A discussão sobre as políticas educacionais num contexto internacional 

precisa estar ancorada no contexto socioeconômico vigente. Reforçando essa 

assertiva, Mészáros (2005, p. 25) afirma que “poucos negariam hoje que os 

processos educacionais e os processos sociais mais abrangentes de 

reprodução estão intimamente ligados”. Conforme salienta Chauí (2001, p. 19), 

“o poderio do capital financeiro determina, diariamente, as políticas dos vários 

Estados [...] que dependem da vontade dos bancos de transferir os recursos 

para determinado país”. Mészáros (2006, p. 263) explica que “nenhuma 

sociedade pode perdurar sem seu sistema próprio de educação” e, nesse 

contexto, vamos verificar como as políticas educacionais se constroem e se 

transformam a partir das determinações econômicas. Quando se verifica uma 

grande transformação no sistema econômico, diante de uma crise, por 

exemplo, novas demandas são transferidas para a esfera educacional. Para 

fins de delimitação temporal, esta análise foi elaborada a partir da segunda 

metade do século XX, quando o capitalismo mundial assumiu – mais 

especificamente na Europa ocidental e América – nova configuração, chamada 

de neoliberalismo, já vigente, porém em uma escalada mais agressiva. 
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Segundo afirma Frigotto (1995), no final da década de 1970, com a 

ministra da Inglaterra, Margaret Thacher, e o Presidente dos Estados Unidos, 

Ronald Reagan, surgiu o chamado “remédio neoliberal” à crise enfrentada pelo 

capitalismo. Para o autor, o ideário neoliberal apresentou-se como uma 

alternativa teórica, econômica, ideológica, ético-política e educativa ao 

capitalismo do final do século XX. O neoliberalismo assumiu o perfil de um 

modelo econômico que se utiliza de estratégias políticas e até mesmo jurídicas 

para buscar saídas à crise capitalista. Essa nova roupagem que o capitalismo 

liberal assumiu, mais enfaticamente no final dos anos 1980, caracterizada 

como um novo liberalismo (neoliberalismo), no entendimento de Silva e Gentili 

(1996, p. 10), sintetiza um ambicioso projeto de reforma ideológica de nossas 

sociedades.  Esse ambicioso projeto se traduz na “construção e a difusão de 

um novo senso comumque fornece coerência, sentido e uma pretensa 

legitimidade às propostas de reforma impulsionadas pelo bloco dominante”. 

Importa destacar que essa reforma capitalista é gestada e idealizada no 

chamado primeiro mundo. Na Inglaterra de Margareth Thacher, de acordo com 

Shiroma, Moraes e Evangelista (2007), houve a difusão de uma ideologia do 

consenso, na qual se disseminava a ideia de não haver outro mundo possível e 

que todas as pessoas precisavam se adaptar a essa nova realidade econômica 

que seria hegemônica e permanente. Seria, assim, inútil opor-se a essa 

realidade, mas, sim, caberia a todos adaptarem-se e tirar proveito prático desse 

processo econômico irreversível. 

Conforme explicam Frigotto e Ciavatta (2003, p. 95), as últimas décadas 

do século XX e o início do século XXI vêm marcados por profundas mudanças 

no campo econômico, sociocultural, ético-político, ideológico e teórico. E, para 

os autores, essas mudanças se explicitam por uma tríplice crise: do sistema 

capital, ético-político e teórico. No plano mais profundo da materialidade das 

relações sociais, está a crise da forma capital. Após um processo de expansão, 

o capitalismo entra em crise em suas taxas históricas de lucro e exploração. “A 

natureza dessa crise impulsiona a um novo ciclo de acumulação mediante, 

sobretudo, a especulação do capital financeiro. Essa acumulação, todavia, não 

é possível para todos”. Diante disso, instaura-se, então, uma competição feroz 

entre grandes grupos econômicos, corporações transnacionais. Segundo os 

autores, há toda uma produção ideológica com a função de afirmar um 
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pensamento único, trazendo a ideia de uma solução única para a crise. Essa 

ideologia se traduz em palavras tais como: globalização, Estado mínimo, 

reengenharia, reestruturação produtiva, sociedade pós-industrial, sociedade 

pós-classista, sociedade do conhecimento, qualidade total, empregabilidade, 

entre outras. E a função dessas expressões está em justificar a necessidade de 

reformas profundas no aparelho do Estado e nas relações capital-trabalho. O 

que ocorreu, consoante ressaltam Frigotto e Ciavatta (2003), foi uma retomada 

dos mecanismos de mercado com o discurso de que as políticas sociais 

conduzem à escravidão, e a liberdade de mercado conduz à prosperidade. 

Com base nessa lógica, representantes dos países do capitalismo central 

produziram um documento conhecido como Consenso de Washington,qual, 

como observam os autores, balizou a doutrina do neoliberalismo ou 

neoconservadorismo que orientou as reformas sociais nos anos de 1990. 

Diante do fatalismo neoliberal defendido por políticos e ideólogos7, 

principalmente a partir dos anos 1980, os ditos países desenvolvidos se 

reorganizaram em blocos econômicos para a entrada numa nova fase do 

capitalismo. Nesse processo de reorganização, vários organismos multilaterais 

foram criados com o objetivo de articular interesses dos países ricos e propor 

ações aos demais países. Uma dessas grandes instituições é o Banco Mundial.  

Conforme Torres (2000), o Banco Mundial é a instituição que oferece 

publicações com receitas para as adequações dos países à lógica neoliberal, e 

essas recomendações são endereçadas aos países pobres, porém escritas na 

ótica e com os paradigmas dos países desenvolvidos. Na concepção do autor, 

em especial nas recomendações para a educação, existe um abismo entre o 

discurso internacional adotado pelo Banco Mundial e as realidades locais e 

regionais dos países pobres. 

É possível verificar que a principal característica do neoliberalismo é a 

ampliação do raio de ação da lógica de mercado. No entendimento de 

Bianchetti (1999, p. 88), enquanto nas concessões liberal-sociais se reconhece 

                                                 
7
 Por fatalismo neoliberal entende-se uma ideologia de resignação que passa a ser construída 
por países hegemônicos, principalmente nas duas últimas décadas do século XX. Uma obra 
que ficou muito conhecida por defender essa inevitabilidade do caminho neoliberal é o texto 
de Francis Fukuyama intitulado “O fim da História e o Último Homem”, no qual ele defende 
ser o modelo liberal um modelo ideal de sociedade e que não haveria nenhum outro modelo 
que o suplantasse. 
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a desigualdade derivada do modo de produção capitalista e se aceita a 

intervenção do Estado para diminuir as polarizações, 

 
[...] o neoliberalismo rechaça qualquer ação estatal que vá além da de 
ser um “árbitro imparcial” das disputas. A ideia do Estado Mínimo é 
uma consequência da utilização da lógica do mercado em todas as 
relações sociais, não reduzidas somente ao aspecto econômico 
(BIANCHETTI, 1999, p. 88). 

 

A centralidade dessa reforma neoliberal está focalizada, como já citado, 

na tentativa de superar as crises enfrentadas pelo capitalismo, e um dos 

objetivos é dar mais autonomia e liberdade às instituições privadas e 

financeiras. O Estado deve ser mínimo e se responsabilizar apenas por 

algumas áreas como segurança pública e justiça. Segundo Silva e Gentili 

(1996), dentro da concepção neoliberal, o Estado é visto como ineficiente no 

gerenciamento das políticas públicas. O papel dele se limitou a gerir 

compensações, entretanto, para Peroni (2003), não se trata de um Estado 

mínimo genericamente, ou seja, mínimo apenas para as políticas sociais. 

Numa economia neoliberal, o Estado deve ser capaz de garantir a manutenção 

da ordem social, que é uma preocupação constante à medida que os 

problemas sociais se agravam com as consequências das reformas. 

No que tange aos reflexos do neoliberalismo para a educação, de 

acordo com Mello (1999), no desenvolvimento e na implementação das 

políticas educacionais neoliberais, a qualidade da educação – assumida como 

bandeira pelos diferentes setores governamentais e empresariais – adquire 

importância estratégica, como condição para o aprimoramento do processo de 

acumulação de riquezas e aprofundamento do capitalismo. A educação passa 

a assumir um importante papel na sustentação dos discursos dos grupos 

hegemônicos. Conforme Shiroma, Moraes e Evangelista (2007), foram 

retomados aspectos da Teoria do Capital Humano e assim foi difundida a ideia 

de que a educação seria um dos principais determinantes da competitividade 

entre os países. Na concepção das autoras, a educação seria o único 

instrumento e a única forma de as pessoas sobreviverem no processo de 

concorrência do mercado. 

Assim, diante desse papel atribuído à educação, aliado à diminuição 

cada vez maior do Estado, a educação foi sendo enquadrada no setor de 
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prestação de serviços. Como este estudo tem como objeto de análise as 

políticas educacionais, mais em especificamente a política de valorização 

docente, cumpre compreender os determinantes dessa lógica econômica 

mundial que, mais enfaticamente – a partir dos anos 1990 – transformou a 

educação em mercadoria. De acordo com Frigotto e Ciavatta (2003), os anos 

de 1990 registraram a presença dos organismos internacionais que entraram 

em cena com relação a questões organizacionais e pedagogias, marcadas por 

grandes eventos, assessorias técnicas e farta produção documental. É 

importante salientar que esses eventos e documentos publicados precisam ser 

compreendidos dentro desse contexto em que se pretende criar e legitimar um 

consenso em torno da ideia de onipresença e onipotência do mercado. O 

primeiro desses eventos foi a "Conferência Mundial sobre Educação para 

Todos" realizada em Jomtien, Tailândia, de 5 a 9 de março de 1990, que 

inaugurou um grande projeto de educação em nível mundial, para a década 

que se iniciava, financiada pelas agências: Organização das Nações Unidas 

para a educação, a ciência e a cultura (UNESCO); o  Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF); Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) e Banco Mundial.8 A Conferência de 

Jomtienapresentou uma visão para o decênio de 1990 e tinha como principal 

eixo a ideia da satisfação das necessidades básicas de 

aprendizagem.ConformeMendes Segundo (2007, p. 138), os conferencistas 

assumiram como objetivo, assegurar a universalização da educação básica e 

garantir a toda a sociedade os conhecimentos necessários a uma vida digna, 

humana e justa. Para a autora, essa política educacional, traçada a partir da 

Conferência de Jomtien , visou conter os impactos sociais causados pela falta 

de condições mínimas de sobrevivência a que estão submetidas as populações 

dos países mais pobres em decorrência do estágio atual da política neoliberal 

                                                 
8
Frigotto e Ciavatta (2003) salientam que os organismos internacionais, como o Fundo 

Monetário internacional (FMI), Banco Mundial (BIRD), o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
assumiram um papel de tutoriar as reformas dos Estados nacionais, mais em específico e 
intensamente dos países do capitalismo periférico e semiperiférico. A Organização Mundial 
do Comércio (OMC), no plano jurídico-econômico, vai tecendo uma legislação cujo poder 
transcende o domínio das megacorporações e empresas transnacionais. Os autores 
ressaltam a importância de se ter presente o papel da OMC, pois, em 2000, numa de suas 
últimas reuniões, ela sinalizou para o capital, que um dos espaços mais fecundos para 
negócios rentáveis era o campo educacional. 
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no cenário internacional, com a defesa de “um projeto de ajustamento da 

educação às demandas do que denominam de sociedade do futuro, do 

conhecimento e/ou da informação”. Segundo Shiroma, Moraes e Evangelista 

(2007), o quadro estatístico com o qual se deparou a Conferência era 

preocupante, com 100 milhões de crianças fora da escola e mais de 900 

milhões de adultos analfabetos no mundo. Um fato a ser destacado é que 

nessa Conferência começou a ser notório um direcionamento das tarefas 

educacionais para a lógica do mercado, para os desafios da expansão dos 

interesses econômicos. Quase um bilhão de analfabetos acarretam certo 

atraso para um mundo tecnologicamente em expansão com necessidade de 

consumidores aptos a desfrutar desses avanços. Aliado a isso, as estratégias 

elencadas nessa Conferência apontaram para demandas provindas do meio 

empresarial tais como: tomada de decisões; possibilidade e disponibilidade em 

continuar aprendendo para além dos níveis formais de ensino. Shiroma, 

Moraes e Evangelista (2007, p.61), também consideram preocupante o que a 

Conferência entendeu por diferenças das necessidades de aprendizagem, 

segmentando essas demandas com base nas diferenças regionais, “Isto é, 

para estratos sociais diferentes, ensinos diferentes. [...] Reeditava-se o 

dualismo na educação brasileira”. É significativo destacar que, nessa 

concepção das políticas neoliberais, o Estado deixa de assumir a centralidade 

na execução das políticas e deve sim delegar e buscar parcerias com a 

iniciativa privada.  

O Estado passa a ser associado a um aparelho burocrático que dificulta 

o livre exercício da criatividade individual tanto de pessoas físicas como de 

empresas e organismos não governamentais. É por isso que, na concepção 

neoliberal, se a educação funciona mal é porque foi estatizada. Seria 

necessário que a educação entrasse no ciclo do mercado, penso que em razão 

disso, na concepção de Frigotto e Ciavatta (2003), construir tal mercado 

constitui um dos grandes desafios que as políticas neoliberais assumirão no 

campo educacional. E esse mercado dinâmico e flexível, oposto à rigidez do 

sistema educacional tradicional, poderá promover mecanismos que garantam a 

eficácia e a eficiência dos serviços oferecidos. Tais mecanismos se traduzem, 

por exemplo, no fomento à competição interna e ao desenvolvimento de um 

sistema de prêmios e castigos com base no mérito e no esforço individual dos 
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atores envolvidos na atividade educacional. Ainda, conforme observam os 

autores, como não existe mercado sem concorrência, esse seria o pré-requisito 

fundamental para garantir aquilo que os neoliberais chamam de equidade. 

Sendo assim, verifica-se a construção de um discurso linear e causal entre a 

lógica da competitividade e da igualdade de oportunidades. Criar condições 

para a competição, significa que há a instauração de um sistema equânime no 

que diz respeito à igualdade em competir, e aí, sim, a lógica do mérito vai 

assumindo a ideia de justiça.  

No entendimento de Silva e Gentili (1996), numa visão neoliberal a 

centralização planificada do Estado impede e dificulta o livre exercício da 

liberdade individual. Essa lógica do mérito aparece para questionar a noção de 

direito social e de igualdade presente nas sociedades democráticas. Mesmo 

sendo o centro da matriz neoliberal, essa lógica do mérito e da centralidade do 

indivíduo vem desde os clássicos do capitalismo fundamentado, por exemplo, 

nos escritos de Adam Smith. De acordo com Cunha (2001, p. 35), Adam Smith 

tornou-se o sustentáculo da doutrina do laissez-faire, segundo a qual “a 

atividade dos indivíduos, libertos tanto quanto possível de restrições políticas, é 

a principal fonte do bem-estar social e fonte última do progresso social”.  

 

O "pós-moderno pleiteia que o homem seja verdadeiramente livre e 
autônomo para determinar sua própria história e sua vida". 
Decorrente dessas ideias, torna-se indispensável um processo de 
discernimento e uma lúcida formação da liberdade, visando oferecer 
à educação os referenciais mais importantes para capacitar 
educadores e educandos a viver em um mundo como o nosso, 
secularizado e pluralista, científico e tecnológico, fragmentado e 
mutante, na experiência da crise de tudo isso (AZEVEDO, 1993, p. 
23). 

 

Mutação, indeterminação e liberdade, conforme observado, são 

características atribuídas à sociedade atual que a educação precisa contemplar 

nos seus projetos. É o indivíduo que precisará dar conta dessas demandas, é 

ele que será responsabilizado pelo seu fracasso ou sucesso.  

Enfim, a década de 1990 assistiu a vários eventos e publicações de 

documentos organizados por instituições representativas dessa nova roupagem 

neoliberal que o capitalismo assumiu. Cabe salientar que esses órgãos sempre 

têm na economia e no comércio os seus carros-chefe, tais como a Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) que organizou eventos e 
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vários documentos sobre educação. No ano de 1990, a CEPAL publicou um 

documento econômico intitulado “Transformacionproductivacon equidade”, o 

qual alertava para as implementações de mudanças educacionais demandadas 

pela reestruturação produtiva. Conforme Shiroma, Moraes e Evangelista 

(2007), esse documento recomendava que os países da região investissem em 

reformas dos sistemas educativos para adequá-los às novas demandas 

requeridas pelo sistema produtivo. Habilidades foram listadas para serem 

contempladas na educação tais como: versatilidade, capacidade de inovação, 

motivação, capacidade para adaptar-se a novas tarefas, entre outras. Em 1992, 

a CEPAL9, publicou outro documento intitulado “Educación y conocimiento: eje 

de latransformacionproductivacon equidade”. A ideia central desse documento 

era impulsionar a geração de políticas que unificassem a educação e 

tecnologia com vistas a promover o desenvolvimento econômico na região. 

Shiroma, Moraes e Evangelista (2007) explicam que o documento enfatizava 

que os resultados da aprendizagem escolar deveriam convergir para um bom 

desempenho futuro no mercado de trabalho e na esfera da cidadania. 

Outro documento que teve grande repercussão na esfera educacional foi 

o chamado “Relatório Delors”, publicado em 1993, financiado pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). No 

documento, está presente um receituário de tarefas que a educação precisa 

efetuar, para levar o indivíduo e a sociedade a enfrentar os desafios e as 

incertezas do mundo globalizado. O mote essencial é a centralidade no 

indivíduo, que necessita buscar uma forma de adaptar-se a este mundo por 

meio da aprendizagem e abertura ao mundo do conhecimento. Deve não 

apenas ter como foco a aprendizagem de conteúdos, mas também aprender a 

conviver, a fazer e a ser. Nessa lógica, é o indivíduo que terá que buscar 

                                                 
9
A CEPAL é uma das cinco comissões econômicas regionais das Nações Unidas (ONU). Foi 
criada para monitorar as políticas direcionadas à promoção do desenvolvimento econômico 
da região latino-americana, assessorar as ações encaminhadas para sua promoção e 
contribuir para reforçar as relações econômicas dos países da área, tanto entre si como com 
as demais nações do mundo. Todos os países da América Latina e do Caribe são membros 
da CEPAL, junto com algumas nações desenvolvidas. Os Estados-membros são: Alemanha, 
Antígua e Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, 
Colômbia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Equador, El Salvador, Espanha, Estados Unidos da 
América, França, Granada, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Itália, Jamaica, Japão, 
México, Nicarágua, Países Baixos, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Reino Unido da Grã-
Bretanha e Irlanda do Norte, República Dominicana, República da Coréia, Santa Lúcia, São 
Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai e 
Venezuela. (Disponível em: www.cepal.org.br) 
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entender, compreender e sistematizar o que o mundo à sua volta exige dele. A 

busca pela qualidade total passa prioritariamente pelo indivíduo, o qual precisa 

ter um “fazer qualificado”. 

Outro evento também financiado pela UNESCO, ocorrido em 1993, foi o 

“Projeto principal de Educação na América Latinae no Caribe”, que ficou 

conhecido como PROMEDLAC. Esse projeto também conferia papel central à 

educação nas novas estratégias de desenvolvimento sustentável, tanto para o 

crescimento econômico quanto para a justiça e equidade social. Para Shiroma, 

Moraes e Evangelista (2007), uma das determinações desse encontro foi a 

centralidade em investimentos na profissionalização docente. No ano de 1995, 

seguindo a mesma lógica desse evento, o Banco Mundial elaborou suas 

diretrizes políticas para as décadas subsequentes, publicando o documento 

“Prioridades y estratégias para laeducacion”. Um ponto a ser salientado é que, 

no âmbito da educação profissional, o Banco Mundial destaca a importância de 

parcerias com o setor privado. De acordo com Shiroma, Moraes e Evangelista 

(2007), na ótica do Banco Mundial, a educação básica ajuda a reduzir a 

pobreza, aumentando a produtividade do trabalho dos pobres, dotando as 

pessoas de atitudes que necessitam para participar plenamente na economia e 

na sociedade. 

Nesses documentos e eventos patrocinados por organismos 

multilaterais, fica evidente uma apologia à aproximação da educação com o 

setor privado e com as demandas desse setor. Há uma tentativa de convencer 

que o desenvolvimento em sua totalidade só irá ocorrer quando as instituições 

educativas e o sistema produtivo unirem-se e trabalharem juntos. Silva e Gentili 

(1996) destacam que, na perspectiva neoliberal, os sistemas educacionais 

enfrentam, na atualidade, uma profunda crise de eficiência, eficácia e 

produtividade, mais do que uma crise de quantidade, universalização e 

extensão. Conforme os autores, numa visão neoliberal, a escola se expandiu 

durante a segunda metade do século XX, sem que essa expansão tenha 

garantido uma distribuição eficiente dos serviços oferecidos. A referida crise 

das instituições de ensino é fruto – segundo este enfoque – da expansão 

desordenada e "anárquica" que o sistema educacional vem sofrendo nos 

últimos anos. Trata-se, portanto, de uma crise de qualidade decorrente da 

improdutividade que caracteriza as práticas pedagógicas e a gestão 
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administrativa da grande maioria dos estabelecimentos escolares. Diante disso, 

todo o processo de exclusão e discriminação no contexto escolar é resultante 

da ineficácia da escola e, consequentemente, da incompetência daqueles que 

nela trabalham. Tal ineficácia resulta, por conseguinte, não de uma crise de 

democratização, mas sim de gerenciamento, e essa crise também promove 

outros efeitos como a evasão escolar, a distorção entre idade e série, e o 

analfabetismo funcional, entre outros. 

Na concepção de Silva e Gentili (1996, p. 31), essa universalização e 

onipresença do mercado acarreta, para as escolas, a tarefa de definir 

estratégias competitivas para atuar no mercado, conquistando nichos que 

respondam de forma específica à diversidade existente nas demandas de 

consumo por educação. “Mcdonaldizar a escola supõe pensá-la como uma 

instituição flexível que deve reagir aos estímulos (os sinais) emitidos por um 

mercado educacional altamente competitivo”. Ao tecer considerações acerca 

do efeito das políticas neoliberais sobre a educação superior, Dias Sobrinho 

(2004) ressalta que cresce e se fortalece, hoje a defesa da educação superior 

como função da economia e dos interesses individuais e privados. A lógica 

economicista transformou a universidade em um setor produtivo. Dessa forma: 

 
A visão organizacional da universidade produziu aquilo que, segundo 
Freitag (Le naufrage de l'université), podemos denominar como 
universidade operacional. Regida por contratos de gestão, avaliada por 
índices de produtividade, calculada para ser flexível, a universidade 
operacional está estruturada por estratégias e programas de eficácia 
organizacional e, portanto, pela particularidade e instabilidade dos 
meios e dos objetivos (CHAUÍ, 2003, p. 7, grifo da autora). 

 

O que a autora afirma sobre a universidade cabe também às escolas, 

que, na perspectiva neoliberal, são pressionadas a preparar seus alunos para a 

competitividade do mercado nacional e internacional. Na compreensão de Silva 

e Gentili (1996), a educação também é utilizada como veículo de transmissão 

das ideias que proclamam as excelências do livre mercado e da livre iniciativa. 

Para os autores, disso decorre um esforço para alteração do currículo não 

somente com o objetivo de dirigi-lo a uma preparação para o trabalho, mas 

também com o intuito de preparar os estudantes para aceitar as ideias 

neoliberais. A influência do mercado nas políticas de educação faz com que 

surjam alguns conceitos basilares da educação, tais como: habilidades, 
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flexibilidade e competência. No entendimento de Dias Sobrinho (2012), o 

conceito de inovação aparece como uma importante alavanca do progresso, na 

busca incessante pelo lucro. E, segundo o autor, a universidade foi escolhida, 

atualmente, como o locus privilegiado de inovação tecnológica. O autor ainda 

reforça que é muito preocupante a tendência predominante, em muitas 

universidades públicas, marcada por um caráter técnico-econômico de atenção 

proeminente quase exclusivamente aos imperativos de negócios. Isso reforça 

um privilégio de áreas tecnológicas do conhecimento em detrimento das 

ciências humanas em que as disciplinas são, em geral, mais reflexivas e 

críticas. 

Enfim, essa lógica neoliberal e globalizada que perpassa todos os níveis 

de educação promove uma prática pedagógica não mais baseada em 

conteúdos fechados, mas sim na flexibilidade e nas competências solicitadas 

pelo sistema econômico. Diante do constante avanço tecnológico na sociedade 

pós-industrial, surge a necessidade de um indivíduo sempre aberto aos novos 

conhecimentos. Ainda com relação às determinações do campo econômico 

para a educação superior10, Dias Sobrinho (2012) considera que a ideologia 

neoliberal de acumulação impõe, ao ensino superior, um modo de produção e 

transmissão do conhecimento altamente instrumental de base técnica e útil. 

Para o autor, há uma supervalorização dos aspectos comerciais e reforço da 

ideologia do individualismo, de um darwinismo social e do consumismo. À 

universidade é outorgado o papel de formação profissional voltada às 

demandas do mercado, passando, assim, por uma flexibilidade curricular que 

dê conta dessas demandas. Na concepção de Dias Sobrinho, o capital humano 

imaterial torna-se hoje um ativo financeiro com elevado valor de mercado e, 

                                                 
10

 Sobre os impactos do neoliberalismo na educação superior, cabe citar aqui o Processo de 
Bolonha. Esse Processo, de acordo com Moraes (2006), trata-se de uma iniciativa que 
expressa o interesse de alguns países europeus em redefinir o papel da Europa no cenário 
internacional, tornando-a competitiva, sobretudo em relação aos Estados Unidos, principal 
responsável pela reorganização esubsunção do mercado mundial à sua hegemonia 
econômica e político-militar. Para Sguissardi (2006), cuidando da construção da Área 
Europeia de Ensino Superior, o Processo de Bolonha visa dar maior mobilidade, 
empregabilidade dos diplomados,competitividade do sistema europeu, comparabilidade dos 
diplomas entre diferentes sistemas nacionais. Há uma busca de padrões bastante uniformes 
de estruturação dos graus acadêmicos – graduação, de no mínimo três anos, e pós-
graduação, compreendendo mestrado e doutorado. Segundo o autor, tendo como mote a 
competitividade da economia e do sistema europeu de ensino superior, aprovou-se em maio 
de 2005 um documento, elaborado pela “EuropeanAssociation for QualityAssurance in 
HigherEducation(ENQA)”, contendo padrões e diretrizes para a garantia da qualidadea serem 
adotados pelos 29 países. 
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dessa maneira, o ensino superior assume uma enorme importância pelo fato de 

que contribui com aumento da produtividade e consegue interferir nos destinos 

de empresas multinacionais. Isso, é claro, refere-se às universidades mais 

afinadas com as tendências atuais da globalização.  

Machado (1993, p. 23) defende que essa proposição neoliberal está 

baseada no modelo desenvolvimentista neoliberal japonês, que parte do 

pressuposto de que produzir com melhor qualidade implica produzir com maior 

produtividade, "resultando em menor desperdício, menos trabalho, levando a 

custos menores". As novas exigências profissionais, contudo, obrigam a 

mudanças na formação do novo trabalhador, trazendo obviamente mudanças 

na educação. No atual contexto, às empresas interessa o trabalhador de 

conhecimento genérico, não especializado, de forma que possa assumir várias 

funções, ser polivalente. Dessa forma, exige-se do sistema educacional uma 

mudança radical, fundamentalmente no que se refere aos currículos, ao tipo de 

conhecimento que o futuro trabalhador deverá receber, reordenando-se o 

processo de ensino no intuito de tornar o trabalhador subjetivo, operacional e 

lucrativo, apto a ser funcional à lógica do sistema produtivo. 

Com relação à esfera curricular, Oliveira (2003) explica que, nesse 

contexto de levar a escola a adaptar-se ao mercado, novas exigências estão 

sendo lançadas aos docentes como, por exemplo, a pedagogia dos projetos e 

a transversalidade dos currículos. “Sendo apresentadas sob o manto da 

novidade, essas exigências são tomadas como um imperativo por esses 

trabalhadores” (OLIVEIRA, 2003, p. 34).  

Assim, dentro dessa lógica neoliberal, que entende a causa da crise 

educacional como decorrente de uma ingerência administrativa, as instituições 

de ensino são cobradas por eficiência, como esclarece Moraes (1996, p. 40, 

grifo da autora): 

 
A escola precisa ter projeto, precisa de dados, precisa fazer sua 
própria inovação, planejar-se a médio e a longo prazos, fazer sua 
própria reestruturação curricular, elaborar seus parâmetros 
curriculares, enfim, ser cidadã. As mudanças que vêm de dentro das 
escolas são mais duradouras. Da sua capacidade de inovar, 
registrar, sistematizar a sua prática/experiência, dependerá o seu 
futuro. Nesse contexto, o educador é um mediador do conhecimento, 
diante do aluno que é o sujeito da sua própria formação. Ele precisa 
construir conhecimento a partir do que faz e, para isso, também 
precisa ser curioso, buscar sentido para o que faz e apontar novos 
sentidos para o que fazer dos seus alunos. 
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Para a escola, cabe ao professor a tarefa quase impossível: ter de, a 

partir de dentro, construir conhecimento para um mundo que se apresenta a 

ele. Precisa – mesmo estando num mundo confuso, indeciso e incerto – 

sistematizar sua prática e sua experiência, tendo a consciência de que seu 

futuro depende dessa sua capacidade quase divina de enfrentar e resolver os 

desafios. Compreende-se, pois, que a ideologia neoliberal assenta-se sobre a 

centralidade no indivíduo, que, dependendo de seu esforço pessoal, será 

premiado com o sucesso ou condenado ao fracasso. É o que se percebe 

claramente nas ideias de Adam Smith: 

 

O esforço natural de cada indivíduo para melhorar sua própria 
condição, quando se permite exercê-la com liberdade e segurança, é, 
a princípio, tão poderoso que ele, sozinho, e sem nenhum auxílio, não 
somente é capaz de conduzir a sociedade à riqueza e à 
prosperidade, mas de superar uma centena de obstáculos 
inoportunos, colocados muito frequentemente pela loucura das leis 
humanas para dificultar suas ações (SMITH, 1937, p. 508). 

 

Como se percebe claramente nessa passagem, a lógica do capital 

produz um raciocínio linear e diretamente proporcional entre esforço, 

superação de obstáculos e sucesso, e, por consequência, este se torna um 

sucesso digno de reconhecimento moral. Conforme já afirmado, a ideia do 

progresso individual associado ao esforço remonta aos princípios que 

fundamentaram o capitalismo. Em uma de suas obras, Henry Ford (1954, p. 

78) afirma: “Queremos sim, completa responsabilidade individual”. Segundo 

ele, o operário deve responder pelo seu trabalho; assim como o inspetor geral 

deve responder por toda a fábrica.  

Transpondo essa lógica industrial de Ford para o âmbito das políticas 

neoliberais de educação, vemos que aquilo que – na lógica do capital – se 

determinava para o operário agora se atribui também ao professor. Segundo 

Silva e Gentili (1996), na perspectiva gerencial defendida pelos neoliberais, 

uma das ações necessárias para a educação sair da crise, é uma política de 

reformulação do perfil do professor quanto à sua qualificação. Para os autores, 

aliado a essa requalificação dos professores, aparece o discurso de uma 

mudança substantiva nas práticas pedagógicas, tornando-as mais eficientes. 

Isso nos faz perceber como se torna central a ideia da responsabilização 
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individual, tanto do gestor educacional quanto do professor, objeto central 

deste estudo.  

Na análise dos efeitos da globalização sobre o ensino superior, Dias 

Sobrinho (2012) menciona que o professor universitário também sofre 

mudanças na sua prática docente quando é levado a assumir funções que, 

normalmente, são próprias de segmentos de mercado específicos. Por 

consequência, isso leva à perda de um ethos acadêmico histórico autônomo, 

que passa a ser subsumido pelo poder do mercado e numa mudança da 

própria formulação do campo educacional. Essa questão será abordada de 

modo mais profundo mais adiante neste estudo.  

 

1.2 A FUNÇÃO DOCENTE E A MERITOCRACIA: 
PERSPECTIVAS INTERNACIONAIS 
 

          Neste item, aborda-se a questão da meritocracia com explicitação de 

alguns princípios e posteriormente aspectos de política de avaliação, formação 

e função de professores, no contexto internacional.  

 

1.2.1. Princípios relativos à meritocracia 
 

O ocidente, historicamente, foi determinado moral e intelectualmente por 

princípios religiosos, políticos e econômicos provenientes do cristianismo e do 

liberalismo. A ideia do sacrifício e labuta individual, como condição para se 

atingir a salvação e o sucesso, neste e no mundo pós-morte, tornaram-se um 

grande paradigma que fundamentou a cultura econômica, política e 

educacional do ocidente.  

Analisando as concepções de John Locke (1632-1704) sobre a 

legitimação da propriedade privada é possível perceber como a dimensão 

religiosa e econômica se unem na legitimação do mérito individual. Para Chauí 

(2003), Locke entendia que Deus fez todos os homens iguais e os deu a 

missão de trabalhar para conquistar a propriedade privada. A partir dessa 

concepção liberal, os pobres que não se tornam proprietários são considerados 

fracassados e responsabilizados individualmente, pelo seu fracasso, pelo fato 
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de serem preguiçosos e não trabalharem o suficiente para conseguir uma 

propriedade. Assim, o “burguês acredita que é proprietário graças ao seu 

próprio trabalho” (Chauí, 1996, p. 375). Esse é o fundamento ideológico que 

contribui para sustentar e legitimar o capitalismo no mundo ocidental. A ideia 

de que a riqueza é diretamente resultante do trabalho e empenho individual, 

legitima a relação indissociável entre sacrifício e sucesso. Para Cunha (1979, 

p.31), se a doutrina liberal repudia qualquer privilégio decorrente do nascimento 

e sustenta que o trabalho e o talento são os instrumentos legítimos de 

ascensão social e de aquisição de riquezas, “qualquer indivíduo pobre, mas 

que trabalha e tenha talento, pode adquirir propriedade e riquezas”. A 

propriedade privada vai adquirindo uma aura sagrada no mundo ocidental, pelo 

fato de que ela é legitimada não apenas por uma teoria econômica, mas 

também por um discurso religioso, por uma autoridade divina.11 

Entende-se, aqui, portanto, que o conceito de mérito vai adentrando em 

todas as esferas da sociedade e estruturando-se como um importante 

elemento na legitimação das disparidades econômicas e sociais entre as 

pessoas e nações. Daí a importância de sempre compreendermos a lógica 

econômica e as ideologias que determinam e direcionam as concepções 

educacionais.  Segundo Dubet (2002) a palavra mérito está no centro do 

projeto republicano sob o reino da liberdade, da integração social, da educação 

do povo, da defesa da cultura burguesa. 

Quando se entra na esfera educacional do Ocidente, encontramos 

novamente o princípio do mérito aliado ao cristianismo no campo educacional, 

que possui suas bases na RatioStoudiorumjesuítica12. Foi por meio da 

                                                 
11Sobre essa relação entre religião e economia verificar os estudos de Sung (1998) que 
abordam a legitimidade da ideia do sacrifício na economia capitalista. Ao investigarem sobre a 
fundamentação teológica do neoliberalismo, analisam as ideias e argumentos neoliberais que 
buscam uma justificativa e legitimidade bíblica para o problema da desigualdade de renda. 
Segundo eles, para os defensores do capitalismo, é necessário que uns façam sacrifício para 
que outros atinjam o sucesso. Com relação às crenças legitimatórias, Bourdieu (2005) discorre 
sobre os sistemas simbólicos como legitimadores do poder dominante; afirma que Weber e 
Marx entendiam que a religião cumpre uma função conservadora da ordem social, contribuindo 
para a legitimação do poder dos dominantes e para a domesticação dos dominados. “A religião 
contribui para a imposição (dissimulada) dos princípios de estruturação da percepção e do 
pensamento do mundo e, em particular, do mundo social” (BOURDIEU, 2005, p. 35). Um maior 
aprofundamento sobre o caráter sagrado do esforço e dos frutos do trabalho ver em Weber 
(2001). 
12

Os “soldados de Inácio de Loyola” (1491-1556), desde a fundação da Congregação, procuraram 
destacar-se na esfera educacional, de tal forma que, em 1599, depois de muitos debates, a 
Companhia de Jesus editou a RatioStudiorum, plano de estudos que foi adotado em todos os 



52 

 

RatioStodiorumque a Teologia jesuítica marcou de forma significativa o ensino 

brasileiro e de toda a Europa, nos países onde a congregação detinha a 

hegemonia. De acordo com a autora, em 1750, os jesuítas tinham, nos 

diversos continentes, 600 colégios e 150 seminários. Saviani (2004, p. 16) 

observa que “se nos guiarmos pelo critério interno, poderíamos considerar 

como marco inicial da história da educação brasileira a chegada dos Jesuítas 

em 1549”. Conforme o autor, o ensino jesuíta contava com incentivo da Coroa 

portuguesa e pode ser considerado a nossa versão da educação pública 

religiosa. Para Bittar (2011) a Ratio estimulava a competição entre os alunos 

por meio da disputa oral dos conteúdos premiando os alunos vencedores, 

estimulando a capacidade de argumentação fundamentada nos filósofos 

gregos13. 

Competição, mérito, fracasso, culpabilização e responsabilização 

individual, compõem desdobramentos faciais desse objeto permeando o 

contexto educacional. Sedimentada e legitimada historicamente, a lógica 

meritocrática continua hoje sendo reforçada em discursos que assumem um 

valor simbólico como esta fala acima, dirigida a professores em um evento 

nacional. 

Henry Ford (1954) também se utilizava desse instrumento quando 

defendia a ideia de que o sucesso no mundo do trabalho surge pelo 

enfrentamento individual das adversidades, utilizando-se de exemplos 

concretos na sua fábrica.  

 

O gerente da fábrica começou como maquinista. O diretor da grande 
fábrica de River Rounge começou como modelador. O chefe de uma 
das nossas seções mais importantes entrou como varredor. Não há 
na empresa um homem que não tenha vindo da rua. Tudo o que 
temos realizado vem de homens que se fizeram em nossa fábrica, 
impondo-se unicamente pela sua capacidade. (FORD, 1954, p.81). 

 

Além de associar o sucesso profissional ao esforço pessoal, Ford 

também defendia que o reconhecimento monetário deve coroar esse esforço. 

Segundo ele, “é preciso que os homens realizem um máximo de trabalho para 

                                                                                                                                               
colégios. De acordo com Bittar (2011), esse plano de estudos é composto de um conjunto de regras 
destinadas a uniformizar horário de aula, currículo e método de ensino, regulamentando todo o 
sistema escolar jesuítico.  
13A relação entre o mérito e a educação faz parte da temática central do nosso estudo, por isso 
aprofundaremos mais adiante. 
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terem um máximo de salário.” (p.92). Nesta concepção, o reconhecimento pelo 

mérito estimula e pressiona o trabalhador a dar o máximo de si, ou seja, está 

implícita a ideia de um esforço sempre maior. Aliado a isso, na concepção 

neoliberal, de acordo com Rummert (2000, p.105), apregoa-se a ideia de que o 

trabalhador vive um novo momento histórico, o qual lhe oferece nova 

identidade que o valoriza, “trazendo-o para o centro do cenário produtivo, como 

elemento fundamental e, mesmo, como ator principal”. Segundo este autor, a 

estrutura dos novos sistemas produtivos “confere poder ao trabalhador, 

colocando-o na posição de dominador das máquinas e dos processos”. 

Constrói-se um paradigma de um trabalhador livre que pode – dispondo de 

seus próprios conhecimentos – “construir uma trajetória pessoal de êxitos, em 

aliança com o capital”. Busca-se valorizar o empenho pessoal e a capacidade 

de enfrentar e vencer os desafios, uma atitude - segundo o autor - que deve ser 

“incorporada como prática a ser vivenciada no cotidiano”.  

Essa contextualização nos possibilita entender como a sobrevivência de 

um sistema econômico está estreitamente vinculada à lógica meritocrática, e 

como a incorporação desta lógica, assume um papel fundamental na – 

necessária - despolitização e alienação dos trabalhadores da educação.  Por 

isso passaremos agora a discorrer mais especificamente sobre a relação entre 

a meritocracia e a profissão docente. 

 

1.2.2. O contexto internacional das determinações político-

econômicas para a formação e a função docente 

 

          Neste primeiro momento, abordam-se os contextos da formação e 

avaliação docente num cenário internacional, priorizando a análise mais 

aprofundada da última década do século XX. Nesta análise, são tratados os 

principais eventos e documentos de organismos internacionais que mais 

enfaticamente determinaram as políticas de avaliação e formação docente 

principalmente para a América Latina. 

          Conforme já analisados na seção anterior, muitos foram os marcos que 

delinearam o perfil das políticas educacionais na Europa e América, na década 

de 1990, tais como a Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada 
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em 1990 na Tailândia, e os documentos elaborados pela CEPAL em parceria 

com a UNESCO. O Relatório Delors (1998) intitulado “Educação para o Século 

XXI” é o que se destaca no que se refere a diretivas para o trabalho docente. 

No entendimento de Shiroma, Moraes e Evangelista (2007, p. 58), nesse 

documento, a figura do professor é vista como o agente de mudança, o 

professor é “o responsável pela realização do ideário do século XXI”. De 

acordo com esse Relatório, as principais características necessárias ao 

professor seriam competência, profissionalismo e devotamento, mas supõe-se 

que apresente outras características pedagógicas tais como empatia, 

autoridade, paciência e humildade. Na análise das autoras (2007, p. 59), o 

relatório recomenda que os professores sejam “treinados para reforçar um 

conjunto de ideias a prevalecer no futuro: nacionalismo aliado a universalismo; 

preconceitos étnicos e culturais resolvidos com tolerância e pluralismo”. Para 

as autoras, a aposta é calcada nos valores morais adquiridos na infância, 

motivo pelo qual se necessita de um professor que ajude a encontrar, organizar 

e gerir o saber, guiando, mas não modelando o espírito. Além das 

competências pedagógicas, o Relatório (DELORS, 1998) destaca que o 

professor deve ter formação para a pesquisa e recomenda que ele exerça 

outras profissões além da sua. Esse múltiplo exercício profissional deveria 

ocorrer em períodos de licença, nos trabalhos em equipe e nas permutas de 

professores entre escolas. O referido perfil de professor desejado precisa vir 

acompanhado de um novo estatuto social e condições de trabalho adequadas 

tais como motivação, remuneração equivalente à formação, incentivos aos que 

trabalham em lugares afastados. O Relatório alerta que o diálogo com o 

sindicato deve ultrapassar a questão salarial e as condições de trabalho. É 

preciso captar a experiência acumulada dos sindicatos para colocar à 

disposição das reformas exigidas pela sociedade docente. O objetivo é 

convencer o professor a “envolver-se nas reformas do sistema e ter confiança 

nas inovações e nas vantagens em aderir às medidas que assegurem 

possíveis mecanismos de recompensa aos que obtiverem melhores resultados 

entre os alunos” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007, p. 35). Pela 

análise de tais preceitos verifica-se que prevalece, nessas determinações do 

Relatório a ideia da individualidade aliada à adesão às medidas. Vai se 
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sedimentando uma ideologia da culpabilização e responsabilização individual 

que precisa ser incorporada pelos professores. 

          Conforme explicam as autoras, na V Conferência Ibero-Americana de 

Educação, houve a defesa do argumento de que a profissão docente é 

condição fundamental para produzir transformações na educação. Paralelo a 

isso, nessa Conferência, pregou-se a necessidade de renovar os planos de 

estudo e assegurar a capacitação mediante o conhecimento da instituição e da 

sala de aula. Explicitou-se, também, a necessidade de melhoria salarial para os 

professores, mas dentro de um marco de incentivos econômicos relacionados 

com a qualidade do desempenho docente. Para Shiroma, Moraes e 

Evangelista (2007), acredita-se que essa melhoria salarial assinalada na 

Conferência vai ao encontro de uma avaliação de resultados de tipo individual, 

quebrando de alguma maneira a procura de ganhos coletivos e organizados. 

Como vimos anteriormente, toda a luta coletiva pelos direitos precisa ser 

transformada por outra visão de sindicalização. Aproveitar as experiências do 

sindicato em favor da busca pelas respostas às novas demandas da 

sociedade, uma coesão que coloque todos os agentes na mesma luta pela 

educação; porém, que educação?  

          Dessa maneira, os professores, as professoras e as instituições são 

convocados para compreender e desenvolver uma nova “sociedade educativa”. 

Na concepção das autoras, o decorrente favorecimento da coesão social, como 

sugere o Relatório Jacques Delors, da UNESCO, é alçado ao papel de agente 

de mudança. O professor deve, individualmente, responsabilizar-se pela 

realização do ideário do século XXI, e isso é um fator determinante na 

articulação entre processo educativo e mundo produtivo: além dos itens já 

citados prevê-setotalitarismo suplantado pela democracia. Sua formação nas 

competências necessita beneficiar-se de experiências vividas em diversos 

níveis da vida econômica, social e cultural.  

          Tanto o Relatório Delors como outros documentos internacionais 

apontam para uma associação direta entre competência individual do docente 

e a qualidade na educação. Oliveira (2003), por exemplo, ressalta que, para o 

Banco Mundial, um trabalhador competente deveria ser capaz de satisfazer às 

novas exigências do setor produtivo de maneira prática e dinâmica, obtendo 

eficiência e sucesso nas ações empreendidas. Um professor competente, tal 
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qual o trabalhador do futuro delineado pelos intelectuais defensores do projeto 

do capital, precisaria também ser capaz de aprender a aprender e aprender ao 

longo da vida, ou seja, ter autonomia a fim de atualizar individual e 

continuamente os seus conhecimentos, suas habilidades e atitudes para 

corresponder com sucesso e, antes de tudo, às exigências dos postos e do 

mercado de trabalho. 

 O referido conceito de competência docente tem sua origem num 

contexto internacional, que, de acordo com Machado (apud CAMPOS, 2002), 

expressa o viés econômico e produtivista que orienta as reformas educacionais 

contemporâneas em todo o mundo. Na percepção do autor, esse conceito traz 

uma nova lógica para as metodologias de ensino, em que a valorização da 

dimensão subjetiva e dos percursos individualizados visa à constituição de 

indivíduos com elevado nível de adaptabilidade social.  

          No entendimento de Campos (2002), ao defender uma proposta de 

formação baseada na aquisição de competências, outorga-se à avaliação um 

papel fundamental por meio de sua função diagnóstica e reguladora dos 

processos de aprendizagem. Diante disso, precisamos compreender que, de 

uma concepção de formação de professores, também emerge uma concepção 

de avaliação, regulação, premiação ou punição.  

          Ainda dentro dessa lógica das competências, no ano 2000, o Banco 

Mundial publicou um relatório muito relevante e pouco discutido pelos 

educadores brasileiros, intitulado “Brazil:TeachersDevelopmentand Incentives: 

A Strategic Framework”. Como explica Schneider (2009), que analisou esse 

documento na sua tese, o referido relatório foi patrocinado pelo Banco Mundial 

com recursos para o Centro para Pesquisas em Educação, Cultura & Ação 

Comunitária (CENPEC) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 

Conforme a autora, entre as várias medidas propostas nesse documento para 

a melhoria da qualidade da educação, está o desenvolvimento profissional dos 

professores e a certificação. O relatório centra-se no professor como elemento-

chave para o sucesso escolar dos alunos. Analisa as questões que envolvem a 

eficácia dos professores brasileiros nos sistemas públicos de ensino, 

manifestando preocupação com a qualidade dos professores. O relatório 

aponta uma análise dos resultados do Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB) e, segundo a autora, o relatório afirma que esse exame 
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constituiria uma comprovação de que professores e escolas não são eficazes, 

o que poderia ser resolvido se os professores fossem responsabilizados pelos 

maus indicadores educacionais. No Relatório, na percepção da autora, revela-

se um consenso mundial sobre a necessidade de se produzir um novo tipo de 

professor, equipado com um amplo repertório de estratégias de ensino, um 

profundo conhecimento de conteúdo e um novo conjunto de valores, 

enfatizando a colaboração entre pares, a reflexão contínua sobre sua prática 

de ensino e a capacidade de comunicar-se eficazmente. Além disso, assinala 

que o professor deve ser um indivíduo adaptável às questões que o cercam. O 

relatório defende que os governos precisam utilizar um rigoroso processo de 

certificação baseado em padrões docentes claros, o que é considerado pelos 

autores uma das mais eficazes ferramentas para promover a melhoria da 

qualidade do professor. É possível identificar, então, como esse documento 

internacional é tanto perpassado por uma ideologia da responsabilização e 

culpabilização individual do professor, quanto, enfaticamente, há um processo 

de refração de um paradigma externo (mercado) para o campo da educação. 

Ocorre, nesse caso, o que Bourdieu (2004) chamou de refração, que se realiza 

quando um campo – no caso a educação – consegue refratar as imposições 

externas para o interior de seu campo.  

          Com o objetivo de analisar o processo de determinação internacional 

para as políticas educacionais de formação docente, Triches (2010) fez uma 

coleta e análise de documentos produzidos por organizações multilaterais que 

vêm orientando e disseminando um projeto de formação de professores na 

América Latina e no Caribe. Os organismos multilaterais analisados pela autora 

foram: Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura 

(UNESCO), Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI), Organização 

dos Estados Americanos (OEA), Programa de Promoção da Reforma 

Educativa na América Latina e Caribe (PREAL), Banco Mundial e Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). De acordo com a 

autora, somando-se, então, os documentos das referidas organizações 

multilaterais, chegamos a 70 documentos que tratam da formação de 

professores, porém, no recorte temporal da pesquisa, foram analisados os 

documentos no período de 1996 a 2008, que totalizaram 38 documentos 

analisados. Após a análise das temáticas dos referidos documentos, a autora 
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identificou que 28 deles têm o professor como tema principal. Dez tratam da 

política educacional e do Projeto Principal de Educação para América Latina e 

Caribe (PRELAC), que tem, entre seus focos e suas estratégias, a reforma da 

formação e profissionalização docente. A autora identificou que os títulos dos 

documentos trazem alguns temas centrais tais como: o professor é acatado 

como peça-chave para a reforma da educação; o professor precisa portar 

novas competências, habilidades e perfil profissional; o professor deve ser 

profissionalizado; o professor é necessário para a “nova” sociedade em que 

vivemos; o professor deve trabalhar com a inclusão e o respeito à diversidade; 

o professor deve responder à demanda da sociedade. Para a autora, essa 

síntese expressa as posições das organizações multilaterais acerca do perfil do 

professor para os países em desenvolvimento. Na análise feita por ela, surgiu 

uma informação relevante: a de que os eventos organizados pelas referidas 

organizações na América Latina, em que a formação de professores foi central, 

confirmam a preocupação dessas organizações com o desempenho dos 

professores nas reformas educacionais. De acordo com a autora, os eventos 

ocorreram regularmente entre 1999 e 2007 em sete diferentes países e podem 

ser entendidos como estratégias de disseminação de políticas, construção de 

consenso e agregação de adeptos. 

          Ao analisar a lógica fundante dos discursos promovidos pelas 

organizações multilaterais, Triches (2010, p. 65) apresenta a síntese de Martins 

(2009)segundo a qual, os slogans dessas organizações, tais como “todos pela 

educação” e “todos para solução dos problemas sociais”, camuflam as relações 

e as origens históricas, políticas e econômicas da sociedade e dos problemas 

por ela criados. No entendimento da autora, esses slogans fazem parte da 

lógica da terceira via formada pela sociedade civil ativa como espaço de 

coesão e de ação social, localizada entre o aparelho de Estado e o mercado. A 

sociedade passa a ser entendida como composta não mais por classes sociais, 

mas por três partes: Estado, mercado e “sociedade civil ativa”, ou terceira via, e 

estaúltima “seria o espaço de encontro com o outro e de realização do eu no 

sentido da promoção da coesão social” (MARTINS, apudTRICHES, 2010, p. 

131). Dessa forma, prevaleceria o “colaboracionismo, a responsabilidade social 

e a liberdade de escolhas individuais” (MARTINS, apudTRICHES, 2010, p. 

131). Essa lógica coloca as diferenças e os problemas sociais no nível 
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individual e não nas relações antagônicas entre classes sociais. E, na 

concepção da autora, no caso da educação, os problemas da escola são dos 

professores, e toda a sociedade deve se envolver para solucioná-los, 

desresponsabilizando-se o Estado de assumir sua tarefa. Esse discurso da 

terceira via, apontado por Martins (2009), tem uma lógica ancorada no 

fundamento de um novo profissional para um novo tempo, subentendendo-se, 

assim, certo desmerecimento ao passado e, nesse pacote, também um 

descrédito às conquistas históricas que ainda são do profissional “velho”, 

aquele que tinha o sindicato como um espaço de lutas por melhorias salariais. 

Esse novo profissional é aquele que precisa se adaptar ao novo, não há mais o 

que ser conquistado, apenas se adequar às demandas que estão postas.  

 Shiroma, Moraes e Evangelista (2007) defendem que as políticas 

internacionais criaram um discurso de polarização entre o professor novo 

versus o professor tradicional. O tradicional é aquele que precisa ser esquecido 

e até descartado, seria aquele que atuava restrito à sala de aula, não 

investigador, distante da prática e contrário às novas tecnologias, com 

dificuldade de interpretar novos conhecimentos e até desqualificado para lidar 

com a questão da diferença cultural em sala de aula. A partir desse estereótipo 

do velho professor, apresenta-se o perfil do novo professor, que está expresso 

no discurso dos organismos multilaterais já citados anteriormente. O grande 

problema é que esse discurso do novo professor está também carregado de 

alguns valores tais como respeito à diferença, ao indivíduo, à liberdade de 

expressão, o que contribui para que ele perceba o caráter ideológico desse 

discurso e acabe aderindo a todo o pacote do “novo”. Isso se expressa quando 

muitos gestores e professores associam essas demandas defendidas pelos 

organismos internacionais como demandas do campo educacional, ocorrendo 

o processo de refração que, novamente recorrendo aBourdieu (2004), realiza-

se quando um campo consegue refratar as imposições externas, ou seja, 

transfigurar essas imposições de modo que as torne irreconhecíveis. Muitos 

gestores afirmam que a educação realmente precisa mudar, que é uma 

necessidade interna do campo, e aí aderem às mudanças propostas por um 

paradigma externo, provindo de outro campo, que no caso é o econômico.  

          A adaptação ao novo e a atenção às demandas da sociedade do 

conhecimento são duas vertentes que convergem para justificar a culpa e 
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responsabilização investida no docente no que se refere às tarefas a serem 

cumpridas pela educação. Para Oliveira (2003), a educação é vista como 

essencial ao desenvolvimento econômico porque pode contribuir na difusão de 

inovações e construção de uma aptidão mercadológica empresarial e um 

espírito de adaptação às mudanças econômicas. Nessa lógica, tanto o 

professor quanto o aluno se tornam um instrumento para a construção desse 

desenvolvimento, e cada vez mais esses agentes (alunos e professores) serão 

atraídos (e por que não seduzidos?) para pensarem conjuntamente com as 

organizações empresariais um modelo de desenvolvimento para a sociedade.14 

          Muitos outros documentos ou eventos de organismos internacionais 

poderiam ser aqui citados e analisados, mas, em síntese, foi possível perceber 

qual é a lógica fundante15 desses discursos. Como já foi abordado, é possível 

afirmar que um conceito que sintetiza essas determinações internacionais é a 

pedagogia das competências, que, de acordo com Oliveira (2003), tal 

pedagogia pode ser compreendida como um conjunto de conhecimentos e 

capacidades ou habilidades que o profissional adquire e incorpora por meio de 

seu processo formativo, utilizando-os nas situações dadas do seu mundo do 

trabalho. Na percepção da autora, é uma pedagogia predominantemente 

experiencial, que busca promover a adaptação constante dos indivíduos à 

sociedade capitalista. A ênfase é posta nos indivíduos, na prática, na 

adaptação, na flexibilidade, na possibilidade de ser aplicável, no caráter 

provisório das competências e na permanente aprendizagem.  

          Na compreensão de Campos (2002), uma proposta de formação 

baseada na aquisição de competências outorga à avaliação um lugar central, 

                                                 
14

 Ao abordar o conceito de ideologia, Mészáros (2004, p.472-473) contribui para ampliar o foco 
de análise ao destacar que o poder ideológico da burguesia só prevalece graças à 
mistificação que leva as pessoas a reforçar valores e práticas que são contrários aos seus 
interesses. Sendo assim, o discurso de parceria com as empresas pode ser compreendido 
como um discurso ideológico no qual prevalecem os interesses do capital em detrimento dos 
reais interesses dos professores.   

15
Sobre a construção de um discurso para legitimação de uma determinada ideologia na esfera 
educacional, indicamos a leitura de textos que abordem a temática da agenda pós-moderna. 
Entre estes, a tese intitulada: “Políticas de formação de professores: as influências do 
neopragmatismo da agenda pós-moderna” (MASSON, 2009), que descreve como se 
construiu, principalmente na década de 1990, um discurso defensor da pós-modernidade. O 
referido discurso defendia a substituição das “velhas” propostas políticas, entre elas, o 
socialismo, por uma nova postura mais flexível e adaptada às exigências dos novos tempos. 
Na concepção do autor, a agenda pós-moderna é disseminada no contexto da denominada 
“crise de paradigmas” centrada, sobretudo, na crítica às metalinguagens. O marxismo torna-
se alvo central dos pós-modernos (não marxistas e ex-marxistas) num embate que não se 
distancia de uma abordagem maniqueísta. 
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seja por sua função diagnóstica e reguladora dos processos de aprendizagem, 

seja porque esse é o mecanismo primordial que possibilita verificar a 

competência ou incompetência de um sujeito social diante de uma dada tarefa. 

Conforme a autora, no discurso da reforma educacional defendido pelos 

organismos internacionais, é destinado um lugar importante para a avaliação, 

elegendo-a como um dos princípios que devem orientar a formação. Concebida 

como parte integrante da formação, precisa possibilitar a correção dos 

“desvios” durante os percursos de aprendizagem, “aferir os resultados 

alcançados considerando os objetivos propostos” (CAMPOS, 2002, p. 98) e 

identificar as mudanças eventualmente necessárias no processo.16 No capítulo 

seguinte, abordam-se mais especificamente, como esse cenário internacional 

assumiu um papel determinante para o contexto nacional. 

  

                                                 
16

 Para discutirmos a questão da avaliação docente, cabe destacar que, de acordo com Dias 
Sobrinho (2000, p. 39), a expressão avaliação educacional apareceu somente em 1934, 
usado pela primeira vez por Tyler. Nessa altura, começavam a vigorar as propostas de 
educação por objetivos. Para o autor (2000, p. 39), “a tarefa básica da educação era cumprir 
os objetivos que eram previamente estabelecidos, com base nos recursos e crenças da 
ciência positivista da época e em função das necessidades econômicas e sociais que, de 
modo especial, os EUA experimentavam.” 
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2. POLÍTICAS EDUCACIONAIS: MEADOS DO SÉCULO 
XX AO SÉCULO XXI A FACE NACIONAL 

 

Dizemos que quanto mais autônomo for um campo, maior será o  
seu poder de refração e mais as imposições externas serão  

transfiguradas, a ponto, frequentemente, de se tornarem  
perfeitamente irreconhecíveis. O grau de autonomia de um  

campo tem por indicador principal seu poder refração, de  
retradução”. (Bourdieu, 2004, p.22) 

 

Após esta contextualização das políticas educacionais em âmbito 

internacional, adentra-se, de modo específico, no contexto brasileiro, buscando 

compreender como esse contexto internacional se reflete no âmbito nacional, 

inclusive com suas relações com a docência e o mérito. 

 

2.1. A FACE NACIONAL DAS POLÍTICAS 
 

A hegemonia neoliberal tem sua política de ajustes estruturais e foi 

implantada nos países periféricos, em especial, na década de 1980. Para 

Toussaint (2002), com a explosão da crise da dívida externa, muitos países – 

na tentativa de reverter os efeitos da crise – recorreram a empréstimos das 

agências financeiras multilaterais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário 

Internacional, e, como contrapartida, tiveram que aderir às reformas estruturais 

de cunho neoliberal.  

No entendimento de Neves (2005), buscando se acomodar diante das 

mudanças provocadas pela nova ordem social sob o comando do capital 

financeiro, novas relações foram estabelecidas entre Estado e sociedade. 

Nesse sentido, desde 1990, o Banco Mundial vem demandando ações para os 

Estados, a fim de que assumam estratégias para orientar a política econômica 

em conformação com os países desenvolvidos.  

Segundo Frigotto e Ciavatta (2003), em um contexto regional, vários 

organismos são criados como ramificações ou base de apoio para os então 

organismos internacionais. No contexto regional da América Latina, podemos 

destacar, no plano econômico, a Comissão Econômica para a América Latina e 

Caribe (CEPAL) e, no plano educacional, a Oficina Regional para a Educação 

na América Latina e no Caribe (OREALC). E, num plano mais abrangente, 
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situa-se o Acordo de Livre Comércio das Américas (ALCA). São as agências 

multilaterais como o Banco Mundial (BM), a Organização das Nações Unidas 

para Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), entre outros, que, de acordo com 

Shiroma, Campos e Garcia (2005), determinam as reformas educacionais 

brasileiras. Para as autoras, essas agências, além de orientarem e 

prescreverem as medidas, elaboram um discurso que justifica as reformas.  

Como explica Torres (2000), na busca pela viabilização de ajustes 

estruturais, o Banco Mundial formulou um conjunto de propostas destinadas a 

promover reformas na educação dos países em desenvolvimento, com o 

discurso de que, por intermédio dessas reformas, haveria possibilidade de 

alcançar o desenvolvimento, numa consequente redução da desigualdade dos 

países. Embora se reconheça que cada país tenha sua especificidade, essas 

propostas traduziram-se num pacote de reformas que incluiu um amplo 

conjunto de aspectos vinculados à educação, das políticas mais abrangentes 

até a sala de aula. 

Para Maroneze e Lara (2009), esse pacote de reformas priorizou, entre 

outros aspectos, a centralidade dos investimentos na educação básica, 

considerada primordial para se melhorar a rentabilidade econômica e reduzir a 

pobreza nos países em desenvolvimento. As autoras fazem referência a um 

documento do Banco Mundial intitulado “Prioridades y Estratégias Para La 

Educacion” (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 15), no qual fica evidente que a 

educação, sobretudo a educação básica, ajuda a reduzir a pobreza, 

aumentando a produtividade do trabalho dos pobres, reduzindo a fecundidade 

e melhorando a saúde; também, favorece a população com relação a atitudes 

de que necessita para participar plenamente na economia e na sociedade.  

Conforme já citado, os anos de 1990 registram a presença dos 

organismos internacionais que promovem grandes eventos voltados à 

educação. Um destes foi a Conferência realizada em Jomtien, já apontada 

anteriormente. Os representantes de 155 governos que subscreveram a 

Declaração se comprometeram a assegurar uma educação básica de 

qualidade a crianças, jovens e adultos. Segundo Shiroma, Campos e Garcia 

(2005), o Brasil, como um signatário – na Conferência – entre aqueles com a 
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maior taxa de analfabetismo do mundo, foi instado a desenvolver ações para 

impulsionar as políticas educacionais ao longo da década, não apenas na 

escola, mas também na família, na comunidade, nos meios de comunicação, 

com o monitoramento de um fórum consultivo coordenado pela UNESCO. No 

Brasil, nesse período, iniciava-se o Governo de Fernando Collor de Melo, que 

durou pouco mais de um ano. Porém, de acordo com Frigotto e Ciavatta 

(2003), as bases lançadas pela Conferência inspiraram o Plano Decenal da 

Educação para Todos, em 1993, já no Governo Itamar Franco.  

Ainda em 1992, patrocinado pelo Governo Collor, foi realizado, na 

Universidade de São Paulo (USP), o Fórum Capital-Trabalho, que reuniu 

representantes de empresários, centrais sindicais, governo e universidade, 

bem como centros de pesquisa. Esse Fórum, conforme Shiroma, Moraes e 

Evangelista (2007), resultou na elaboração de um documento intitulado “Carta 

Educação”, que apresenta um diagnóstico da educação brasileira. O 

documento segue duas linhas; num primeiro momento, aponta a fragilidade da 

educação fundamental e, em segundo lugar, que o Brasil precisa melhorar seu 

sistema produtivo para ser competitivo no cenário internacional, e a superação 

dessa condição dependeria de uma mudança na política educacional.  

O movimento internacional das reformas esteve fortemente presente no 

Governo Fernando Henrique Cardoso, continuando a ganhar expressão por 

intermédio de outras agências e de outros documentos sobre a educação.  

Segundo Silva (2003), no caso brasileiro, a implantação da política 

estatal neoliberal teve seu auge nos anos 1990, no Governo de Fernando 

Henrique Cardoso, o qual promoveu ampla reforma do Estado como uma 

medida necessária de reversão aos efeitos da crise fiscal e do fortalecimento 

da economia do País. Foram implantadas várias medidas com o intuito de 

desregulamentar a economia e flexibilizar a legislação do trabalho, privatizando 

empresas estatais e reduzindo gastos públicos. A lógica do Governo de 

Fernando Henrique Cardoso, de acordo com a autora, seria de tornar o Estado 

mais eficiente. Em um documento do governo federal onde consta o teor da 

reforma do Estado empreendida pelo referido Governo, é possível verificar o 

que o Governo entendia por eficiência: “O Estado reduz seu papel de executor 

ou prestador direto de serviços, mantendo-se, entretanto, no papel de 
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regulador e provedor ou promotor destes, principalmente dos serviços sociais 

como educação e saúde” (BRASIL,1995, p. 13). 

Para Maroneze e Lara (2009), foi no Governo de Fernando Henrique 

Cardoso que se definiram as novas “feições” da política educacional brasileira, 

ou seja, a partir da reestruturação econômica do País, evidenciada nos anos de 

1990, em conformidade com os preceitos neoliberais de reestruturação do 

capital, que atribui centralidade à educação como elemento privilegiado na 

concretização de tais ajustes e na conformação da ordem societária vigente.  

Alguns autores consideram que o Governo de Fernando Henrique 

Cardoso conduziu o País para um processo de constante adaptação – por meio 

das políticas públicas – aos interesses externos: 

 

Cardoso construiu um governo de centro-direita e, sob a ortodoxia 
monetarista e do ajuste fiscal, agora no contexto da férrea doutrina 
dos organismos internacionais e sua cartilha do Consenso de 
Washington, efetiva as reformas que alteram profundamente a 
estrutura do Estado brasileiro para “tornar o Brasil seguro para o 
capital”. O fulcro deste projeto, como aludimos acima, é a doutrina 
neoliberal ou, mais apropriadamente, neoconservadora. Essa 
doutrina se baliza por alguns pressupostos que se constituem numa 
verdadeira bíblia desta nova hegemonia em construção em nível 
global, mas, com mais ênfase e destroços práticos, implanta-se em 
países como o Brasil (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 105, grifo dos 
autores). 

 

De acordo com Deitos (2007), na análise sobre a política educacional, é 

preciso compreender que esta se configura como um dos componentes da 

reforma do Estado, em que a educação assume uma função estratégica para 

realizar os objetivos provindos das instituições econômicas que determinam as 

políticas de Estado; por isso que, no entendimento do autor, a política 

educacional não pode ser pensada desconectada de uma totalidade histórica.  

No Governo Fernando Henrique Cardoso, foram promovidos vários 

eventos e discussões que seguiram a mesa tonalidade dos eventos 

patrocinados pelo Banco Mundial, CEPAL e UNESCO. No ano de 1995, o 

Governo promoveu – no âmbito do programa brasileiro da qualidade e 

produtividade (PBQP) – um encontro de três ministérios, Ministério da 

Educação (MEC), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Ministério da 

Ciência e Tecnologia (MCT), juntamente com empresários, sindicatos e outros 

intelectuais, no qual houve a elaboração do documento “Questões críticas da 
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educação brasileira: apontamentos e orientações para a educação básica e 

ensino superior”. Para Shiroma, Moraes e Evangelista (2007), o documento 

deixa clara sua intenção em adequar os objetivos educacionais às novas 

exigências do mercado internacional e interno, e em especial a consolidação 

do processo de formação do cidadão produtivo. 

Conforme Frigotto e Ciavatta (2003), são abundantes as análises críticas 

em relação ao Governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), tanto no âmbito 

econômico e político quanto no social, cultural e educacional. Todas essas 

críticas convergem no sentido de que se trata de um Governo que conduziu as 

diferentes políticas de forma associada e subordinada aos organismos 

internacionais, gestores da mundialização do capital e dentro da ortodoxia da 

cartilha do credo neoliberal, cujo núcleo central é a ideia do livre mercado e da 

irreversibilidade de suas leis. 

Os autores consideram que, tendo a privatização como uma bandeira, o 

Governo FHC conduziu a uma lógica política que buscava o máximo de 

mercado e o mínimo de Estado. Segundo os autores, o ponto central da 

privatização não está apenas na venda de algumas empresas, mas sim no 

processo de levar o Estado a desfazer-se do patrimônio público, “privatizar 

serviços que são direitos (saúde, educação, aposentadoria, lazer, transporte 

etc.) e, sobretudo, diluir, esterilizar a possibilidade de o Estado fazer política 

econômica e social. O mercado passa a ser o regulador, inclusive dos direitos.” 

(FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 106). Isso fez com que – no entendimento 

dos autores – o projeto educativo do Governo de Fernando Henrique Cardoso 

tenha encontrado compreensão e coerência lógica quando articulado com o 

projeto de ajuste da sociedade brasileira às demandas do grande capital. 

 

É o Governo Cardoso que, pela primeira vez, em nossa história 
republicana, transforma o ideário empresarial e mercantil de 
educação escolar em política unidimensional do Estado. Dilui-se, 
dessa forma, o sentido de público e o Estado passa a ter 
dominantemente uma função privada. Passamos assim, no campo da 
educação no Brasil, das leis do arbítrio da ditadura civil-militar para a 
ditadura da ideologia do mercado (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 
107). 

 

Essa ditadura mercadológica levou o Governo Fernando Henrique 

Cardoso a adotar um pensamento pedagógico empresarial que, de acordo com 
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Frigotto e Ciavatta (2003), consiste num pensamento individualista, dualista e 

fragmentado, o qual acarretou um desmonte dos direitos sociais, ordenados 

por uma perspectiva de compromisso social coletivo. É por esse motivo que, 

segundo os autores, a ideologia das competências e da empregabilidade esteja 

no centro dos parâmetros e das diretrizes educacionais e dos mecanismos de 

avaliação.  

Outro reflexo do estreitamento do Governo de Fernando Henrique 

Cardoso com os princípios neoliberais é percebido na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB – Lei nº 9.394/96), que, em síntese, se torna compatível 

com a lógica do Estado mínimo. Para Shiroma, Moraes e Evangelista (2007), a 

LDB de 1996 foi resultante de uma nova ofensiva conservadora dos partidos 

políticos PSDB e do PFL no Governo de FHC. Na percepção das autoras, o 

viés privatista e desregulamentador da Lei foi interpretado como qualidade e, 

com isso, muitas concepções foram ressignificadas na Lei, à luz dessas novas 

“qualidades”, tais como:  

 

[...] capacitação de professores foi traduzida como profissionalização; 
participação da sociedade civil como articulação com empresários e 
ONGs; descentralização como desconcentração da responsabilidade 
do Estado; autonomia como liberdade de captação de recursos, [...] 
formação do cidadão como atendimento ao cliente; melhoria da 
qualidade como adequação ao mercado e finalmente o aluno foi 
transformado em consumidor (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 
2007, p. 44). 

 

Essas transformações e substituições conceituais fizeram da educação 

um campo de negociações entre o mundo do capital e o mundo do trabalho, ou 

seja, entre empresários, sindicatos, governo e instituições de ensino. Por 

vezes, descaracterizando o próprio campo17 educacional que, embora seja 

porosa, sua especificidade o define, mas que fora pulverizada para atender à 

força do capital, como referenciado anteriormente na citação de Shiroma, 

Moraes e Evangelista (2007), transformando o aluno em cliente, entendendo a 

melhoria da qualidade da educação para a adequação ao mercado, 

                                                 
17

 Relembrando, entende-se como Campoa definição de Bourdieu (1983a). De acordo com 
este, para que um campo funcione, é preciso que haja objetos de disputa e pessoas prontas 
para disputar o jogo, dotadas de habitus que impliquem no conhecimento e reconhecimento 
das leis imanentes do jogo. Além disso, na sociedade atual, a disputa profissional dentro de 
um campo é permeada pela lógica meritocrática, ou seja, os profissionais buscam melhorar 
seu desempenho para serem reconhecidos e promovidos dentro das instituições e 
organizações. 



68 

 

participação da sociedade civil entendida como interferência de empresários e 

ONGs e, finalmente, a distorção entre capacitação docente e profissionalização 

docente. 

Ainda no Governo de Fernando Henrique Cardoso, no ano de 1999, o 

Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), por meio de sua subcomissão de 

tecnologia, emprego e educação, realizou um Workshop em torno da temática 

educação, emprego e tecnologia; e resultante do evento, surgiu o documento 

“Tecnologia, emprego e educação: interfaces e propostas”. Segundo Shiroma, 

Moraes e Evangelista (2007), destaca-se, nesse documento, a necessidade de 

a educação se responsabilizar pelas competências e habilidades necessárias 

para o mercado de trabalho. Entre algumas, destacam-se: agilidade no 

raciocínio, capacidade de comunicação, capacidade de tomar decisões e 

adaptar-se ao trabalho em grupo. 

Assim, a análise das políticas educacionais brasileiras revela que as 

reformas educacionais são resultantes das recomendações de organismos 

multilaterais, tais como Banco Mundial, UNESCO, CEPAL, OREALC. Nas 

políticas educacionais brasileiras, na compreensão de Shiroma, Moraes e 

Evangelista (2007), é possível perceber dois movimentos simultâneos e 

articulados. Em um deles está a ideia da educação continuada, que rompe 

fronteiras de espaço, de instituições e de tempo, uma medida bem apropriada 

para um mercado de trabalho cada vez mais restrito e excludente; e ao lado 

desse reafirma-se a importância do sistema de ensino que precisa abrir mão de 

seu sistema antigo o qual não mais serve às novas exigências da sociedade, 

em favor de um ensino mais flexível e que produza mais resultados. Ligadas a 

isso, estão as políticas de avaliação, das reformas curriculares, de formação de 

professores. Pode-se perceber que se busca resolver, pelo sistema de ensino, 

aquilo que ele, por si só, é incapaz de solucionar. A escola se torna estratégica 

para a nova ordem mundial.  

O reflexo das políticas neoliberais internacionais na esfera das políticas 

educacionais brasileiras é visível em diversas dimensões. Sguissardi (2009), ao 

fazer um retrospecto do ensino superior no Brasil, enfatiza que, no Governo 

Collor de Mello (1990-1992), o país entrou num processo de modernização 

conservadora. Principalmente no Governo de Fernando Henrique Cardoso 

(1995-2002), as reformas estruturais foram orientadas para o mercado. 
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Esses princípios e medidas continuaram vigentes nos demais governos 

e sendo providenciados como se pode verificar a seguir. 

O Projeto de Lei 3.476/2004, aprovado na Câmara dos Deputados em 7 

de julho de 2004, conhecido como “Lei de Inovação Tecnológica”, demonstra 

como a universidade vem cada vez mais atuando como prestadora de serviços 

ao setor privado: 

 
Concretamente, a nova lei viabilizará a transferência de tecnologia 
das universidades e dos centros de pesquisa para as empresas, 
prevendo a incubação de empresas no espaço público, a 
possibilidade de compartilhamento de infraestrutura, equipamentos e 
recursos humanos, o afastamento de pesquisadores das 
universidades públicas para tentar transformar seus inventos em 
negócios. [...] Além disso, os órgãos públicos de pesquisa que 
prestarem serviços a empresas poderão receber um auxílio financeiro 
extra, ou seja, as instituições de pesquisa receberão participação nos 
lucros gerados pela transferência de tecnologia (MANCEBO, 2004, p. 
855-856). 

 

Nessa lógica de prestação de serviços, os centros de pesquisa serão 

cada vez mais um espaço de interesse privado. No Brasil, a partir de 1980, à 

pesquisa foi atribuído um importante papel no desenvolvimento econômico do 

país. O primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República, o 

PND, atribuía à pós-graduação, de acordo com Kuenzer e Moraes (2005, p. 

1346), o papel de “formar o quantitativo de cientistas necessário para o país 

atingir plena capacitação científica e tecnológica”, condição necessária para o 

país adquirir a independência econômica. 

Silva Júnior (2005, p. 297) afirma que a pós-graduação no Brasil se 

estruturou com base em uma racionalidade mercantil, na qual se evidencia 

uma associação imediata entre a pós-graduação e a ciência e tecnologia.  

Conforme relata:  

Por meio do sistema de ciência e tecnologia (C&T) orienta-se a 
política de pós-graduação, que: 1) deverá privilegiar as áreas 
produtoras de C&T em detrimento das ciências humanas; 2) deverá 
privilegiar os centros de pós-graduação historicamente consolidados 
no país; 3) a maior parte do financiamento deverá encaminhar-se 
para as referidas áreas produtoras de C&T e centros consolidados, 
gerando uma potência de fuga de intelectuais das ciências humanas 
para o setor privado; 4) tais aspectos que privilegiam as referidas 
áreas e os centros já consolidados no país poderão gerar uma 
homogeneização da produção acadêmico-científica brasileira, 
promovendo uma sombra sobre as especificidades regionais e 
institucionais, retirando da academia sua maior qualidade, a da 

reflexão livre.  
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A pós-graduação brasileira, segundo explica Guindani (2011), foi 

encaminhada para a perspectiva mercadológica da produtividade. Essa adesão foi 

ocorrendo em razão de um processo de avaliação centrado nessa lógica: 

 

O produtivismo acadêmico, como ideologia, produzido pela 
burocracia da CAPES e do CNPq, com base nas precárias condições 
objetivas dos programas, é naturalizado e reproduzido em todos os 
espaços institucionais onde atua o professor pesquisador 
(SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009, p. 224).  

 

O produtivismo, conforme apontam os autores, começou a fazer parte do 

ambiente da pesquisa, sendo reforçado por um modelo de avaliação que 

legitima e fomenta essa prática. Para Dias Sobrinho (2004), não há como 

compreender as transformações da educação superior – incluída, aí, a pós-

graduação –, nos últimos anos, sem levar em conta as práticas de avaliação, 

bem como que nenhuma avaliação é neutra, tampouco nenhuma concepção de 

educação superior é isenta de visões de mundo e ideias de sociedade ideal. 

No que diz respeito à educação fundamental, para Frigotto e Ciavatta 

(2003), a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) acarretou uma 

desvalorização do magistério: 

 

As apelativas e sequenciais campanhas de “adote uma escola”, 
“amigos da escola”, “padrinhos da escola” e, depois, do “voluntariado” 
explicitam a substituição de políticas públicas efetivas por campanhas 
filantrópicas. No âmbito organizativo e institucional, a educação 
básica, de direito social de todos, passa a ser cada vez mais 
encarada como um serviço ou filantropia (FRIGOTTO; CIAVATTA, 
2003, p. 115). 

 

Diante disso, de acordo com os autores, os professores sofrem muitas 

imposições, reformas sobre reformas e mudanças sobre mudanças, sendo 

humilhados nas suas condições de vida e de trabalho bem como ignorados e 

desrespeitados no seu saber e profissão.  

Nos governos seguintes a Fernando Henrique Cardoso os professores 

continuam a serem pressionados, por exemplo,na qualificação constantemente 

o que impulsiona a expansão do ensino a distancia. Para Mugnol (2009) a 

educação a distância ao longo de sua história traçou uma trajetória de avanços 

e retrocessos. No início do século XX, tornou-se uma modalidade de ensino 
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capaz de atender a todos os níveis, incluindo programas formais de ensino, 

aqueles que oferecem diplomas ou certificados e programas de caráter não 

formais, cujo objetivo é oferecer capacitação para a melhoria no 

desenvolvimento das atividades profissionais. Verifica-se aqui que uma das 

demandas que a educação a distancia buscou atender, no Brasil foi a 

capacitação profissional, recaindo assim, também sobre a profissão docente. 

Outra forma de imposição sobre o docente está na política de avaliação 

em larga escala, expresso mais especificamente no índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica – IDEB. Estudos, como o de Mesquita (2012) apontam 

que a busca pela melhoria do IDEB causa impactos no cotidiano escolar, e 

consequentemente para o trabalho do professor, que passa a ser 

responsabilizado pelo IDEB da Escola.  

Também se verifica uma faceta desta imposição nos próprios Prêmios 

organizados por institutos ligados à educação ou pelo próprio MEC, como foi o 

caso do Prêmio Professores do Brasil, analisado no estudo de Koga (2009). 

Materializando na figura do docente a responsabilidade sobre as correções 

para o bom andamento da educação nacional, e premiando os sujeitos que 

assumem esta responsabilidade. 

. 

2.2. O CONTEXTO NACIONAL DAS DETERMINAÇÕES 
POLÍTICO-ECONÔMICAS PARAFORMAÇÃO E FUNÇÃO 
DOCENTES E AS RELAÇÕES COM O MÉRITO. 

 

          Como já citado anteriormente, o recorte temporal deste estudo são as 

últimas décadas do século XX, com destaque para a última, quando se 

intensificaram a proliferação de eventos e documentos internacionais voltados 

à educação.  

          Ao fazer uma análise das políticas educacionais brasileiras, Shiroma, 

Moraes e Evangelista (2007) consideram que na década de 1970 crescia um 

movimento crítico que reivindicava mudanças no sistema educacional. 

Diagnósticos, denúncias e propostas para a educação eram veiculadas por 

meio dos novos partidos de oposição criados legalmente em 1979. Foram 

criadas nessa década associações científicas e sindicais da área da educação 

tais como a Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação 
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(ANPED), a Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior (ANDES), a 

Conferência Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE). Entre as 

bandeiras de luta dessa década, situam-se a exigência por maior valorização e 

qualificação dos profissionais da educação, um plano de carreira nacional com 

piso salarial unificado, e reestruturação dos processos de formação de 

professores.  

          Destaca- se, neste item, algumas das principais ações promovidas pelo 

Estado no que diz respeito à formação de professores, mais especificamente a 

partir da década de 1990. Com relação específica às políticas de formação 

docente, no ano de 1993, a Secretaria de Educação Fundamental do MEC 

publicou a série “Atualidades Pedagógicas”, abordando temas como 

autonomia, gestão, avaliação e formação de professores. Em 1995, o MEC 

promoveu, com apoio da UNESCO, um grande seminário internacional 

intitulado “Professores: formação e profissão”. Shiroma, Moraes e Evangelista 

(2007) destacam, desse evento, a observação da então Secretária de Política 

Educacional do MEC, Eunice Durham. Ela afirmou existir um círculo vicioso no 

qual o decréscimo na remuneração docente, a deterioração na carreira do 

magistério e a má qualidade na formação inicial do professor, bem como a má 

qualidade do ensino, seriam componentes de um reforço mútuo. No 

entendimento de Durham, as licenciaturas no país estavam falidas, e as 

universidades não realizavam a necessária articulação da teoria com a prática. 

Ela defendeu que o professor deveria ter uma formação semelhante a outro 

profissional como o médico, o engenheiro e o administrador, desconsiderando, 

assim, as especificidades da função docente bem como as diferenças entre as 

instituições de ensino e as organizações empresariais.  

          Ainda quanto à formação de professores, Shiroma, Moraes e Evangelista 

(2007) apontam que, no Governo de Fernando Henrique Cardoso, 

especificamente no ano de 1996, houve um encontro coordenado pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, resultando a elaboração de um documento 

intitulado “Questões críticas da educação brasileira”. Esse documento 

recomendou a revalorização da prática de ensino, a estruturação de planos de 

carreira com mecanismos de progressão funcional vinculado tanto à 

qualificação quanto ao desempenho em sala de aula e incentivos salariais à 

permanência em regência de classe. 
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          Sobre a reforma educacional promovida no Governo FHC, Shiroma, 

Moraes e Evangelista (2007) afirmam que nela se atribui, ao professor, um 

protagonismo fundamental. Nele, identificam as responsabilidades pelas 

mazelas do sistema público de ensino e o mágico poder de extirpá-las. O 

professor precisaria se envolver com a reforma, como sugeriu o Relatório 

Delors. “O que a reforma patenteia é a produção por meio do professor das 

competências demandadas pelo mercado” (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2007, p. 82). Segundo as autoras, as diretrizes curriculares 

pautadas na formação de valores, atitudes e comportamentos articulam-se 

colocando o professor no centro da realização do plano governamental. Na 

análise dos documentos internacionais que se refletem nas políticas nacionais 

de formação de professores, as autoras consideram que se verifica uma visão 

problemática sobre a questão da profissionalização docente, visto que supõe 

simultaneamente que ele não é profissional e que ele deve ser 

profissionalizado. Exige-se também, do professor, que ele saiba fazer, seu 

trabalho que supere o descompasso entre sua prática de ensino e de vida. 

Nesses documentos, há um esforço em convencer o professor de que ele 

precisa de uma profissionalização diferenciada da sua formação original, ou 

seja, busca retirar “a identidade construída historicamente pelo professor, 

esvaziando de seu sentido original e em seu lugar constrói outra mentalidade, 

competitiva e individualista. Um dos resultados disso no Brasil é a quebra da 

organização sindical” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007, p. 83). 

          No Brasil, de acordo com as autoras, a Associação Nacional pela 

Formação de Profissionais da Educação (ANFOPE), em seu Documento 

Gerador, assinala que as reformas empreendidas nos anos de 1990 

caracterizam-se por seu objetivo de adequar o sistema educacional ao 

processo de reestruturação produtiva e aos novos rumos do Estado. Nesse 

processo, coloca-se estrategicamente, no centro das suas ações, a formação 

de profissionais da educação usando, como legitimação para várias reformas, o 

consenso social sobre a necessidade de se realizarem modificações na 

educação. 

 As autoras salientam que dados de 1998 coletados pelo MEC revelam 

que mais de 100 mil professores não haviam completado o primeiro grau e 

outros 100 mil tinham apenas o primeiro grau. Na sinopse estatística de 1996, 
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o Brasil contava com um déficit de 1,2 milhão de professores na educação 

básica. Para fazer frente ao contingente de professores a serem formados, 

foram criados dois programas de informatização implementados pelo governo: 

o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO)18 e o Programa 

de Formação de Professores em exercício (PROFORMAÇÃO). O PROINFO 

tem por objetivo capacitar professores para uso das tecnologias; o 

PROFORMAÇÃO implementa curso de nível médio com habilitação para o 

magistério dirigido aos professores das 4 séries iniciais do ensino fundamental 

sem essa formação básica.  

 Conforme observa Campos (2002), esse contexto da reforma brasileira, 

brevemente traçado, converge com as tendências verificadas pela UNESCO, 

nas reformas em outros países. Segundo esse organismo, as políticas 

educacionais atuais se caracterizam por duas tendências: a) uma vontade 

afirmada de democratizar a educação; e b) a presença de uma concepção 

produtivista da qualidade e dos objetivos educacionais. Termos como 

avaliação, ajustamento, eficácia, performance e resultados revelam o quanto 

essas concepções vêm pressionando, há pelo menos 30 anos, as políticas 

educacionais. Ligada a essas duas tendências, há uma terceira, que consiste 

em imputar uma “responsabilidade pelos resultados”, associada ora às políticas 

de descentralização, ora às exigências de eficácia e performance. Para a 

autora, de acordo com a UNESCO, os professores estão entre dois fogos, 

sendo vistos, de um lado, como aqueles que devem esclarecer as trevas, 

ensinando a tolerância, a compreensão internacional e o respeito aos direitos 

do homem, e de outro, como um custo, um fator de produção de uma empresa 

que absorve uma parte considerável do orçamento do Estado. 

Sobre o conceito de professor competente cabe citar uma análise de 

Campos (2002) acerca do documento “Proposta de Diretrizes Curriculares para 

a Formação de Professores da Educação Básica” (BRASIL, 2000). Para a 

autora, no referido documento, os objetivos da formação inicial de professores 

encontram-se claramente definidos com relação à aquisição de competências. 

                                                 
18

 O PROINFO, no início denominado Programa Nacional de Informática na Educação, 
posteriormente teve seu nome alterado para Programa Nacional de Tecnologia Educacional, 
mas a sigla permaneceu inalterada. 
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Para compreendermos a relação entre magistério e meritocracia, 

necessitamos entender que a profissão docente está intimamente ligada a 

outro conceito, o princípio da distinção. O objetivo desta parte do estudo é a de 

chamar atenção à profissão docente como atividade distinta, embora a 

profissão esteja sofrendo com a desvalorização, a função docente mantém-se 

diferenciada, talvez por tratar-se do campo do conhecimento, da produção 

cultural. 

O conceito de meritocracia é praticado na educação brasileira há 

algumas décadas. Segundo Rossi (1980) há na meritocracia uma promessa de 

mobilidade social oferecida às classes populares resultando na vitória através 

da “livre competição”. Esta igualdade de competição seria ponto chave desta 

ideologia para a qual o “esforço” e o “trabalho duro” permitem o acesso às 

melhores posições. Veremos mais adiante nesta pesquisa, essa mesma ideia 

confirmada no depoimento dos professores em relação a meritocracia para a 

docência. 

A meritocracia concentra no indivíduo a responsabilidade pelo seu 

sucesso ou seu fracasso esterilizando toda ou qualquer crítica ao entorno de 

sua ação.   

 
Em uma meritocracia o indivíduo é considerado como tendo “livre 
escolha”, capaz de ir tão alto quanto sua motivação, desejo e 
habilidade o levem. Um indivíduo que não alcance o sucesso, só tem 
a si próprio para culpar, desde que não tenha tirado vantagem dos 
meios a ele disponível. (CARNOY, 1975, p.1, apud ROSSI, 1980, 
p.71) 

 

No Brasil a meritocracia na educação apareceu de diversas formas. Uma 

delas é a premiação, conferindo distinção simbólica, conjugada ou não com a 

distinção material ou distinção em relação à posição ocupacional. Os Prêmios 

instituídos pelo Ministério da Educação assumiram essa função de criar o 

professor modelar, e o premia com o objetivo de suscitar e promover esses 

exemplos de sucesso. É o que a institucionalização da meritocracia pretende. 

Essa lógica meritocrática está sendo inserida na política de valorização 

docente e a grande questão que surge é: os docentes resistirão a isso ou farão 

uma adesão, legitimando tal política? Como se dará esse processo de 

assimilação da meritocracia entre os docentes? Para compreender melhor esse 

processo buscou-se outros conceitos que auxiliarão no entendimento desse 
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processo de incorporação da meritocracia. Segundo Bourdieu (1992) o 

professor luta por algo que está além das recompensas, quer dizer, “o lucro de 

ação presente, para sair da indiferença pretendendo se afirmar como agente 

ativo, preso ao jogo subjetivo da missão social” (p.49). O vestuário, a 

alimentação e os bens culturais conferem certa distinção delimitando um 

agente do outro. 

A luta pela distinção pode ser pautada pela posse do título de professor 

que, em determinadas circunstâncias e para certos segmentos sociais confere 

certa diferenciação, sobretudo em relação aos trabalhadores manuais. Em um 

exemplo, conforme Pereira & Andrade (2006), sobre a região Nordeste do 

Brasil, algumas professoras chegam a receber R$15 por mês. Mesmo 

ganhando pouco em relação ao sudeste e sul do País, essas professoras da 

pesquisa fazem parte, da “elite” do município mesmo sem disso ter 

consciência. De acordo com os autores, essas professoras têm rendimentos 

fixos e não trabalham na lavoura, numa região onde predomina o trabalho 

manual e sazonal. Essas professoras vêm a profissão docente como 

recompensa ao seu esforço e por isso se auto conferem um grau de distinção: 

 

Filhas de trabalhadores rurais e urbanos, analfabetos e semi-
analfabetos (exceto mas, cujo pai havia completado o 2º grau), 
conseguiram fugir, de algum modo, ao destino comum do trabalho 
manual, e isso constitui para elas enorme fonte de satisfação pessoal 
(“me sinto recompensada”; “ a minha profissão é gratificante”). Por 
meio de investimentos materiais e , sobretudo, afetivos, tão mais 
duramente suportados (“muito lutei para chegar aonde cheguei”) 
quanto maior as dúvidas e dificuldades enfrentadas, essas 
professoras conseguiram se situar num ponto do espaço social que, 
correlativo ao espaço físico onde atuam, permite o ganho de posição, 
isto é, essa forma propriamente não-capitalista de acumulação de 
capitais caracterizada pela posse de um capital distintivo ( no caso, 
ser professora num município pobre). (PEREIRA & ANDRADE, 2006, 
p.10) 

 

A profissão docente confere a essas mulheres uma distinção até mesmo 

em relação às demais mulheres quando afirmam ser cortejadas pela população 

masculina. Para os autores, as professoras afirmaram que os rapazes solteiros 

dos locais de suas escolas consideravam-nas “bons- partidos”, mirando-as a 

partir de suas estratégias matrimoniais. A distinção conferida a elas pela 

população converte-se em motivação para superar as adversidades 

decorrentes da precariedade das políticas educacionais naquela região:  
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“me sinto valorizada pelos pais dos meus alunos”; “aquele abraço 
espontâneo e o sorriso largo que vejo em seu rostos todas as manhãs”; 
“ somos tratadas com muito carinho, respeito e admiração por parte 
dos moradores das comunidades, e isso nos gratifica e estimula a 
enfrentar os problemas cotidianos”(PEREIRA & ANDRADE, 2006, p.10) 

 

Para os autores, mesmo num universo aparentemente homogêneo, há 

hierarquia de funções, o que reduz os créditos simbólicos aos postos 

considerados mais baixos – segundo a percepção dos agentes, por exemplo, 

as professoras da educação infantil ou da creche. O que as mantém na 

profissão segundo Pereira & Andrade (2006) é a “adesão manifesta” ao 

carisma profissional, obtendo uma atitude antieconômica dos agentes, 

recusando o cálculo exclusivamente econômico. Coagidas pelas urgências, 

elas encontram no carisma da função a fonte de motivos para permanecer na 

profissão. No espaço analisado pelos autores o carisma define-se como 

propriedade simbólica central do magistério. No sentido empregado por Weber 

(apud Pereira & Andrade, 2006) “onde existe, uma ‘vocação’”, no sentido 

enfático da palavra, há uma “missão” ou “tarefa íntima”19. 

Segundo Pereira & Andrade (2006) o carisma é propriedade 

extracotidiana para os agentes no topo dos campos simbólicos (autores, 

grandes acadêmicos, escritores de renome, entre outros) e é missão para os 

alocados nos postos mais baixos das escalas intelectuais (professores de 

séries iniciais, alfabetizadores de adultos). Também segundo Weber (apud 

Pereira & Andrade, 2006) é uma atitude antieconômica, não porque o agente 

carismático recuse retornos materiais, mas porque recusa toda a atitude 

econômica racional, a perseguição exclusiva de fins estritamente econômicos: 

 

O carisma é o centro de toda uma lógica da prática simbólica. 
Constitui uma espécie de operador prático que transforma os déficits 
(de posição, de localização, etc.) em rendimentos simbólicos 
pessoais. O agente carismático sente compensações íntimas mesmo 
nas tarefas socialmente mais desprezadas. O carisma supre o agente 
de imaginação auto justificadora: essa pode ser interpretada tanto 
como fonte de sentido quanto de eufemismo. É fonte de sentido, pois 

                                                 
19

Weber (2001, p. 64) aborda o conceito de vocação como algo peculiar dos protestantes: 

“Vocação é um termo que remete à ideia de uma tarefa confiada por Deus. Nem os povos 
católicos e nem os da antiguidade clássica possuíam qualquer expressão que tivesse tal 
conotação, do que hoje chamamos de vocação (no sentido de uma tarefa de vida, de um 
campo definido no qual trabalhar), enquanto que ela existiu para todos os povos protestantes”. 
Na concepção weberiana, a ideia de vocação está ligada à profissão 
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é da vocação que o agente do magistério extrai a sua libido 
profissional. Também opera como eufemização das mazelas crônicas 
de uma profissão dominada, situada nos níveis mais baixos das 
hierarquias simbólicas. Ao suportar o dia-a-dia de uma profissão que 
promete muito e cumpre pouco, o agente do magistério, ocupante de 
postos mais humildes nas hierarquias funcionais, encontra no carisma 
um “fundamento cotidiano duradouro. (PEREIRA & ANDRADE,2006, 
p.14) 

 
 

É nessa mesma direção que Bourdieu & Champagne (1998), ao 

abordarem os “excluídos do interior” do sistema educacional apontam os que 

compõem o conjunto dos que descobrem que não têm as credenciais 

suficientes para ter acesso a posições sociais mais vantajosas. Segundo 

Pereira et al (2006), as professoras situadas nos postos mais baixos são os 

excluídos do interior do universo da produção simbólica. Fervorosas da 

democratização do ensino são as primeiras vítimas, pois perdem o valor 

distintivo de suas credenciais. Desta forma, a existência real de grande volume 

de certificados ou diplomas existentes distancia as professoras da distinção. 

No capítulo seguinte será abordado como as determinações da política 

educacional internacional/nacional ecoam nas políticas educacionais do estado 

de Santa Catarina, iniciando caracterizaçãodo recorte geográfico eleito nessa 

pesquisa. 
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3. POLÍTICAS EDUCACIONAIS – MEADOS DO SÉCULO 
XX AO SÉCULO XXI- AS FACE DO ESTADO 

 

A illusio é estar preso ao jogo, preso pelo jogo,  
acreditar que o jogo vale a pena ou, para dizê-lo de  

maneiramais simples, que vale a pena jogar.  
 (BOURDIEU, 1996, p. 139-140, grifo do autor), 

 

A partir deste capítulo, caracteriza-se de modo mais próximo o cenário 

da pesquisa, tendo como baliza as políticas educacionais do Estado de Santa 

Catarina. Mantém-se como característica a explicitação em formato de funil, em 

que a explicação é iniciada do macro para o micro, direcionando a lente de 

análise, neste momento do estudo, para o recorte geográfico – o Estado de 

Santa Catarina –, demonstrando a peculiaridade catarinense, as demandas e 

as respostas forjadas pelas instituições envolvidas nesse processo, o contexto 

em que se inserem os sujeitos alvos deste estudo. De início, para a análise em 

perspectiva mesocósmica (HARGREAVES, 1999), explicitam-se as 

determinações locais, as quais impactam diretamente o trabalho docente, no 

seu dia a dia, conforme se refere o autor, portanto determinações focais ao 

Estado de Santa Catarina, no que diz respeito à educação. Em seguida são 

apontados os aspectos do mérito e da docência nesse âmbito. 

Primeiramente, caracteriza-se o espaço geográfico com recorte para o 

local em que os sujeitos residem e atuam. Essa caracterização está dividida 

em três partes. Na primeira parte, caracteriza-se o Estado de Santa Catarina, 

fazendo um binômio: recorte geográfico e políticas estaduais. Na segunda 

parte, a região oeste do Estado de Santa Catarina é caracterizada, pois tal 

região mantém características peculiares em relação ao restante do Estado 

como, o fato de ser uma região basicamente rural em que as professoras 

atuam como docentes. Num terceiro momento, com o objetivo de compreender 

a dinâmica adotada com base em Hargreaves (1999), faz-se o exercício de 

análise mesocósmica, ou seja, de como as determinaçõesmacrocósmica 

emicrocósmica se convergem, transformando-se em relaçõesmesocósmicas. 

Dessa forma, este estudo analisa como as determinações da política 

educacional das esferas superiores (Internacional, nacional, estadual) 

impactam, e por vezes descaracterizam, o campoeducacional, mais 

especificamente na dinâmica do dia a dia das docentes, no que Hargreaves 
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(1999) chama de dinâmica do “cara a cara”, ou do dia a dia da escola. Todo 

esse esforço de análise tem por objetivo, como antes informado, caracterizar o 

campode atuação das professoras pesquisadas. 

 Começa-se, então, por caracterizar o recorte geográfico, a fim de 

apresentar e aproximar o leitor da realidade estudada, em seguida, aborda-se 

as políticas educacionais do Estado de Santa Catarina e, finalmente, este 

estudo explicita as relações entre a política educacional e a realidade 

educacional local.  

 

3.1. O ESTADO DE SANTA CATARINA: A FACE 
CARACTERIZADA PELO RECORTE GEOGRÁFICO 

 

Duas partes integram esta caracterização do Estado de Santa Catarina: 

na primeira parte, há uma breve reconstrução histórica, com o intuito de facilitar 

o caminho do leitor na visualização desse recorte geográfico; na segunda 

parte, são apresentadas as diferenças internas do Estado de Santa Catarina, o 

que pode facilitar o entendimento dos agentes estudados, além disso, 

explicitamos as políticas públicas do Estado de Santa Catarina, a fim de 

encaminhar o leitor à realidade dos atores estudados. 

O litoral catarinense foi descrito por Cartas geográficas de navegadores 

de várias nacionalidades desde o século XVI, mas foi em 1529 pela primeira 

vez chamada de “Ilha de Santa Catarina”. 

Nesse momento histórico, havia uma disputa entre Portugal e Espanha 

por espaço geográfico, principalmente visando ao Rio da Prata. Os primeiros 

moradores da Ilha de Santa Catarina foram os índios, náufragos de expedições 

anteriores, além de religiosos que vinham com as embarcações. 

 

A conquista e ocupação portuguesa do Brasil deram-se, de fato, a 
partir do litoral, ficando a ocupação do grande oeste por conta da 
atuação bandeirante que, por atrativos e em épocas distintas, 
penetrou pelo sertão impondo-se às populações nativas (RADIN, 
2001, p. 17).  

 

Os bandeirantes foram os grandes responsáveis pelo alargamento das 

fronteiras do território. Ocupando a partir do litoral: Laguna, Desterro, São 

Francisco em direção do interior do Estado.  
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Como observado, o litoral catarinense foi o primeiro território habitado, 

mas, mesmo assim, sofria de uma grande crise demográfica. Em virtude desse 

fato, a Coroa portuguesa incentivou habitantes de sua outra colônia, Ilhas 

Açorianas, a habitarem a Ilha de Santa Catarina. Compõe-se, assim, o litoral do 

Estado de Santa Catarina.  

Por outro lado, séculos depois, o interior do estado, pouco habitado, 

tornou-se campo fértil para disputas de terras principalmente entre o Paraná e 

Santa Catarina (a Guerra do Contestado). 

 Com o intuito de manter ocupado o território de Santa Catarina, o 

governo federal incentivou a ocupação do interior do Estado por imigrantes 

italianos e alemães. Formou-se, dessa maneira, um estado com um litoral e um 

interior com características próprias.  

Esta breve reconstrução histórica teve como objetivo apresentar as 

características díspares entre o litoral catarinense e o interior do Estado, desde 

a forma como foi colonizado até a diferença de seus habitantes. Mais adiante, 

com a caracterização específica do Oeste de Santa Catarina, tais diferenças 

aparecerão mais agudas. 

De certa forma, o Estado de Santa Catarina, atualmente, mantém certa 

distinção em relação a alguns estados da Federação. Observando os índices 

nacionais, seja no Índice de Desenvolvimento Humano20 (IDH), seja na 

educação, seja na qualidade de vida, o Estado se mantém com bons índices, 

como pode ser observado nas tabelas a seguir.21 

 

Tabela 1– IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) 

 
 

IDHM IDHM 
LONGEVIDADE 

Média Nacional 0,766 0,727 
Média Estadual 0,791 0,807 

Fonte: Dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(2000).Organizados pela autora. 

 

                                                 
20

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa que engloba três 
dimensões: riqueza, educação e esperança média de vida. É uma maneira padronizada de 
avaliação e medida do bem-estar de uma população. O índice foi desenvolvido em 1990 
pelo economistapaquistanêsMahbubulHaq e vem sendo usado desde 1993 pelo Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento no seu relatório anual. 

21
Há a divulgação de que os dados do IDH de 2010 estão disponíveis, mas foram feitas várias 

buscas no site oficial e este encaminha para os dados de 2000; até o final deste trabalho, 
não houve a divulgação dos novos dados. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Riqueza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esperan%C3%A7a_m%C3%A9dia_de_vida
http://pt.wikipedia.org/wiki/1990
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mahbub_ul_Haq
http://pt.wikipedia.org/wiki/1993
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Desenvolvimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Desenvolvimento
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Tabela 2– Pobreza e Indigência 

 
 

% de indigentes % de pobres 

Média Nacional 16,32 32,75 
Média Estadual   5,92 16,24 

Fonte: Dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(2000).Organizados pela autora. 

 

Tabela 3– Pobreza e Indigência infantil 

 
 

% de indigentes % de pobres 

Média Nacional 25,18 45,99 
Média Estadual   9,48 24,57 

Fonte: Dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(2000).Organizados pela autora. 

 

Tabela 4 – Analfabetismo 

 % 7 a 14 anos 
analfabetas 

%10 a 14 anos 
analfabetas 

%15 a 17 anos 
analfabetas 

%15 anos ou 
mais 
analfabetas 

Média 
Nacional 

12,36 5,88 4,01 12,94 

Média 
Estadual 

3,49 1,06 1,02 5,88 

Fonte: Dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(2000).Organizados pela autora. 

 

Tabela 5– Frequência à Escola  

 % 7 a 14 anos na 
escola 

% 10 a 14 anos na 
escola 

% 7 a 14 anos 
frequentando o 
fundamental 

Média 
Nacional 

94,52 94,65 89,92 

Média 
Estadual 

96,67 95,95 93,79 

Fonte: Dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2000). 
Organizados pela autora. 

 

Tabela 6 – Tempo de escolaridade 

 % 15 a 17 anos na 
escola 

% 15 a 17 anos 
com menos de 
quatro anos de 
estudo 

% 15 a 17 anos no 
ensino médio 

Média 
Nacional 

77,72 16,38 34,53 

Média 
Estadual 

75,31 6,62 45,43 

Fonte: Dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(2000).Organizados pela autora. 
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Conforme é possível observar nas Tabelas 1 a 6, o Estado de Santa 

Catarina tem indicadores sociais melhores do que os da média nacional, com 

exceção apenas dos jovens entre 15 a 17 anos que estão frequentando a 

escola, no Brasil o percentual é de 77,72% e em Santa Catarina o percentual 

cai para 75,31%. Há, portanto, certa distinção dos índices do estado de Santa 

Catarina em relação aos índices nacionais. 

 

3.2 O ESTADO DE SANTA CATARINA: A FACE DAS POLÍTICAS 
DE EDUCAÇÃO 

 

Em relação às políticas de educação, o Estado de Santa Catarina 

também se distingue. Um marco dessa distinção iniciou-se na década de 1960, 

pois representa o aumento do processo de desenvolvimento econômico que, 

como será visto, tem relação direta com as determinações das políticas do 

Estado de Santa Catarina. Houve a ampliação e a diversificação de base 

produtiva, processo iniciado desde a segunda metade da década de 1945, 

intensificando com forte intervenção estatal em 1960, favorecendo a 

acumulação de capital privado. Nesse período, segundo Aguiar (2008), ocorreu 

a chamada politização das relações econômicas e a estruturação da ossatura 

material e institucional do Estado, a partir da implantação dos Planos de Metas 

do Governo PLAMEGs22, conforme Goularti Filho (2002). 

Conforme Aguiar (2008), a ascensão do capital industrial fomentava, 

juntamente com as forças da oligarquia catarinense que estava no comando do 

aparelho governamental, a integração “produtiva”. Com o golpe de 1964, a 

proliferação da coerção possibilitou condições entre governantes e aliados para 

que executassem políticas que favoreciam o capital privado e a concentração 

de renda, ampliando a desigualdade social. 

O aparelho burocrático foi desafiado à modernização e, pela primeira 

vez no Estado, usou-se a estratégia de planejamento com o objetivo de 

articular políticas para atender ao modelo de produção capitalista. Atrelado à 

justificativa de modernização, sistema educacional segue o mesmo modelo, 

fazendo, das questões educacionais, projetos globais sempre no binômio 

                                                 
22

  Plano de Metas do Governo de 1961-1965.   



84 

 

educação-desenvolvimento, constituindo como eixo central das políticas 

educacionais. 

O Estado de Santa Catarina integrou os planos econômicos (PLAMEGs) 

com a criação do Conselho Estadual de Educação (LEI 2.975/61); das Leis do 

Sistema Estadual de Ensino (Lei 3.191/63 e Lei 4.394/69); do Plano Estadual 

de Educação 1969-1980 (Decreto 8.828/69): da Universidade para o 

Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina (Decreto 2.802/65), além de 

realizar reformas no aparelho estatal nos diferentes níveis do sistema escolar 

de ensino catarinense. Segundo Aguiar (2008), essa combinação de leis e 

decretos caracteriza a necessidade de normatização das questões 

educacionais do Estado de Santa Catarina, além da incorporação da própria 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 4.024/61, e da Lei 

5.540/6823, assim como toda aura de desenvolvimentismo presente nesse 

período no país.  

Conforme Aguiar (2008), esse espírito de desenvolvimento econômico 

produziu no Estado de Santa Catarina um aumento da população urbana que 

até o momento era massivamente rural. Houve um aumento considerável de 

empregos, principalmente nos setores secundário e terciário, explicitando a 

demanda do letramento e do avanço da escolarização. Aumenta-se a rede 

escolar, sobretudo, o nível primário. Aumenta-se também a formação média e 

Escolas Normais para formação de professores. A década de 1960, portanto, 

firma-se como marco fundamental para a construção de política educacional 

catarinense atrelada à dinâmica econômica do Estado.  

De acordo com Goularti Filho (2002), ocorreu a ampliação e 

diversificação da base produtiva freada pela falta de estrutura energética, de 

estrutura viária, mas principalmente de mão de obra qualificada. Tal condição 

preocupava sobremaneira os interesses de grupos econômicos e políticos 

catarinenses, pois colocava o Estado em posição periférica em relação aos 

outros estados, em especial aos da Região Sudeste. Nesse período, o contexto 

catarinense define-se como estatal industrial. Intensifica-se o discurso 

desenvolvimentista de “planejamento” e “desenvolvimento”. Empresários, 

políticos e técnicos expõem que as relações relativas ao desenvolvimento do 

                                                 
23

 Lei 5.540/68: Lei da Reforma Universitária. 
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Estado não devem ser exclusivamente atreladas a ações federais, que o 

governo local deveria formular “metas” e execução para o cumprimento do 

planejamento econômico. O empresário catarinense reconhece a inabilidade de 

acúmulo de capital por conta e risco e lista o Estado, pedindo intervenção. 

Dessa forma, o aparelho estatal responde aos reclames da burguesia 

catarinense, compondo bloco da própria classe dominante. Entre os setores 

considerados prioritários, estava o setor educacional. Principalmente, pela 

carência de mão de obra preparada para o trabalho, afirmava a Federação das 

Indústrias do Estado de Santa Catarina (1960) (FIESC). 

A ação fundante de política educacional, conforme Aguiar (2012), de 

cunho desenvolvimentista no Estado de Santa Catarina, pode ser encontrada 

no “Seminário Socioeconômico” promovido pela FIESC entre 1959-1960. O 

Seminário forjou estratégias na elaboração do Plano de Metas do Governo 

(PLAMEG I) de Celso Ramos (1960-1965); uma das questões principais foi o 

diagnóstico da “falta de elemento humano preparado para o trabalho”, 

explicitando o descompasso entre a grande demanda de mão de obra 

especializada que o próprio sistema emergente exigia e a deficiência do 

ensino. Era necessário um rearranjo do ensino para a política 

desenvolvimentista (FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA, 1960, p. 7). Desse modo, a educação destacou-se como 

responsável para arranque desenvolvimentista preparadora do contingente de 

mão de obra, pois, segundo o governo do Estado “a valorização dos recursos 

humanos é um importante caminho para se chegar ao desenvolvimento da 

economia, pois esta não dependeria só dos capitais, mas da qualidade dos 

homens” (SANTA CATARINA, 1965, p. 13). 

De acordo com Aguiar (2008), foram realizados dois importantes 

convênios: o primeiro entre PLAMEG e o Centro de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (CEPE)24 da Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC); e o segundo convênio o do Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) e UNESCO. Os dois 

convênios estavam inseridos no pacote de acordos entre o MEC e a USAID25, 

                                                 
24

  Centro de Pesquisas Educacionais mantidopela Universidade do Estado de Santa Catarina. 
25

Série de acordos produzidos, nos anos 1960, entre o Ministério da Educação brasileiro (MEC) 
e a United StatesAgency for InternationalDevelopment (USAID). Visavam estabelecer 
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que envolvia a reestruturação administrativa, o planejamento e treinamento de 

pessoal docente e técnico.  Segundo Romanelli (2002), havia uma crise do 

sistema educacional provocada pelo crescimento da demanda social, o que 

serviu de justificativa para a intervenção externa em forma de “cooperação”. A 

USAID26 assessorava a administração pública, por intermédio de cooperação 

financeira e assistência técnica, que desencadeou reforma autoritária vertical 

imposta pelo modelo político americano, resultando em visitas de peritos 

americanos os quais auxiliavam na elaboração das políticas educacionais.  

Aguiar (2008), relata que o convênio PLAMEG-UDESC-CEPE, firmado em 

1966, elencou como prioridade uma pesquisa que apresentasse os problemas 

no então ensino primário e médio do Estado de Santa Catarina. Nesse período, 

eram escassos dados sobre a realidade educacional catarinense, mas o 

convênio justamente cumpriria essa função de levantamento prévio das 

condições da educação no Estado. As pesquisas foram assessoradas por 

Jacques Torfs e Michel Debrun, peritos da UNESCO, integrantes da equipe 

entre 1966-1968. Foi produzido um relatório final que recebeu o título “Sobre as 

Condições do Processo Educacional de Santa Catarina”. Conforme Aguiar 

(2008), o relatório pontuou que o Estado de Santa Catarina estava 

“caminhando num processo irreversível de desenvolvimento” e que havia a 

necessidade de elaboração e planejamento integral da educação catarinense 

que, com a “colaboração de organismos nacionais e internacionais”, se 

ajustasse “aos planos globais de desenvolvimento do Estado” e determinasse 

                                                                                                                                               
convênios de assistência técnica e cooperação financeira à educação brasileira. Entre junho 
de 1964 e janeiro de 1968, período de maior intensidade nos acordos, foram firmados 12, 
abrangendo desde a educação primária (atual ensino fundamental) atéo ensino superior. O 
último dos acordos firmados foi no ano de 1976.Os acordos MEC-USAID inseriam-se num 
contexto histórico fortemente marcado pelo tecnicismo educacional da teoria do capital 
humano, isto é, pela concepção de educação como pressuposto do desenvolvimento 
econômico. Nesse contexto, a “ajuda externa” para a educação tinha por objetivo fornecer 
as diretrizes políticas e técnicas para uma reorientação do sistema educacional brasileiro, à 
luz das necessidades do desenvolvimento capitalista internacional. Os técnicos norte-
americanos que aqui desembarcaram, muito mais do que preocupados com a educação 
brasileira, estavam ocupados em garantir a adequação de tal sistema de ensino aos 
desígnios da economia internacional, sobretudo aos interesses das grandes corporações 
norte-americanas. Na prática, os MEC-USAID não significaram mudanças diretas na política 
educacional, mas tiveram influência decisiva nas formulações e orientações que, 
posteriormente, conduziram o processo de reforma da educação brasileira na Ditadura 
Militar. Destacam-se a Comissão Meira Mattos, criada em 1967, e o Grupo de Trabalho da 
Reforma Universitária (GTRU), de 1968, ambos decisivos na reforma universitária (Lei nº 
5.540/1968) e na reforma do ensino de 1º e 2º grau (Lei nº 5.692/1971). (Fonte: 
Universidade Estadual de Campinas (2006)).  

26
United StatesAgency for InternationalDevelopment (antes descrita). 
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modificações “estruturais e funcionais que se fazem necessárias na máquina 

administrativa responsável pelo controle e desenvolvimento da educação” 

(SANTA CATARINA, 1967, p. 152).  

E ainda Aguiar (2008), que relata a existência de mais duas pesquisas 

desenvolvidas pela PLAMEG e realizadas pelo CEPE entre 1966 e 1968. Uma 

chamada “Expansão da Escolaridade Primária até a 6ª série” de 1968, e a 

segunda gerou um relatório chamado “Evasão e Repetência nas Comunidades 

Pesqueiras”, também de 1968. As pesquisas expõem o descrédito dos 

educadores na possibilidade de expansão escolar pela precariedade do próprio 

sistema de ensino, além da falta de professores, equipamentos, salas de aula e 

a insuficiência da própria estrutura de ensino que não oferecia além do ensino 

primário, e havia evasão e repetência massiva (SANTA CATARINA, 1968, p. 

76). Para Dutra, Pereira e Auras (1984), as pesquisas serviram mais para dar 

“caráter de cientificidade”, do que de fato serem informações úteis na 

orientação da política educacional do Estado de Santa Catarina. 

Nessa mesma pesquisa de Aguiar (2008) verifica-se que, Santa Catarina 

foi o primeiro estado que realizou o diagnóstico técnico, resultante do convênio 

entre MEC, INEP e UNESCO. A comissão técnica internacional estava 

presente na elaboração do Plano Estratégia Educacional no IV Colóquio 

Estadual para a Organização do Sistema Estadual de Ensino (CEOSE), entre 5 

e 8 de julho de 1967, em Florianópolis. O Colóquio norteou a educação de 

Santa Catarina, disseminando a ideia de planejamento como instrumento para 

o desenvolvimento econômico e também no conteúdo pedagógico. O CEOSE 

defendia a existência de “líderes e técnicos suficientemente adestrados”, pois a 

gestão e o estudo de assuntos educacionais não poderiam ser atribuições 

“apenas de burocratas ou de técnicos, mas, sobretudo, de uma elite capaz de 

dar conteúdo real à educação” (SANTA CATARINA, 1967, p. 12). O CEOSE 

também objetivava diagnosticar e sinalizar medidas administrativas e técnicas 

para a implantação de novas estruturas e mecanismos do sistema de educação 

do Estado, organizando inclusive as respectivas Secretarias de Educação; 

também, visava lastrear ideias de política de educação e orientar o 

planejamento educacional (BRASIL, 1967, p. 5). Nos debates do CEOSE, havia 

a preocupação com o tema da qualidade de ensino, a questão da evasão e, 

finalmente, da repetência escolar. Tais temas eram discutidos na perspectiva 



88 

 

de responsabilização individual, resultado, segundo o Colóquio, da dificuldade 

de socialização das crianças, discussão exclusivamente psicológica e 

pedagógica, e não discussão de fatores econômicos ou sociais.  

Conforme observa Aguiar (2008), a discussão sobre sistema escolar 

catarinense limita-se, por conseguinte, à responsabilização individual, 

perdendo de vista debates mais globais, amplos do processo escolar, além de 

eximir o Estado de sua responsabilidade no que se refere às condições de 

ensino. Além disso, há um discurso redentor que a educação poderia exercer, 

caso preparasse um contingente de mão de obra especializada, inscrevendo o 

Brasil entre os países com grande potencial de desenvolvimento via educação. 

Dessa maneira, a educação também contribuiria para a unidade nacional. No 

Plano Estadual de Educação (PEE), a educação é vista como “área crucial [...] 

para se fundamentarem as várias etapas do ‘arranco para o desenvolvimento’, 

encarado no seu aspecto integral” (SANTA CATARINA, 1969, p. 1).  

O Plano, de acordo com Aguiar (2012), pontuava que a educação estava 

“para atuar como determinante do processo de desenvolvimento e mudança”, 

equalizando as diferenças e, para isso, era preciso qualificar para o setor 

produtivo, elevar a renda individual e, consequentemente, proporcionar a 

criação de novos hábitos de consumo. Dessa forma, o PEE auxiliaria na 

dinamização da sociedade, recompondo o equilíbrio social (SANTA 

CATARINA, 1969, p. 3). Cada vez mais intenso, vincula-se a educação ao 

discurso do desenvolvimento, justificando “reformas” educacionais contínuas. 

Nas décadas de 1970 e 1980, houve, no Estado de Santa Catarina, o 

Sistema de Avanços Progressivos. Esse sistema tinha duas frentes: a primeira 

dizia respeito à não reprovação, tentando solucionar essa questão no Estado, o 

qual mantinha altos índices de reprovação; e a segunda frente se referia ao 

tema do processo educativo na forma de discussão de seu 

redimensionamento, redefinição de conteúdos escolares, métodos, técnicas, 

estratégias. 

Em 1970, sob a Lei nº 5.692/7127, influenciada pelo ideário de ajuda 

externa sustentada pelo regime militar, processa-se uma reforma educacional 

                                                 
27

Lei que tinha como objetivo fixar as Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º grau 

reorganizando todo o ensino existente. 
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que, em síntese, prolonga a obrigatoriedade escolar de 4 anos para 8 anos 

eliminando o gargalo do exame de admissão entre a 4ª e 5ª séries. 

O sistema de avanços progressivos, segundo Koch (1989), entendia a 

reprovação como inibidora da produtividade do sistema escolar. Essa política 

educacional, própria do Estado de Santa Catarina, foi vista nacionalmente 

como inovadora, tendo repercussão nacional, já que a realidade de altos 

índices de repetência era constante em todo o território da federação. Apesar 

de algumas mudanças do sistema escolar, este não conseguia manter os 

alunos na escola. Com o fracasso do próprio regime militar no que se refere à 

melhoria de índices sociais, ocorreu justamente o inverso, pois aumentaram as 

taxas de exclusão e produziu-se um grande contingente de jovens analfabetos. 

Em 1970, em pleno “milagre econômico”, 24,3% de jovens na faixa de 14 anos 

eram analfabetos; em 1980, o índice era de 19,3%; nessa época, a 

urbanização no Estado de Santa Catarina atingiu seu maior índice até então, 

como pode ser visualizado na Tabela 7. 

 
Tabela 7 – Distribuição da população no Estado  

População 1940 1950 1960 1970 1980 

Urbana        21,5        23,2        32,3        42,9        59,4 

Rural        78,4        76,8        67,7        57,1        40,6 

Fonte: Dados de Santa Catarina (1984, p. 47). Organizados pela autora. 

 
Em 1980, a migração no Estado de Santa Catarina atingiu o índice de 

117,9%, conforme apresentado na Tabela 8, fato já antes debatido, pois o 

aumento da população urbana determinou mudanças na educação do Estado. 

 
Tabela 8 – Crescimento da População 

Ano 

1970 

População 

2.901,734 

Cresc. (%) 

- 

Migrantes 

324,758 

Cresc. (%) 

- 

1980 3.627,933 25,03 707,750 117,9 

Fonte: Dados de Santa Catarina (1984, p. 47). Organizados pela autora 

 

Havia uma preocupação com custos, abertura de vagas e agilidade do 

processo escolar. Segundo Koch (1989), o governo catarinense, com a política 

de avanços progressivos, teve resposta altamente positiva, uma vez que 

liberou a escola do ônus da repetência e, com isso, aumentou o fluxo de saída 
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dos alunos e ampliou o quadro de ofertas de vagas no sistema escolar, todavia 

com profundas marcas na qualidade do ensino básico da população 

catarinense. 

Nas décadas de 1990 e 2000, em relação às Políticas Educacionais do 

Estado, há a possibilidade de estas serem analisadas pelas suas formulações 

estaduais de material regulamentador. Foi feito, neste estudo, a varredura de 

todas as leis formuladas em relação à Educação, nesse período, no Estado de 

Santa Catarina. Foram formuladas nesse período 25 leis, divididas, neste 

estudo, somente como recurso didático, em 7 categorias, tais como: leis que 

dispõem sobre Saúde, Alimentação, Cidadania, Organização Burocrática, 

Novas Versões de Leis, FUNDEB, Uso de Material Didático; conforme figura 1. 

 

Figura 1 – Temáticas de Leis formuladas sobre as Políticas 
Educacionais de SC– décadas 1990 e 2000 

 

Fonte: a autora. 
 

O maior número de leis diz respeito ao descritor “saúde”, totalizando 7 

leis, em seguida, o descritor “cidadania”, com 6 leis, depois, o que dispõe sobre 

questões “burocráticas”, com 4 leis, em seguida, sobre questões de 

“alimentação”, com 3 leis, os próximos, empatados, dizem respeito a “material 

didático” e “novas versões de leis”, com 2 leis cada e, finalmente, com 1 lei, o 

que dispõe sobre o “FUNDEB”. 
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Observando as disposições das leis, ratifica-se o conceito de “pobrezas 

múltiplas”, no entendimento de Celman (1999), sendo elas: “pobreza de 

proteção”, “pobreza de entendimento” e “pobreza de participação”. Na 

atualidade, especialmente a “pobreza de proteção”: 

 

A “pobreza de proteção” sofrida por alunos e docentes diante da 
violência internalizada nas relações sociais (prepotência, ameaças, 
falta de responsabilidade dos adultos para com as crianças, medo da 
participação e da perda do emprego, assim como as geradas pelas 
novas normas denominadas de “flexibilização no trabalho”, que 
aumentam a insegurança, a desconfiança mútua e a dependência) 
(CELMAN 1999 p. 239).   

 

Em razão da “flexibilização do trabalho”, antes debatida como uma das 

determinações do Plano Neoliberal, são transferidas, de forma legal, por 

intermédio das Leis Educacionais, de maneira explícita, portanto, para o 

Estado, demandas que antes eram do foro íntimo como o cuidado da saúde 

bucal, ou da vacinação na escola, ou da educação no trânsito, ou da 

preocupação da alimentação saudável. Desse modo, aumenta-se a 

dependência de um Estado que quer ser mínimo, mas mantém controle e 

vínculo com questões peculiares. Logo, configuram-se progressivos 

contrassensos, a fim de liberar a mão de obra dos pais para o extremo da 

“flexibilização”. Embora seja uma determinação internacional, nacional e 

estadual, neste recorte do Oeste de Santa Catarina, parece saltar à análise as 

condições desses agentes sociais que fazem parte desse campo,considerando 

que ocampo educacionalrecebe interferência direta do seu entorno. Nesse 

sentido, a realidade salta à lente de análise, por ser região cercada por 

agroindústrias, em que a expressão “flexibilização do trabalho” é parte 

integrante da função a que a maioria da população que reside neste recorte é 

submetida.   

Segue uma breve descrição das leis referidas anteriormente. As 25 leis 

que foram estabelecidas entre 1996 a 2008, disponíveis no sítio da Secretaria28 

do Estado (SANTA CATARINA, 2013d), versam sobre: a) a organicidade da 

                                                 
28

 Disponível no sítio: <http://www.sed.sc.gov.br/secretaria/legislacao/cat_view/58-
legislacao/185-ensino/76-legislacao-estadual/82-leis>.  Acessado em: 8 maio 2013. 

http://www.sed.sc.gov.br/secretaria/legislacao/cat_view/58-legislacao/185-ensino/76-legislacao-estadual/82-leis
http://www.sed.sc.gov.br/secretaria/legislacao/cat_view/58-legislacao/185-ensino/76-legislacao-estadual/82-leis
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saúde dos alunos nas escolas públicas do Estado: Lei 10.19629 de 24 de julho 

de 1996; Lei 10.75930 de 16 de julho de 1998; Lei 11.48031 de 12 de julho de 

2000, Lei 11.90532 de 25 de setembro de 2001; Lei 12. 94833 de 11 de maio de 

200434; Lei 12.90535 de 22 de janeiro de 2004, as quais dispõem, 

respectivamente, sobre vacinação, peso do material escolar, sobre normas 

gerais de saúde, sobre testes de acuidade da visão e audição; proibição do uso 

de cigarros e dispõe sobre saúde bucal; b) leis que tratam a respeito da 

alimentação nas escolas públicas: Lei 12.06136 de 18 de dezembro de 2001; 

Lei 12.28237 de 18 de junho de 2002; Lei 12.90438 de 22 de janeiro de 2004, as 

quais dispõem, respectivamente, sobre concessão de serviço de lanche, 

fornecimento de alimento orgânico nas escolas catarinenses, fornecimento de 

alimentação especial nas escolas; c) leis sobre o exercício da cidadania: Lei 

11.56439 de 28 de setembro de 2000; Lei 11.19440 de 19 de outubro de 2009; 

                                                 
29

  Torna obrigatória a administração da vacina contra a rubéola em crianças de 1 a 12 anos e 
em mulheres na faixa etária de 12 aos 40 anos, para ingresso no segundo e terceiro graus e 
para ingresso em trabalho que tenha contato com crianças. 

30
  Dispõe sobre o peso máximo tolerável do material escolar transportado diariamente por 

alunos do Pré-Escolar e 1º Grau da Rede Escolar Pública e Privada do Estado de Santa 
Catarina. O peso máximo total do material escolar transportado diariamente por alunos do 
pré-escolar e 1º grau em mochilas, pastas e similares não poderá ultrapassar: 5% do peso 
da criança do pré-escolar; 10% do peso do aluno do 1º grau. 

31
  A pessoa que explora comercialmente cantinas nos estabelecimentos escolares colocará à 

disposição dos usuários alimentos adequados à sua nutrição, como forma de garantir o 
desenvolvimento de hábitos alimentares à sua socialização e à sua plena formação 
alimentar. 

32
   É obrigatória a realização de testes de acuidade visual e auditiva, para os estudantes das 

escolas públicas de Santa Catarina. Os testes serão aplicados a todos os estudantes de 1º 
Grau, com objetivo de detectar possíveis deficiências. Os alunos que apresentarem 
distúrbios serão encaminhados aos serviços de saúde do Estado e/ou Município, mediante 
autorização dos pais e/ou responsáveis. 

33
  Proíbe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas no ambiente físico das escolas públicas 

e privadas, nos estabelecimentos de ensino dos cursos fundamental, médio, superior, 
técnico e profissionalizante do Estado de Santa Catarina.  

34
  Fica o Poder Executivo, através da Secretaria de Estado da Educação e Inovação, 

autorizado a incluir nas disciplinas já existentes nos currículos, conteúdo referente à saúde 
bucal na rede pública estadual de ensino fundamental e médio, enfatizando a prevenção e a 
conscientização dos alunos. 

35
  Fica o Poder Executivo, através da Secretaria de Estado da Educação e Inovação, 

autorizado a incluir nas disciplinas já existentes nos currículos, conteúdo referente à saúde 
bucal na rede pública estadual de ensino fundamental e médio, enfatizando a prevenção e a 
conscientização dos alunos. 

36
 Dispõe sobre critérios de concessão de serviços de lanches e bebidas nas unidades 

educacionais, localizadas no Estado de Santa Catarina. 
37

 Dispõe sobre o fornecimento de alimentos orgânicos na merenda escolar nas unidades 
educacionais do Estado de Santa Catarina.  

38
 É obrigatório o uso de alimentação especial, na merenda escolar, adaptada para crianças 

portadoras de Diabetes Mellitus e aos celíacos, em todas as escolas da rede pública de 
Educação do Estado de Santa Catarina. 

39
  Dispõe sobre a obrigatoriedade de execução de Hino nas escolas. 
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Lei 11.86941 de 6 de setembro de 2001; Lei 13.55842 de 17 de novembro de 

2005; Lei 14.32543 de 15 de janeiro de 2008; Lei 14.36344 de 25 de janeiro de 

2008, as quais, respectivamente, dispõem sobre: a obrigatoriedade da 

execução do Hino Nacional nas escolas e sobre a educação de trânsito nas 

escolas, e o reconhecimento da LIBRAS como ferramenta de comunicação; 

obrigatoriedade do Hino Nacional em eventos esportivos, proibição do uso de 

celulares nas escolas públicas do Estado; d) leis que tratam da organização 

burocrática: Lei 11.22545 de 20 de novembro de 1995; Lei 12.57046 de 4 de 

abril de 2003; Lei 12.73147 de 6 de novembro de 2003; Lei Complementar 

17048de 7 de agosto de 1998, as quais, respectivamente, dispõem: para 

                                                                                                                                               
40

  Dispõe sobre a Educação para o Trânsito nas Escolas de Educação Básica da Rede Pública 
do Estado de Santa Catarina. 

41
Reconhece oficialmente, no Estado de Santa Catarina, a linguagem gestual codificada na 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e outros recursos de expressão a ela associados, 
como meio de comunicação objetiva e de uso corrente. 

42
  Dispõe sobre a Política Estadual de Educação Ambiental - PEEA - e adota outras 

providências. Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

43
Determina obrigatória a execução do Hino Nacional Brasileiro em todos os eventos esportivos 

oficiais realizados no Estado de Santa Catarina. 
44

  Fica proibido o uso de telefone celular nas salas de aula das escolas públicas e privadas no 
Estado de Santa Catarina.  

45
  As provas de concursos públicos e os exames vestibulares de Instituições Públicas ou 

Privadas serão realizadas no Estado de Santa Catarina, no período de domingo à sexta-
feira, no horário compreendido entre às oito e dezoito horas. Os estabelecimentos de ensino 
da Rede Pública e Particular do Estado de Santa Catarina ficam obrigados a abonar as 
faltas de alunos que, por crença religiosa, estejam impedidos de frequentar as aulas 
ministradas às sextas-feiras, após as dezoito horas e aos sábados até às dezoito horas. 

46
  Fica assegurado a todos os jovens com idade até o limite máximo de dezoito anos, e/ou aos 

estudantes, independentemente da idade, regularmente matriculados em estabelecimentos 
deensino público ou particular, oficialmente reconhecidos, de nível fundamental, médio e 
superior, e técnico profissionalizante, cinquenta por cento de abatimento sobre o preço 
efetivamente cobrado nas entradas, pelas casas exibidoras cinematográficas, de teatro, de 
espetáculos musicais, circenses e de eventos esportivos, em todo o Estado de Santa 
Catarina. 

47
  É livre a organização e o funcionamento de grêmios estudantis nos estabelecimentos de 

ensino fundamental e médio, públicos e privados. A organização, o funcionamento e as 
atividades das entidades de que trata esta Lei serão definidos em estatutos, aprovados em 
assembleia geral do corpo discente de cada estabelecimento de ensino. 

48
Os currículos do ensino fundamental e médio serão aprovados pela Secretaria de Estado 

responsável pela educação, observarão a base nacional comum, complementada pelo 
sistema estadual e pela escola, adaptando-se às características regionais e locais da 
sociedade, da cultura e da economia, observado o seguinte: - a educação física é disciplina 
obrigatória, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo 
facultativa para os educandos nos cursos noturnos. Da educação infantilnas instituições 
mantidas ou subsidiadas pelo Estado, em complementação às ações municipais na área, 
tem por objetivos: o desenvolvimento integral da criança até os seis anos de idade, - 
proporcionar à criança o desenvolvimento de sua autoimagem e o convívio no seu processo 
de socialização. Parágrafo único. Na educação infantil, o ensino da arte e a educação física 
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definição de datas de concurso; para dispor da garantia em eventos culturais e 

esportivos dos alunos da rede de ensino menor de 18 anos; para garantir a 

liberdade de organização dos estudantes que dispõe do Sistema Educacional 

de Educação; e) leis sobre o uso de material didático em sala: Lei 12.77349 de 

1º de dezembro de 2003;  e Lei 14.07650 de 6 de agosto de 2007; f) uma lei 

referente ao FUNDEB, a Lei 14.27751 de 11 de janeiro de 2008; g) a 

regulamentação e nova versão de leis: Lei Complementar 28152 de 20 de 

janeiro de 2005; Lei Complementar 29653 de 25 de julho de 2005 as quais, 

respectivamente, tratam a respeito da legislação estadual; dispõem de nova 

redação. Todavia, entre a legislação que regula a política educacional no 

Estado de Santa Catarina, há a Proposta Curricular do Estado. Na sequência, 

apresenta-se uma discussão sobre essa importante referência, para que se 

possa compreender a própria dinâmica do estado catarinense.  

 

3.2.1 Políticas de Educação no Estado de Santa Catarina: 

Proposta Curricular 

 

A Proposta Curricular de Santa Catarina teve uma primeira versão 

elaborada em 1991. A versão tratada neste item é a de 2005, versão esta 

                                                                                                                                               
são componentes curriculares obrigatórios. DOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS 
ESCOLARES - As escolas estaduais de educação básica serão instaladas em prédios que 
se caracterizem por: existência de instalações adequadas para educandos com 
necessidades especiais, ambientes próprios para aulas de educação física e realização de 
atividades desportivas e recreativas.  

49
  Institui o Programa Leitura de Jornais e Revistas em Sala de Aula, como atividade 

multidisciplinar, nos estabelecimentos públicos de ensino fundamental e médio no Estado 
de Santa Catarina. 

50
  Altera o art. 6º da Lei nº 12.773, de 2003, que dispõe sobre o Programa de Leitura de 

Jornais e Revistas em Sala de Aula. Fica autorizada a Secretaria de Estado da Educação a 
realizar a contratação de empresas que forneçam jornais ou revistas, local ou regional, para 
o período correspondente ao calendário escolar anual. 

51
 Dispõe sobre o Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB. 

52
  Regulamenta o art. 170, os arts. 46 a 49 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, da Constituição Estadual e estabelece outras providências.  
53

  Dá nova redação ao art. 2º, da Lei Complementar nº 281, de 2005. Do benefício concedido 
ao aluno: para bolsas de estudo concedidas, entre o segundo semestre do ano letivo de 
2005 e o final do ano letivo de 2006 não será inferior a 30% (trinta por cento) da 
mensalidade respectivamente devida, para bolsas de estudo concedidas no ano letivo de 
2007 não será inferior a 40% (quarenta por cento) da mensalidade respectivamente devida, 
para bolsas de estudo concedidas no ano letivo de 2008 em diante não será inferior a 50% 
(cinquenta por cento) da mensalidade respectivamente devida e para bolsa de pesquisa 
será de acordo com o estipulado pelo Conselho Nacional de Pesquisa - CNPq; (NR). 
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revisada e disponível no sítio da Secretaria do Estado de Santa Catarina54 

(SANTA CATARINA, 2013c). Na introdução da Proposta Curricular55 do 

Estado, faz-se uma contextualização histórica do percurso da educação na 

federação, descreve-se desde a colonização até os dias atuais. Para 

apresentar os fundamentos da Proposta Curricular, utilizam-se três autores e 

suas teorias: Karl Marx, Antonio Gramsci e Lev Seminovich Vygotsky. Segundo 

Piton (2008), essa Proposta Curricular é contraditória justamente por misturar 

linhas filosóficas com divergências entre si, além de obrigar os docentes a se 

apropriarem das contradições documentais para favorecer a lógica do capital: 

 

Aos docentes e aqueles que buscam construir processos educativos 
democráticos e emancipatórios cabe apropriar-se das contradições 
documentais e práticas e superar o enfoque gerencialista, pois, 
dentre as múltiplas lógicas que envolvem a escola uma lógica é a 
principal e está no pano de fundo – a lógica do capitalismo que 
perpassa as grandes linhas políticas, que, como já afirmamos 
contradizem-se, com a matriz pedagógico-filosófica das diretrizes 
curriculares; um cenário que propicia a predominância da lógica 
fragmentária de uma educação que não se volta à emancipação dos 
sujeitos, individuais ou coletivos, mas de uma educação que se volta 
para a lógica excludente do capitalismo transnacional e do mercado 
de trabalho em suas concepções reducionistas (PITON, 2008, p. 23, 
grifo da autora). 

 

 Outra característica da formulação do documento é que este foi escrito 

por vários autores, conforme explicação dos próprios organizadores do 

documento (na Introdução). Houve um edital aberto a todos os professores do 

Estado os quais poderiam se inscrever para compor o grupo de formulação do 

documento; os organizadores esclareceram que a seleção obedeceria ao 

critério de formação acadêmica (doutorado, mestrado e especialização). Ora, 

se a seleção foi por nível de formação, o professor só graduado teve pouca 

chance de participar. Dessa forma, parece um “jogo de cena” em que se afirma 

que houve a participação dos docentes que estão na frente do processo, ou 

que são os primeiros a sentirem e terem que se adaptar às novas formulações, 

mas, na verdade, não há a participação efetiva dos docentes. De acordo com o 

documento (SANTA CATARINA, 2013c), “os textos foram exaustivamente 

analisados e criticados; além disso, as escolas foram convidadas a fazerem 

estudos por área de conhecimento, desses mesmos textos”. Tal afirmação 

                                                 
54

<http://www.sed.sc.gov.br/educadores/proposta-curricular>, acesso em 9 de maio de 2013. 
55

  A Introdução da Proposta Curricular do estado de Santa Catarina consta no Anexo A. 

http://www.sed.sc.gov.br/educadores/proposta-curricular
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caracteriza como foram organizados os trabalhos, entretanto, se as escolas 

foram “convidadas”, isso não significa que houve a participação de forma 

sistematizada de todos os agentes. Por fim, é descrito no documento que tais 

contribuições foram “incorporadas ao documento”. Talvez isso explique os 

desencontros teóricos, ou pior, que tal “incorporação” ao documento das muitas 

contribuições tenha sido “pasteurizada” pela comissão “selecionada” pelo 

edital. Enfim, o documento parece um mosaico de tendências teóricas que 

divergem com clareza metodológica incipiente. Desta forma, cabe ao docente 

que se adeque a esta proposta, tanto na compreensão do documento, quanto 

na futura forma de aplicação do mesmo, ou seja, convergindo com o princípio 

antes debatido neste trabalho de se forjar respostas individuais às imposições 

externas. 

 

3.2.2. Políticas de Educação no Estado de Santa Catarina: 

Projeto Político Pedagógico 

 

Conforme Lei 9.394/9656 (inciso I Artigo 12), as escolas têm a 

incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica: o Projeto 

Político Pedagógico (PPP). Segundo a Secretaria de Educação do Estado 

(SANTA CATARINA, 2012c), esse documento deve ser produzido como 

resultado do diálogo dos diversos agentes da comunidade escolar com o 

objetivo de organizar, planejar o trabalho administrativo-pedagógico, buscando 

soluções para problemas já diagnosticados. 

Para a Secretaria de Educação de Santa Catarina, o Projeto Político 

Pedagógico, além de ser uma obrigação legal, precisa explicitar a missão, os 

objetivos, as metas e as ações da instituição escolar. Para tanto, foi feito um 

roteiro57 que descreve passo a passo como deve ser construído o Projeto 

Político Pedagógico. Esse roteiro expõe que a elaboração do PPP precisa estar 

dividida em 8 partes: a apresentação; descrição do papel da escola; proposta 

curricular; dimensão administrativa; dimensão financeira; dimensão física; 

                                                 
56

  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de nº 9.394/96, na Lei Complementar nº 
170/98, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Educação e no Parecer nº 251. 

57
  No Anexo B, consta o Roteiro para preenchimento do Projeto Político Pedagógico. 

Disponível em: <http://www.sed.sc.gov.br/secretaria/ppp>. Acesso em: 31 maio 2013, às 
4h45. 
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metas ações e responsáveis; consolidação do Projeto Político Pedagógico em 

Assembleia. 

Foi feita uma avaliação58, em 2009, pela própria Secretaria de Educação 

do Estado de Santa Catarina. Nesse documento, foram expostas, a partir de 

visita técnica em algumas escolas, as dificuldades enfrentadas pelas escolas 

na construção do documento; esse documento foi chamado de “Diagnóstico do 

PPP”. Essas dificuldades foram descritas em 10 itens: a primeira dificuldade 

detectada foi que a grande maioria do que consta no PPP não condiz com a 

realidade social das escolas; a segunda explicita que as escolas não utilizam o 

PPP como documento norteador; a terceira menciona que a elaboração do 

documento não segue o diagnóstico “o que temos”, “o que queremos”, “o que 

faremos”; o quarto afirma que grande parte dos PPPs não está adequada à 

legislação vigente; o quinto detecta que, na elaboração do PPP, confunde-se 

“autonomia” escolar com “soberania” escolar; o sexto item aponta que o PPP 

elaborado sem discussões prévias quase sempre é reprovado em 

Assembleia;o sétimo item conclui, que na maioria das escolas visitadas, o PPP 

está desatualizado; no oitavo item consta que há um excesso de “teorização” 

na elaboração do documento; nono item afirma que, às vezes, o PPP é cópia 

integral ou parcial de outras escolas; por fim, o décimo item afirma que não há, 

no calendário escolar, espaço para formação continuada registrado no PPP. 

Dessa maneira, verifica-se que, quando a Secretaria da Educação 

desloca-se para observar a aplicação das demandas macrocósmica 

(HARGREAVES, 1999) – demandas produzidas pelo Estado – para a realidade 

microcósmica – demandas do dia a dia docampoeducacional –, há por parte 

dos agentes educacionais, uma resposta “pro forma”, ou seja, produzirresposta 

apenas para atender a demanda imposta; esse movimento parece que se 

agrava conforme é a esfera – internacional ou nacional – da demanda.  

O PPP impõe-se como uma construção coletiva,mas como a 

própriaSecretaria de Educação avaliou, há ingerência dos sujeitos na 

construção do Projeto, ou seja, este fato apresenta-se como um indício do 

choque entre as determinações externas e as atividades do dia a dia dos 

                                                 
58

  No Anexo C consta a Avaliação feita pela Secretaria de Educação do Estado de Santa 
Catarina em 2009, observando as limitações da construção do documento enfrentado pelos 
agentes envolvidos das escolas visitadas. 
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sujeitos, que por vezes estão regrados à resignação, e outras vezes são 

cobrados a produzir autonomamente documentos. Observar a dinâmica da 

construção do PPP do Estado de Santa Catarina converge com o preceito do 

sujeito “flexível” almejado pelas determinações econômicas no campo da 

educação.      

Para a apresentação do campo educacional de maneira mais cirúrgica, 

apresenta-se um item com os Projetos desenvolvidos no Estado de Santa 

Catarina, a fim de responderem às demandas impostas pelos documentos 

oficiais que regulamentam a educação no Estado. 

 

3.2.3. Políticas de Educação no Estado de Santa Catarina: 

Programas e Projetos 

 

Em pesquisa no sítio oficial da Secretaria de Educação do Estado59 

(SANTA CATARINA, 2012a), observa-se a presença de uma proposta de 

Programas e Projetos para as escolas da rede. Isso não significa que todas as 

escolas desenvolvem todos os Programas e Projetos, mas considerou-se que 

vale a pena apresentar todos eles, a fim de caracterizar a matriz de proposta 

do que é considerado modelar, segundo a Secretaria de Educação do Estado 

de Santa Catarina. Os Programas e Projetos são apresentados da seguinte 

forma: primeiro, é apresentado o nome do Programa ou Projeto; em segundo 

lugar, é apresentada uma síntese dele; os Programas e Projetos estão datados 

e também com o horário em que foi postado, e desse modo, são apresentados, 

aqui, de forma cronológica. Os Projetos que não estão datados são 

apresentados ao final. Conforme Pereira (2001), as instituições que têm maior 

volume de capital simbólico também comandam todo o espectro de tomada de 

posição em relação à luta de campo, pois os demais agentes portadores de 

menor volume de capital simbólico estão submetidos a valores, termos, 

linguagem, objetos, ou seja, estão, de acordo com o autor, num alinhamento 

automático, subalterno a práticas e retóricas dos agentes dominantes do 

campo. Nesse sentido, a Secretaria da Educação do Estado de Santa Catarina 

expressa esse domínio e legitimidade, ditando e delimitando em seus 

                                                 
59

 Pesquisa feita em maio de 2013: <http://www.sed.sc.gov.br/educadores/programas-e-projetos>. 

http://www.sed.sc.gov.br/educadores/programas-e-projetos


99 

 

Programas e Projetos a matriz que deve ser referência de valores, termos, 

linguagem, entre outros. A fim de ilustrar como essas matrizes foram 

construídas, apresenta-se uma figura que sintetiza a flutuação dos projetos, 

tendo como base ano e número de Projetos ou Programas. 

 
Figura 2 – Projetos e Programas apresentados sobre Políticas Públicas de 

educação de SC – 2008 a 2010 

 

Fonte: a autora. 

 

Os Programas e Projetos (SANTA CATARINA, 2012a) iniciaram em 

2008 e, nesse ano, foram postados no mês de junho 6 projetos; os 4 primeiros 

versam sobre um projeto em relação à alimentação saudável, o quinto, sobre 

esporte e o sexto sobre Escola Pública Integrada. O primeiro chama-se 

“Dimensões do projeto AMBIAL (Projeto Educação Ambiental e Alimentar) foi 

postado em 19 de junho de 2008, às 14h57” e prevê a permanência do aluno 

em tempo integral, com o objetivo de desenvolver oficinas para hábitos de 

alimentação saudável e educação ambiental. O segundo versa sobre os locais 

de realização do Projeto AMBIAL e descreve que os locais para aplicação do 

Projeto são: horta agroecológica, sala de informática, cozinha comunitária, 

quadra multiuso, tendo sido POSTADO em 19 de junho de 2008, às 15h:02”. O 

terceiro também descreve o Projeto AMBIAL, explicando como o Projeto é 

realizado – como já referido, o Projeto ocorre em tempo integral na escola, com 

oficinas, e a forma de realização do Projeto foi postada em 19 de junho de 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

2008 2009 2010 s/data 



100 

 

2008, às 15h06 horas; o quarto avalia os resultados do Projeto AMBIAL e 

descreve um aumento de matrícula, a diminuição da evasão escolar, o 

aumento do rendimento escolar, a diminuição da reprovação, a redução dos 

índices de violência na escola e no entorno, professores mais motivados para a 

pesquisa e inovação, a redução de depredação do prédio, o retorno dos alunos 

que haviam abandonado a escola em razão das drogas, o afastamento de 

traficantes que ficavam no entorno da escola, a prática de uma alimentação 

mais saudável; a redução da verminose, da subnutrição e desnutrição, a 

integração escola e comunidade, o envolvimento com a sociedade civil como 

parceiros das resoluções de problemas e nas alternativas de solução; esse 

documento foi postado no dia 19 de junho de 2008, às 15h10”. Em relação ao 

Projeto AMBIAL, fica explícito que a postagem do desdobramento do Projeto foi 

feita com diferença de poucos minutos da primeira postagem até a quarta, com 

a diferença de 13 minutos, o que, em análise, permite detectar que o objetivo 

era o registro e não o acompanhamento do Projeto, ou seja, da postagem com 

a definição do Projeto até a realização e descrição do resultado, na prática, não 

houve um tempo real de práticas, mas o objetivo da postagem foi a 

apresentação da realização do Projeto. Outra questão a ser levantada é a de 

que o registro não pontua em que escolas estão esses resultados da aplicação 

do Projeto, ou seja, esses resultados “positivos” apresentados ocorreram em 

todas as escolas? A realidade das escolas estaduais urbanas são as mesmas 

das escolas rurais, por exemplo, em razão da presença de traficantes? Ou da 

evasão? Ou da alimentação mais saudável? Outra questão que se reafirma é a 

presença da comunidade como partícipe da função educativa, reafirmando a 

divisão de responsabilidade pela educação, entre a sociedade civil e o Estado, 

caracterizandoEstado mínimo. A quinta postagem diz respeito a um Programa 

denominado “Programa Estadual Esporte Escolar”. Segundo descrição da 

própria Secretaria, o esporte escolar procura despertar, nesse aluno, jovem ou 

cidadão da comunidade na qual a escola está inserida, a importância do 

esporte, dando relevo a sociedade “onde a escola é um centro de referência do 

processo de mudanças para o pleno exercício da cidadania”, ou seja, a ideia do 

civismo como pilar do princípio de educação fundamentado pela Secretaria da 

Educação do Estado, tendo como pano de fundo o esporte. 
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No mês de agosto, foi postado o “Projeto Escola Pública Integrada”, que, 

conforme a Secretaria, é um projeto em razão do qual o aluno passará mais 

tempo na escola, visando a uma educação de qualidade que irá além das 

atividades curriculares normais; foi postado em 15 de agosto de 2008, às 

11h45. 

No mês de setembro, foi postado um Projeto intitulado “Incentivo à 

Iniciação Científica – Feira de Ciências e Tecnologia”que, de acordo com a 

definição da Secretaria, é um espaço criado pela escola para exposição de 

trabalhos e pesquisas científicas realizados pelos alunos, estimulando, assim, o 

gosto pela pesquisa e produção de conhecimento; esse Projeto foi postado em 

26 de setembro de 2008, às 16h49. 

No mês de outubro, foram postados 2 projetos: o primeiro foi 

denominado “EPI” (Escola Pública Integrada); segundo a Secretaria de 

Educação do Estado: 

 

O Projeto está sustentado pela LDB, notadamente nos quesitos 
contidos no Título V, artigo 34, inciso 2º. O art. 71, I e II, c/c art. 163, 
X, da Constituição do Estado prevê a implantação progressiva da 
jornada integral nos termos da lei. O Decreto n 3.867, de 19/12/2005, 
regulamenta a implantação da Escola Pública Integrada no ensino 
fundamental em nosso estado.  

 

           Novamente reafirmando o princípio de manter o aluno em turno integral 

na escola, esse Projeto foi postado em 7 de outubro de 2008, às 11h52. O 

segundochamado “Programa de Educação Fiscal” que, como explica a 

Secretaria, é “uma ação educativa permanente e sistemática voltada para o 

desenvolvimento de hábitos, atitudes e valores”, tem o respaldo da Secretaria 

Federal da Fazenda e foi desenvolvido nas três esferas: municipal, estadual e 

federal; esse projeto foi postado em 8 de outubro de 2008, às 16h49. 

No ano de 2009, foram postados 8 Projetos/Programas: o primeiro é um 

Programa chamado “Novos Valores” que, conforme a Secretaria do Estado, é 

um programa de estágios fornecidos pelo governo de Santa Catarina, para os 

jovens de baixa renda, visando à inserção no mercado de trabalho, foi postado 

em 12 de fevereiro de 2009, às 6h25. O segundo é um Programa intitulado 

“Programa Nacional de Formação Continuada a Distância”, do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE); de acordo com a Secretaria do 

http://www.sed.sc.gov.br/secretaria/documentos/doc_download/103-lei-no-939496-ldb
http://www.sed.sc.gov.br/secretaria/documentos/doc_download/68-decreto-no-386705
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Estado, esse Programa objetiva “oferecer cursos gratuitos à distância de 

capacitação aos cidadãos, composto por módulos totalizando 40 horas”, foi 

postado em 12 de fevereiro de 2009, às 7h38. O terceiro é um Projeto 

chamado “Escola Aberta e Cidadania”; segundo a Secretaria de Educação, o 

Projeto se define em “abrir a escola para a comunidade aos finais de semana, 

feriados e férias escolares, para o desenvolvimento de atividades diversas, 

bem como educação, lazer, cultura, esporte, educação ambiental, educação 

para o trabalho, ética e cidadania”, foi postado em 24 de março de 2009, às 

16h29. O quarto refere-se à Proposta Pedagógica do Projeto “Escola Aberta”. 

Conforme a Secretaria do Estado, a referida proposta “busca fazer com que a 

comunidade onde a escola está inserida entenda e reconheça a escola como 

centro de cultura e cidadania”, tendo sido postada em 24 de março de 2009, às 

16h45. O quinto Projeto foi chamado de “Educação no campo”. De acordo com 

a Secretaria da Educação, é um projeto que visa melhorar a educação no meio 

rural, por intermédio da elaboração de políticas públicas, em que jovens e 

adultos tenham a oportunidade de voltar a estudar; foi postado 13 de abril de 

2009, às 14h06. O sexto Projeto foi denominado “Jornal na Escola” e como 

explica a Secretaria da Educação, o projeto propõe que, por meio da formação 

de um jornal, os alunos,ao se depararem com temas atuais, escrevam sobre as 

suas realidades; isso estimula a leitura, a escrita e o desenvolvimento da 

comunicação deles sendo postado em 7 de abril de 2009, às 18h18. O sétimo 

Projeto, intitulado “Projeto Viva Sem Drogas”, segundo a Secretaria de 

Educação, propõe esclarecer para a comunidade, e aos jovens estudantes, os 

malefícios que as drogas produzem, não só no organismo, mas também na 

sociedade, e incentivar esses jovens à prevenção do uso de drogas, 

priorizando um futuro melhor, com a consciência de que a vida vem em 

primeiro lugar; foi postado em 4 de setembro de 2009, às 21h26. A última 

informação sobre Projeto de 2009 foi a descrição do desenvolvimento do 

Projeto “Jornal na Escola”. Conforme a Secretaria de Educação, este é um 

projeto que abre espaço para que os alunos escrevam sobre a sociedade em 

que estão inseridos, tendo liberdade de expressão, e isso os torna alunos 

críticos e estimula a produção de conhecimento; foi postado em 22 de outubro 

de 2009, às 7h38. 
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No ano de 2010, apenas 3 Projetos foram postados. O primeiro chama-

se “Projeto Ver e Ouvir”, o qual, segundo a Secretaria da Educação, é um 

projeto que visa ao cuidado no monitoramento da saúde ocular e auditiva dos 

alunos dos anos iniciais e finais; e, quando identificado algum problema o 

aluno, é encaminhado para consulta com profissionais e, se necessário, são 

fornecidos óculos e aparelhos auditivos para esses alunos, sem nenhum custo 

se recomendado pelo profissional; foi postado em 5 de maio de 2010. O 

segundo Projeto chama-se “Superando Desafios no Acesso ao Saber” e, de 

acordo com a Secretaria da Educação, tem como objetivo a inclusão de todas 

as crianças com deficiência física, mediante a aquisição de cadeiras de roda 

para que frequentem e permaneçam na escola, tendo, assim, mais qualidade 

de vida e elevação da autoestima; foi postado em 21 de setembro de 2010, às 

18h57. Por fim, o terceiro Projeto foi o denominado “Atendimento Escolar 

Hospitalar”, o qual, segundo a Secretaria do Estado, tem como objetivo 

possibilitar a “continuidade do aprendizado de conteúdos curriculares” às 

crianças que estejam em tratamento hospitalar; foi postado em 6 de agosto de 

2010, às 17h31.  

Dois últimos Projetos não estão datados, conforme anunciado, e foram 

deixados para serem registrados ao final. O primeiro foi intitulado “Parlamento 

Jovem”, o qual, conforme a Secretaria de Educação, define-se por estimular a 

participação de jovens de 16 a 22 anos, matriculados na 3º série do nível 

médio, em uma jornada parlamentar na Câmara dos Deputados. O segundo 

Projeto denomina-se “Língua Estrangeira”. Como informa a Secretaria, o 

Projeto se justifica, pois as línguas estrangeiras oferecidas nas escolas da 

Rede Pública Estadual de Ensino de Santa Catarina têm dois aspectos: a 

conservação cultural e o aspecto socioeconômico. Os dois Projetos sem data 

deixam margem a saber se foram posteriores a 2010, já que,  a partir deste, 

não há notícias de Projetos ou Programas postados no site oficial da Secretaria 

da Educação do Estado de Santa Catarina.  

Os Projetos e Programas carregam, em si, a delimitação de uma 

proposta de trabalho previamente imposta com tamanha força que cabe aos 

agentes apenas incorporarem as demandas e tentarem atendê-las, na urgência 

das demandas sociais impostas à escola e consequentemente ao docente. 

Tome-se como exemplo, o Projeto “Superando Desafios no Acesso ao Saber”, 
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que carrega todo o peso da História da Educação do Brasil em relação ao 

analfabetismo, ou o “Projeto Viva sem Drogas”, que pretende responder aos 

índices alarmantes do trânsito das drogas nas escolas. Os Projetos e 

Programas também abordam respostas, por exemplo, da participação civil nas 

questões públicas, criando uma resposta ao volume da demanda que o Poder 

Público não sustenta, como no Projeto “Escola Aberta”, o qual, na sua 

proposta, apresenta como solução a aproximação com o entorno da escola 

para a resolução interna dos problemas, ou demandas da escola. E outros 

comoos criados para capacitar os alunos ao mercado de trabalho exemplificado 

pelo Projeto “Língua Estrangeira”, em perfeita sintonia com as determinações 

internacionais, conforme antes abordado. Outra forma de visualizar como está 

sendo delimitado o campode atuação dos agentes da educação é por 

intermédio das notícias dos jornais regionais, um olhar externo que reafirma a 

respeito das determinações internas, pois, segundo Gentili (2004), o 

neoliberalismo se formata como uma construção hegemônica.  

Os referidos projetos potencializam a lógica de respostas e ações 

individuais no atendimento a demandas que emergem da omissão do poder 

público, ou seja, campo fértil para a legitimação da meritocracia na docência.  

 

 

3.2.4. Políticas de Educação no Estado de Santa Catarina: 

Educação e Notícias do Estado 

 

Em relação às notícias do Estado de Santa Catarina – mais 

precisamente o recorte nas notícias de educação –, foram pesquisadas no 

próprio Portal da Secretaria Estadual de Educação, no link notícias60 (SANTA 

CATARINA, 2013b). As fontes, no geral, são de órgãos internos como a 

Gerência Regional de Desenvolvimento (GERED) ou a Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Regional (SDR). Foi feita uma varredura das notícias 

relacionadas às escolas de todo o Estado, e o recorte foi de 239 notícias, o que 

nos forneceu pistas suficientes para caracterizar as construções, delimitações e 

projeções do campo educacionaldo estado. Dividimos as notícias, para efeito 

                                                 
60

<http://www.sed.sc.gov.br/secretaria/noticias>. Acesso em maio de 2013. 

http://www.sed.sc.gov.br/secretaria/noticias
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didático, em categorias, em que constam a data e a categoria da notícia. A 

seguir, apresentamos um gráfico no qual é possível visualizar as flutuações das 

notícias que expressam o cenário educacional do Estado de Santa Catarina. 
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Figura 3 – Notícias do Portal da Secretaria de Estado da Educação 

 

 
 
 
Fonte: a autora, com base no portal da Secretaria da Educação (SANTA 

CATARINA, 2013b). 

 

Conforme pode ser observado na Figura 3, há uma predominância nas 

notícias definidas neste estudo com o descritor “Educação”, que consiste em 

notícias sobre: infraestrutura; cursos; reuniões; planejamento; início das aulas; 

projetos; prêmios; capacitações; eventos sobre educação; viagem de estudos; 

eventos culturais/esportivos. O segundo descritor que mais registrou notícias 

foi o de “Tecnologia”, e são notícias que tratam de: cursos/capacitações; 

projetos; reuniões informatizadas; distribuição de tablets aos professores, tendo 

este descritor aparecido em 32 notícias do total de 51. O terceiro descritor com 

maior frequência foi o debate sobre a Conferência Nacional de Educação 

(CONAE). O quarto descritor refere-se a notícias da “Condição docente”, que 

consiste em: escolha de aula; capacitação; bolsa pós-graduação; 

salarial/pagamento/reajuste; revitalização do magistério/carreira; sendo a 

questão do reconhecimento material, pelos descritores “salário, pagamento ou 

reajuste”, e a do reconhecimento simbólico, pelos descritores “revitalização do 

Magistério e Carreira” com maior frequência de exibições nas notícias; das 17 

notícias, 11 são referentes ao reconhecimento material via “salário, pagamento 
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e reajuste” e “revitalização do Magistério e Carreira”, explicitando o 

reconhecimento simbólico da condição docente. O quinto descritor refere-se à 

“Infraestrutura”, que dispõe sobre: inaugurações; obras em andamento; 

reformas; vistorias; concorrências para obras. O sexto diz respeito à “Educação 

Ambiental”, totalizando 8 notícias, referindo-se especificamente a: 

“conferência”; “cursos/capacitações”; “Sustentabilidade”. O sétimo descritor 

refere-se a “comemorações”, que dispõe de informações quanto a: “Dia 

Internacional da Mulher”; “Dia do Índio”; “Aniversário do Centro de Educação 

Profissional (CEDUP) Joinville 35 anos”. O oitavo descritor é composto por 

notícias referentes ao tema “Violência”, e as notícias relatam: “Debates”; 

“Parcerias para prevenção”; “Núcleo”. O nono descritor diz respeito à 

“Alimentação”, e as notícias tratam de: “Nutrição”; “Alimentação Saudável”. O 

décimo e último descritor trata do assunto “Cidadania”, e as notícias são com 

relação a: “Direitos humanos e cidadania”; “capacitação”. Os Projetos tentam 

responder às demandas impostas ao Estado. Como se verifica pela análise, as 

notícias com o descritor “Educação” receberam o maior registro, mas, nesse 

descritor, foram concentrados vários temas como: infraestrutura; cursos; 

reuniões; planejamento; início das aulas; projetos; prêmios; capacitações; 

eventos sobre educação; viagem de estudos; eventos culturais/esportivos. O 

descritor que concentra notícias específicas é o que se refere à Tecnologia, 

totalmente em sintonia com o anseio da proposta neoliberal de privilegiar a 

área Tecnológica em detrimento das Humanidades, conforme já apontado.  

Continuando a delinear de maneira minuciosa o espaço com o qual o 

objeto de análise interage, o próximo item dá continuidadeà caracterização do 

recorte geográfico e às relações entre o recorte geográfico e o campo da 

Educação. A seguir, é caracterizado o interior do Estado, mais especificamente 

a região oeste. 

 

3.2.5.  A Região Oeste de Santa Catarina 

 
O Estado de Santa Catarina é, muitas vezes, descrito como massa 

homogênea, com características culturais, físicas e sociais semelhantes, mas e 

pude observar, durante os anos de estudo desse recorte geográfico, as 

diferenças marcadamente presentes, começando pela colonização. A capital 
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do Estado, por exemplo, teve colonização portuguesa, açoriana, diferente do 

que ocorreu no oeste do Estado, cuja colonização foi, sobretudo, de italianos e 

alemães, além da presença indígena e cabocla:        

 

A colonização do sul do Brasil deu-se em diferentes momentos e por 
imigrantes de diferentes nacionalidades. No final do século XIX e 
início do seguinte, as áreas coloniais do Rio Grande do Sul e de 
Santa Catarina receberam um contingente de imigrantes italianos que 
contribuíram significativamente para a sua ocupação (RADIN, 2001, 
p. 9). 

 

Segundo Radin (2001), o oeste do Estado permaneceu por longos anos 

sem ser ocupado ou explorado economicamente. A presença das primeiras 

incursões ocorreu contra os índios das missões jesuíticas. Os grupos de índios, 

segundo o autor, subsistiam, de forma predominante, do extrativismo da erva-

mate, da madeira e outras pequenas culturas. 

No início do século XX, com a construção da ferrovia São Paulo-Rio 

Grande do Sul, houve uma grande propulsão da colonização da região Oeste 

do Estado, fundando, então, o município de Joaçaba, antes chamado de 

Cruzeiro: 

Na margem esquerda do Rio do Peixe, no início deste século, foi 
construída a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, a qual 
consideramos o símbolo da penetração capitalista em toda a região. 
Esta ferrovia tornou-se a grande propulsora da colonização em 
praticamente todo o oeste catarinense e, de modo especial, das 
terras do antigo município de Cruzeiro (Joaçaba), criado em 1917, 
após o acordo de Limites entre os estados de Santa Catarina e 
Paraná e o fim do conflito do Contestado (RADIN, 2001, p. 169). 

 

Conforme o mesmo autor, o oeste do Estado repetiu o modelo de 

ocupação gaúcho, baseado na pequena propriedade colonial destinada à 

agricultura de subsistência. Esse modelo de colonização, segundo o autor, 

gerou condições limitadas de desenvolvimento.  

Observa-se nas citações anteriores, a origem da região oeste que, de 

modo tardio, foi ocupada com população imigrante principalmente da Itália, 

com relação conflituosa com os indígenas que já ocupavam grande parte do 

território e, por fim, resultante do modelo agrário característico da região que o 

diferencia de outras partes do Estado. 

Embora o oeste apresente características peculiares em comparação 

com outras regiões do Estado, quando se fala em região, fala-se também de 
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uma abstração que, em muitos casos, vem responder a apelos de 

institucionalização e de interesses político-administrativos:        

 

Uma “região” é, antes de tudo, uma abstração geográfica ou político-
administrativa, na maioria das vezes instituída sob critérios políticos 
para atender às razões (nem sempre razoáveis) da administração 
estatal. Não pode ser simplesmente confundida, como 
frequentemente ocorre, com um povo determinado e muito menos 
com uma sociedade. Portanto delinear oestinos, tanto como os 
“litorâneos” ou os serranos, não é mais que circunscrever essas 
populações nas áreas geográficas oficialmente definidas para cada 
região (DE MARCO, 2004, p. 6). 

 

Dessa forma, entender a realidade do Oeste de Santa Catarina é 

observar suas nuances em relação às outras regiões do Estado, o qual é 

dividido por seis mesorregiões, como pode ser visualizado na Figura 4. 

 
 
Figura 4 – Regiões geográficas de Santa Catarina 

 

 

(1) Oeste Catarinense; (2) Norte Catarinense; (3) Região Serrana; (4) Vale do 
Itajaí; (5) Grande Florianópolis; (6) Sul Catarinense. 

Fonte: De Marco (2004, p. 38). 
 

A região nomeada oeste catarinense é uma das seis mesorregiões. De 

acordo com De Marco (2004), essa mesorregião é constituída de 118 

municípios e é, territorialmente, a maior das seis, “com uma área de 27.255,5 
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km, representando mais de um quarto do território total do estado de Santa 

Catarina”.  

 

Oficialmente, a mesorregião é dividida em cinco microrregiões 
geográficas, abrangendo 118 municípios, o que corresponde a mais 
de um terço do total de municípios do estado: Microrregião de 
Joaçaba (27 municípios): Água Doce, Arroio Trinta, Caçador, Calmon, 
Capinzal, Catanduvas, Erval Velho, Fraiburgo, Herval d’Oeste, Ibiam, 
Ibicaré, Iomerê, Jaborá, Joaçaba, Lacerdópolis, Lebon Régis, 
Luzerna, Macieira, Matos Costa, Ouro, Pinheiro Preto, Rio da Antas, 
Salto Veloso, Tangará, Treze Tílias, Vargem Bonita e Videira (DE 
MARCO, 2004, p. 38 ). 

 

Segundo esse mesmo autor “[...] no Censo de 1991, metade dos 

habitantes do oeste residiam na área rural” (p. 42), houve um considerável 

aumento da população urbana até 2000 quando a população rural, de 50% 

,passou a 37%, aumentando 13% de habitantes da área urbana. Apesar disso, 

consoante o autor, a região oeste é a que tem o índice mais baixo de 

aglomeração urbana do Estado de Santa Catarina. 

Conforme o mesmo autor (p.34), “Os oestinos, numa ampla maioria 

(84,2%), autoclassificam brancos, numa proporção um pouco menor que a 

média declarada em todo o estado (89,3%)”. Em relação à religião, 82,2% dos 

oestinos se declararam católicos apostólicos romanos. Dos oestinos acima de 

10 anos, segundo o Censo de 2001, 48,8% são pessoas casadas. Apenas 6% 

da população oestina é constituída por pessoas não naturais de Santa 

Catarina. Houve um aumento de analfabetismo na região oeste em relação à 

média do Estado, no oeste; 7% são analfabetos, enquanto que a média do 

Estado é de 5,3%. Seguindo os dados do estudo, observa-se que 66% da 

população em 2001 formavam população economicamente ativa(PEA) a 

mesma proporção do Estado, e destes 66%, os homens representavam 60% 

do PEA. Outro dado importante que diferencia o oeste das demais regiões do 

Estado é que os oestinos, segundo o Censo, ganham 10% a menos que a 

média catarinense; esse percentual chega a 15% quando comparados aos 

rendimentos das mulheres em relação à média das mulheres no Estado. No 

oeste, em 2001, 50% das pessoas estavam empregadas, enquanto que a 

média do Estado era de 70%. O setor agropecuário empregava mais do que o 

dobro do percentual empregado no Estado, o que demonstra que a região é 

fortemente inclinada à subsistência do meio agrário. O oeste Catarinense, 
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segundo o estudo, mantém uma média maior de habitante por domicílio em 

comparação à média estadual, pois no oeste é de 3,42 pessoas/família, e a 

média estadual é de 3,36 (DE MARCO, 2004). 

Numa análise comparativa em relação ao Censo 2000, a região Oeste 

apresenta em muitos indicadores uma defasagem em relação à média 

estadual. Segundo De Marco (2004, p. 26): “[...] Esta situação se manifesta de 

forma mais evidente nos dados sobre: a renda, a escolaridade e, também, 

sobre as condições de moradia de seus habitantes”. Dessa forma, essa região 

nos revela possibilidades de estudo que auxiliam a observação de uma 

razoável diferença entre as regiões que compõem o Estado.  

 

3.3. A FUNÇÃO DOCENTE E A MERITOCRACIA: 

DETERMINAÇÕES DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

 Em 2010, o Governo de Santa Catarina61 solicitou à Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (2001) (OCDE) um relatório que foi 

intitulado “Avaliações de Políticas Nacionais de Educação, Estado de Santa 

Catarina, Brasil”. Como foi uma solicitação do Governo catarinense, esse 

documento sinalize as projeções das políticas sobre educação no Estado, além 

disso, a busca pelo interlocutor – OCDE – também pode nos fornecer indícios 

das balizas aspiradas pela educação catarinense. Outro fator que atribui a 

relevância de citar esse documento é que o patrocínio desse relatório foi feito 

pelo Governo estadual em parceria com a Fundação Europeia de Formação 

(FEF) que tem, como vetor de sua existência, o auxílio à formação profissional 

do país em questão. Esse documento sintetiza dados em 10 capítulos, 

tentando relatar as condições da educação no Estado. Em certo sentido, é 

fonte útil na análise das condições dos docentes, pois as fontes são 

documentos oficiais cedidos pela própria Secretaria, e as “recomendações” 

feitas pelos relatores, de alguma forma, imprimem os interesses do interlocutor 

OCDE e FEF. Isso tudo endossado pelo Governo do Estado de Santa Catarina, 

                                                 
61

 Documento acessado em 9 de maio de 2013. O texto completo desse livro está disponível 
on-line neste link: <www.sourceoecd.org/education/9789264091337>. 
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constitui uma face da docência no Estado.  Na sinopse de apresentação, o 

documento destaca seu objetivo:  

 
A educação é uma prioridade fundamental para o Estado de Santa 
Catarina. Os seus responsáveis pela elaboração de políticas estão 
firmemente empenhados no fornecimento de um sistema educacional 
adequado e eficiente, que atenda às exigências da economia global e 
que possibilite que o Estado ganhe em competitividade, tanto em 
âmbito nacional como internacional (ORGANIZAÇÃO PARA A 
COOPERAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2010, p. 
23). 

 
          O documento foi elaborado pela OCDE, a uma organização de 

cooperação internacional composta por 34 países; sua sede fica na cidade de 

Paris (França) e ela é sucessora da Organização Europeia de Cooperação 

Econômica (OECE) criada no contexto do Plano Marshall. Portanto, tinha como 

objetivo buscar soluções para a reconstrução dos países europeus afetados 

pela Segunda Guerra Mundial. A OECE existiu entre 1948 e 1960, ou seja, até 

a fundação da OCDE, que tem como principais objetivos: 

 

a) buscar o desenvolvimento econômico permanente entre os países 

membros; 

b) encontrar caminhos para a manutenção da estabilidade financeira 

entre os países membros; 

c) discutir e propor metas para o desenvolvimento econômico mundial; 

d) estabelecer parâmetros para o desenvolvimento do nível de vida; 

e) criar mecanismos para o crescimento do nível de emprego. 

 

          Segundo a própria descrição do documento, a OCDE apresenta uma 

visão sobre a educação catarinense desde a pré-escola até a educação 

superior, identifica as principais diretrizes para reforma política à luz dos 

desafios enfrentados pelas autoridades, comunidades, empresas, bem como 

pelos educadores, pais e alunos. Conclui com um conjunto de recomendações 

principalmente no que diz respeito ao mundo do trabalho, acesso e equidade, à 

gestão e administração, à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação, à 

internacionalização e ao financiamento. Finaliza apontando que o documento 

será útil para os profissionais catarinenses, de outros Estados e para 

homólogos no plano internacional. 
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          No prefácio, afirma-se que o Estado de Santa Catarina é um dos mais 

prósperos da federação, com o melhor sistema educacional do País. 

Consciente de que a educação é um dos pilares do desenvolvimento 

econômico e social, o Governo estadual solicitou à OCDE que empreendesse 

uma análise sobre o sistema educacional do Estado e formulasse opções com 

vistas ao desenvolvimento do capital humano de Santa Catarina. Aponta para 

maior flexibilização e eficiência na gestão e administração institucional, bem 

como para a expansão do sistema educacional. O relatório foi feito com base 

em documentos cedidos pelo Governo estadual e também visitas in loco. O 

financiamento desse trabalho foi feito pelo Governo do Estado de Santa 

Catarina e pela Fundação Europeia de Formação, é uma agência comunitária 

descentralizada, sediada em Turim, e tem por objetivo apoiar e promover o 

desenvolvimento dos sistemas de formação profissional nos países elegíveis. 

O prefácio é assinado por Barbara Schinger, diretora para educação. 

          O documento totaliza 377 páginas, e o teor que trata da docência é o 

antepenúltimo, antes dos tópicos, intitulado “Educação superior e pesquisa, 

desenvolvimento, inovação”. O tópico que fala do docente, intitulado “Carreira 

docente”, refere-se ao capítulo 8 e inicia na página 229 e vai até a página 253, 

com os subtópicos: “O corpo docente no contexto político”; “Perfil atual da 

carreira docente”; “Plano de carreira e quadro salarial”; “Condições de 

emprego”; “Os diretores de estabelecimentos escolares”; “A formação de 

professores”; “Pesquisa educacional”; e, finalmente, “Recomendações”, em 

número de 19. 

          Segundo os relatores, a questão da docência deve ocupar uma posição 

prioritária na atenção do Governo. Nas recomendações, pontua-se, 

inicialmente, que um elemento determinante para a melhoria na qualidade da 

educação é o empenho docente. A primeira recomendação dos relatores 

orienta o Governo do Estado a redigir o que chamam de “livro verde”, que diz 

respeito a uma análise completa da condição docente no Estado e possíveis 

políticas a respeito. A segunda refere-se a melhorar a imagem da carreira 

docente; a terceira refere-se a diminuir o estágio probatório de 3 para 2 anos; a 

quarta também diz respeito ao estágio probatório, nesse momento em relação 

aos professores temporários, mas os critérios de admissão deveriam ser mais 

rígidos; a quinta trata da modernização do Estatuto do Magistério; a sexta diz 
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respeito aos três turnos na escola em razão da infraestrutura que deve ser 

reavaliado; a sétima é com relação à  carga horária de 40 horas, deve ser 

reduzido o tempo em sala de aula para melhor adequação da função; a oitava 

é quanto ao aumento de salário e ao bônus que deveria ser agregado ao 

salário para efeito de aposentadoria; a nona refere-se aos planos de incentivo 

no salário; a décima é relacionada ao trânsito de professores entre escolas 

estaduais, que deveria ser mais fácil, e a punição em relação ao absenteísmo; 

a décima primeira diz respeito à avaliação dos gestores, à qual os relatores 

“aplaudem”, incentivando para que ocorra o mesmo em relação aos 

professores; a décima segunda é quanto à consolidação do apoio às Gerências 

Regionais de Desenvolvimento (GEREDs) no processo de avaliação das 

escolas; a décima terceira é com relação à mudança da forma de indicação do 

diretor da escola; a décima quarta refere-se ao apoio dos relatores à iniciativa 

da Secretaria de Educação em realizar o planejamento estratégico para a 

formação inicial dos professores; a décima quinta trata da recomendação de 

um rigoroso processo de garantia de qualidade das instituições que promovem 

a formação inicial dos professores; a décima sexta diz respeito à 

recomendação do aumento de mais uma disciplina do ensino médio 

incorporado aos cursos de formação de professores; a décima sexta é quanto 

ao desenvolvimento profissional continuado, na intensificação da educação 

continuada; a décima sétima é com relação à equipe de avaliadores, aplaude 

as iniciativas federais e estaduais de formação continuada; a décima oitava 

refere-se à recomendação de se apoiar instituições reconhecidamente de 

qualidade para oferecerem pós-graduação aos professores em assuntos 

realmente “relevantes” no que diz respeito à educação contemporânea; a 

décima nona é uma recomendação à Secretaria de Educação para que crie um 

departamento de pesquisa e que se mantenha vínculo estreito com as 

instituições formadoras, que são pesquisadoras da área de educação. 

          O objetivo de explicitar as recomendações dos relatores, as quais fazem 

parte do documento “Avaliações de Políticas Nacionais de Educação, Estado 

de Santa Catarina, Brasil” é por sua relevância para que este estudo tenha 

elementos de análise mesocósmica, especificamente em relação à carreira 

docente no Estado de Santa Catarina, ou seja, para estabelecer as 

relaçõesentre a perspectiva macrocósmica e a microcósmica, como explicitado 
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por Hargreaves (1999), ou seja, as definiçõesmacrocósmicas que transcendem 

as fronteiras visíveis de qualquer lugar, constituindo os conjuntos de 

abstrações: o mercado, as profissões, as classes sociais e as nações; e as 

realidades microcósmicas,ou seja, o mundo pequeno, o mundo do “cara a cara” 

vinculado visivelmente no tempo e no espaço. 

 Ao mesmo tempo que as determinações do Estado de Santa Catarina 

inspiram a análise microcósmica, considera-se que essas determinações estão 

na transição do macrocósmico para o microcósmico, no sentido de que 

apresentam marcas das duas interfaces de análise, o microcósmico, pelas 

referencias aos docentes e escolas, e no macrocosmo das determinações 

internacionais e nacionais para a formação de capital humano, quando 

profetiza, como próprio objetivo de sua existência, referência de avaliação 

educacional para o Estado, o País e outras nações. 

 Outra forma de abordar o objeto neste ponto do estudo, quanto à relação 

da Secretaria do Estado de Santa Catarina e os docentes, ocorre por 

intermédio da análise dos canais de comunicação entre esses dois agentes, 

por exemplo o Portal do Professor62, que expõe 7 conteúdos de livre acesso 

aos professores da rede, conforme descritos a seguir. 

Figura 5 – Conteúdos das áreas de acesso do Portal do Professor  

 

Fonte: elaborado pela autora com base no Portal do Professor (BRASIL, 2013b). 

                                                 
62

 Disponível em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html>.  Acesso em: 4 de junho de 

2013. 

Espaço da Aula 

O Espaço da Aula é um lugar para criar, visualizar e compartilhar aulas de todos os 
níveis de ensino 

Jornal do Professor 

Este é um veículo inteiramente dedicado a revelar o cotidiano da sala de aula, 
trazendo quinzenalmente temas ligados à educação. 

Cursos e Matérias 

Links com informações educacionais diversas 
para subsidiar a formação dos profissionais 

da educação 

Interação e Colaboração 

Acesse as novas ferramentas da web 2.0 
para interagir com outros professores.  

 

Conteúdos Multimídias 

Professor(a), conheça os conteúdos 
multimídia publicados no Portal para 

todos os níveis de ensino e em 
diversos formatos 

Links 

Sites e portais nacionais e internacionais 
para auxiliar a pesquisa e a formação de 

professores. 

Plataforma Freire 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html
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Em um estudo sobre a meritocracia no Estado de Santa Catarina entre 

1934 a 1996, Valle e Ruschel (2010) observaram que os princípios 

meritocráticos fundamentam as políticas educacionais desde a década de 

1930. Segundo as autoras, o mérito aparece nas cartas de 1967, 1970 e 1989. 

Com o atributo de vocação e capacidade, o mérito aparece na Constituição 

Estadual de 1935. Segundo as autoras, na ditadura militar, os ideais de 

meritocracia, onde aproveitamento, aptidão, capacidade, talentos individuais 

foram se estabelecendo, por meio de processos avaliativos e classificatórios, 

em tese, selecionava-se os melhores. Desta forma, a meritocracia surge com 

muita força na política educacional de Santa Catarina, conforme visto a seguir. 

Apresenta-se, inicialmente, o perfil do atual Governador e do Secretário 

de Educação, desde as promessas de campanha até as medidas efetivamente 

tomadas posto que este estudo está delimitado na atual gestão do governo 

estadual (2011 – 2014)63, que assume a meritocracia como eixo de sua política 

educacional, já explicitado na sua campanha. Cumpre, porém, ressaltar que 

mesmo no governo anterior, na gestão de Luiz Henrique da Silveira, já houve 

iniciativas de avaliação por desempenho. O Decreto nº 602 de 10 de setembro 

de 2007 (Anexo D) dispõe sobre a avaliação especial de desempenho dos 

servidores nomeados para o exercício de cargo de provimento efetivo do 

quadro do magistério público estadual. O Decreto prevê que o professor seja 

submetido à avaliação especial de desempenho (AED), por meio de alguns 

critérios tais como: assiduidade, produtividade, disciplina, eficiência.. 

Conforme dito anteriormente, ainda em campanha, o então candidato ao 

Governo do Estado, Raimundo Colombo anunciou que iria aplicar a 

meritocracia na gestão pública. Esse discurso do então candidato deve ser 

compreendido dentro do contexto político-partidário do mesmo, entendendo 

que seu partido naquele momento era os Democratas (DEM). Sabe-se que 

esta sigla é o novo nome do antigo Partido da Frente Liberal (PFL)64, que 

possui suas bases ideológicas no liberalismo e na defesa do livre mercado e 

                                                 
63

 O Governador do Estado nesta gestão é o Sr.Raimundo Colombo o Secretário de Estado de 
Educação é o Engenheiro Marco Tebaldi. 
64Segundo o documento “Princípios dos Demacratas” , o princípio do Partido é reconhecer a 
livre iniciativa como elemento dinâmico da economia e a empresa privada como agente 
principal da vida econômica do país. Disponível em: www.dem.org.br. 
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estado mínimo. Conforme vimos, a meritocracia e o liberalismo possuem bases 

comuns, por isso a declaração do então candidato está de acordo com a 

ideologia de seu partido. 

Tendo vencido as eleições, e herdado todo o relatório anteriormente 

citado,o Governador Raimundo Colombo defende, em uma entrevista ao Jornal 

Diário Catarinense a implantação da meritocracia na educação: 

 

“O estímulo financeiro deve ter um espaço, sem ser o único mecanismo 
para estimular a qualidade do ensino e da motivação da gestão das 
escolas e professores. Eles precisam de apoio para darem essas 
respostas, mas sistemas de avaliação devem ser implementados para 
valorizarmos quem se envolve em dar retorno à sociedade” 
(EDUCAÇÃO, MAIS SALÁRIO...2010) 

 

Raimundo Colombo nomeia como Secretário da Educação o Sr. Marco 

Tebaldi, Engenheiro Sanitarista, ex-vereador e ex-prefeito de Joinville, a maior 

cidade do Estado. Foi também Secretário de Habitação do Estado na gestão do 

Governador Luiz Henrique da Silveira. Logo após ser nomeado Secretário, foi 

entrevistado por um jornal de circulação estadual acerca da declaração do 

então candidato Raimundo Colombo sobre a implantação da meritocracia na 

educação. O Secretário então declarou que: “a ideia é, por exemplo, oferecer 

um prêmio para aquele professor ou escola que tiverem um rendimento melhor. 

Acho que naquela escola onde o aluno aprende mais, o professor tem que ter 

um bônus” (FOCO NO ENSINO... 2011). Percebe-se, aqui, a explicitação do 

gestor acerca da defesa da meritocracia como critério de avaliação dos 

professores da rede pública estadual de Santa Catarina.  

No segundo semestre de 2011 a Secretaria de Estado de Educação 

divulgou aos Gerentes Regionais de Educação e Diretores de Escola, as 

propostas futuras para carreira do magistério (SINTE, 2011). Cabe salientar 

que essas propostas vieram após o término da greve dos professores. Nessa 

proposta estão delineadas as linhas mestras do plano de carreira bem como 

um detalhamento sobre a metodologia de concessão das gratificações e bônus. 

Para exemplificar destaca-se um item da proposta: “Será concedida 

gratificação anual pelo desempenho da unidade escolar considerando a 

evolução de indicadores de desempenho dos alunos e da escola, bem como 

indicadores individuais do corpo docente (assiduidade)”. 
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É de domínio público a experiência da meritocracia no estado de São 

Paulo, conforme afirmação do Jornal no fragmento acima. Segundo Spineli 

(2009) em estudo sobre o bônus mérito no Estado de São Paulo a gratificação 

bônus-mérito foi instituída para a classe docente no ano de 2000, através da 

Lei Complementar Nº 891, de 28 de dezembro, e regulamentada pelo Decreto 

Nº 46.167, de 09 de outubro de 2001, a partir de 2003 muda-se o nome para 

bônus. Essencialmente as determinações contemplavam a assiduidade dos 

docentes visto que aumentava consideravelmente o absenteísmo na classe 

docente.  

O governador do Estado de Santa Catarina em seu comentário 

parececauteloso em afirmar que só o estimulo como “único mecanismo” não é 

suficiente, mas não descarta a centralidade na ação dos docentes como 

determinante para o bom andamento da educação no estado “...mas sistemas 

de avaliação devem ser implementados para valorizarmos quem se envolve em 

retorno à sociedade” . Segundo Celman (1999) em estudo sobre os docentes 

na Argentinaexpõe que quem trabalha em instituições que enfrenta situações 

adversas, que atende crianças dos setores populares, é fortemente 

demandado e questionado. Desta forma, podemos esperar que a 

responsabilização e a avaliação apresentam aderência na práxis docente. As 

avaliações podem ser indiretas conforme Conte (1983) explica onde o 

desempenho do aluno é por si só uma medida relevante de avaliação do 

professor se não houve o aprendizado o responsável é o professor. Neste 

sentido, o estudo de Patto (1999) nos faz refletir sobre as nuances do 

“rendimento” escolar e a prática docente. 

Neste sentido em estudo realizado sobre professoras premiadas pelo 

Prêmio Professor do Brasil65 uma professora premiada expressa literalmente 

este sentimento: 

Eu queria finalizar dizendo a vocês: Vale a pena acreditar sempre 
professores! Volte na cidade de vocês! Hoje nós somos 120 que 
recebemos esse prêmio (...).Lembre de Rubem Alves o poeta da 
educação! Leiam muito! Estudem cada vez mais! Para tornar de fato a 
escola pública não em um índice estatístico de matrícula, mas numa 
educação de qualidade, de respeito, de trabalho sério! Por que somos 
nós que estamos lá! Os méritos e os fracassos são nossos! O desafio é 
nosso e vocês têm o compromisso com essas crianças de voltarem lá e 
dizerem assim: Eu só estou começando minha caminhada! Depoimento 

                                                 
65

Este estudo trata-se da nossa pesquisa realizada em nível de Mestrado no estado de Santa Catarina. 
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Professora Edsalba Gabriel Peixoto vencedora do Prêmio em 2001 e 
2002. (KOGA,2009, p.85) 

 

 Nessa pesquisa pude observar que as professoras do estudo possuíam 

certa distinção em relação aos outros agentes sociais, por vezes as 

professoras eram apontadas na rua como o relato de uma professora 

pesquisada, onde afirma: “Eu estava tirando a habilitação e os alunos 

acenavam, gritava, olha a profe.!”, talvez isso não aconteceria com a bancária 

no município, ou a servidora da prefeitura , ou a funcionária do correio ,embora 

a frequência em museus seja rara, e o acesso a bens culturais seja diminuto, 

ainda a docência apresenta-se como um marcador de distinção. 

No capítulo seguinte serão abordados osdados do município em 

comparação com os dados do estado de Santa Catarina, e do país, além de 

caracterizar os sujeitos da pesquisa. 
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4.O MUNICÍPIO DE BELVEDERE, ESCOLA ESTADUAL E 

AS PROFESSORAS. 

 
“Porque todas as suas práticas valem o que vale seu autor,  

sendo a afirmação e a perpetuação da essência 

em virtude da qual elas são realizadas”. (BOURDIEU, 2007, p. 28) 

 

Inicialmente são apresentados dados do município na comparação com 

o estado e o país. Na sequência estão os dados da escola e dos sujeitos. 

 

4.1. O MUNICÍPIO 
 

De acordo com o censo do IBGE de 2010 (BRASIL, 2010), o município 

de Belvedere tem 4.793 habitantes e localiza-se na mesorregião denominada 

oeste de Santa Catarina. A escolha desse município foi em razão de alguns 

fatores. Esse município tem uma especificidade no Estado de Santa Catarina 

pelo fato de assumir a 4ª posição no ranking do PIB (per capita) do Estado, ao 

mesmo tempo que ocupa a 126ª posição no ranking do IDH e a 246ª posição 

no IDH-Educação. Na 7ª Gerência Regional de Educação e Desenvolvimento 

(GERED) – onde o município está localizado –, Belvedere ocupa a 2ª posição 

no PIB per capita e, por outro lado, a penúltima posição no IDH. 

No que se refere à gestão da educação, o Estado é dividido em 36 

administrações regionais, decorrente de uma política de descentralização 

adotada pelo então Governador Luiz Henrique da Silveira, seguida pelo seu 

sucessor Raimundo Colombo. Isso significa que cada uma dessas 36 regionais 

é responsável pela gestão de um aglomerado de municípios. Nessa gestão, 

inclui-se educação, saúde, assistência social, transporte, entre outros. Dessa 

forma, o recurso de todo o Estado é dividido para essas regionais as quais se 

responsabilizam por geri-los. 

A seguir, apresenta-se o organograma para que facilite a visualização de 

como é organizada a estrutura burocrática dos setores de gestão, incluindo a 

pasta da Educação. 
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Figura 6 – Gestão educacional em Santa Catarina 

 

 

Fonte: sítio oficial da Secretaria do Estado (SANTA CATARINA, 2012b). 

 

Com relação à educação, a cidade de Belvedere pertence à 7ª GERED, 

com sede na cidade de Joaçaba. A 7ª GERED de Joaçaba abrange 13 

municípios e conta com 24 Escolas de Educação Básica, um Centro de 

Educação Profissional (CEDUP), um Centro de Educação de Jovens e Adultos 

(CEJA), 7 Unidades Descentralizadas de Educação de Jovens e Adultos, 7 

Escolas Especiais, sendo 6 Associações de Pais e Amigos de Excepcionais 

(APAEs) e uma Associação de Pais e Amigos dos Surdos (APAS). No ano de 

2012, foram matriculados 12.497 alunos. Sendo 1.758 no Ensino Fundamental 

– Séries Iniciais, 5.394 no Ensino Fundamental – Séries Finais e 5.345 no 

Ensino Médio. Entre os alunos matriculados, 212 cursavam o Ensino 

Fundamental e 105 o Ensino Médio em período integral. No Ensino Médio, na 

Educação Profissional, eram 702 alunos. Concomitantemente à Educação 

Básica (Ensino Médio), 489 alunos faziam o Curso Técnico por meio do 

Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego PRONATEC e 

217 participavam da Formação Inicial Continuada (FIC) noServiço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), ou no Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC) ou no Instituto Federal Catarinense (IFC). 
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À frente da GERED de Joaçaba, está Maria CarlessoDoré, 

representante direta do Secretário de Educação do Estado de Santa Catarina. 

Da perspectiva econômica, o município de Belvedere tem umas das 

maiores arrecadações da região, conforme pode-se constatar na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Índice de arrecadação de Belvedere e municípios vizinhos* 

Municípios 
Índice –
agosto/08 

ICMS (Imposto 
sobre Circulação 
de Mercadorias) 

FPM (Fundo de 
Participação do 
Município) 

IPI (Imposto sobre 
Produtos 
Industrializados) 

Água Doce 206,504 218,477 8,445 
Catanduvas 214,514 218,477 8,772 
Ibicaré 101,975 218,477 4,170 
Lacerdópolis 116,35 218,477 4,756 
Luzerna 117,500 218,477 4,805 
Ouro 175,823 218,477 7,190 
Treze Tílias 248,972 218,477 10,182 
Belvedere 271,011 212,477 11,083 

Fonte: Dados da Federação Catarinense de Municípios (2008).Organizados pela 
autora. 
Nota: *Municípios da Ammoc com mesmo porte populacional de Belvedere, entre 

5.000 a 15.000 habitantes. 
 

Conforme dados, verifica-se que Belvedere possui o maior índice de 

arrecadação de ICMS. Com relação ao IPI também verifica-se a superioridade 

de Belvedere. 

Contraditoriamente, apresenta um dos piores indicadores educacionais e 

sociais da região, como indicam as Tabelas 10 a 15, apresentadas a seguir. 

 

Tabela 10 –IDH do município de Belvedere e municípios vizinhos* 

Oeste Santa Catarina 
 

IDHM IDHM – 
LONGEVIDADE 

Água Doce 0,809 0,832 
Catanduvas 0,791 0,777 
Ibicaré 0,804 0,818 
Lacerdópolis 0,854 0,856 
Luzerna 0,855 0,879 
Ouro 0,828 0,812 
Treze Tílias 0,813 0,813 
Belvedere 0,791 0,787 

Fonte: Dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(2000).Organizados pela autora. 
Nota: *Municípios da Ammoc com mesmo porte populacional de Belvedere, entre 
5.000 a 15.000 habitantes. 
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Com relação ao IDH, verifica-se que, juntamente com Catanduvas 

(município de onde desmembrou-se) apresenta o menor índice dentre os 

demais municípios. 

 

Tabela 11 – Pobreza e indigência (crianças) 

 % de indigentes 
 

% de pobres 

Média Nacional 25,18 45,99 
Média Estadual 9,48 24,57 
Belvedere 15,01 39,52 

Fonte: Dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2000). 
Organizados pela autora. 

 

Com relação à pobreza e indigência infantil, Belvedere supera a media 
estadual. 
 
Tabela 12– Intensidade de Pobreza 

 Médias 
 

Média Nacional 49,68 
Média Estadual 40,74 
Belvedere 35,80 

Fonte: Dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2000). 

Organizados pela autora. 

 

Com relação à intensidade da pobreza, Belvedere fica abaixo da média 

estadual. 

Abordando a questão da vulnerabilidade social, dados do IBGE 

(PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2000) 

apontam que, no Estado de Santa Catarina, 13% das crianças entre 10 e 14 

anos trabalham e, em Belvedere, esse índice assume o percentual de 11,25%. 

De acordo com o MEC (BRASIL, 2012), em torno de 2,8 milhões de crianças 

de 7 a 14 anos estão trabalhando, o que, por si só, já é comprometedor, mais 

ainda quando cerca de 800 mil dessas crianças estão envolvidas em formas 

degradantes de trabalho, inclusive a prostituição infantil. 
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Tabela 13– Analfabetismo 

Médias % 7 a 14 anos 
analfabetas 

%10 a 14 anos 
analfabetas 

%15 a 17 anos 
analfabetas 

%15 anos ou 
mais 
analfabetas 

Nacional 12,36 5,88 4,01 12,94 
Estadual 3,49 1,06 1,02 5,88 
Belvedere 2,71 0,58 0,63 9,18 

Fonte: Dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2000). 
Organizado pela autora. 
 
 
Tabela 14– Frequência à Escola– 7 a 14 anos 

 % 7 a 14 anos na 
escola 

% 10 a 14 anos na 
escola 

% 7 a 14 anos 
frequentando o 
fundamental 

Média Nacional 94,52 94,65 89,92 
Média Estadual 96,67 95,95 93,79 
Belvedere 96,02 94,94 92,34 

Fonte: Dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2000). 
Organizado pela autora. 
 

Quanto à vida escolar, outro dado relevante é o percentual de crianças 

entre 7 e 14 anos com mais de um ano de atraso escolar: Belvedere tem um 

índice de 18,91%, maior do que a média estadual de 12,5%. Na faixa etária de 

10 a 14 anos, esse percentual sobe para 28% em Belvedere, 10 pontos acima 

da média estadual que fica nos 18%. 

 

Tabela 15– Frequência à Escola– 15 a 17anos 

 %15 a 17 anos na 
escola 

%15 a 17 anos 
com menos de 
quatro anos de 
estudo 

%15 a 17 anos no 
ensino médio 

Média Nacional 77,72 16,38 34,53 
Média Estadual 75,31 6,62 45,43 
Belvedere 73,07 11,14 38,38 

Fonte: Dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(2000).Organizados pela autora. 

 

Ainda com relação à escolaridade dos jovens e adultos, de acordo com o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2000), mais de 63% 

dos jovens entre 15 e 17 anos não estavam frequentando o então chamado 

segundo grau. 

Referente à população do município de Belvedere, com 25 anos ou 

mais, conforme o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(2000), 73% das pessoas – nessa faixa etária – têm menos de 8 anos de 

estudo, ou seja, não concluíram o ensino fundamental. No que diz respeito à 



125 

 

frequência em cursos em nível de pós-graduação, segundo dados do IBGE 

(BRASIL,2010), no município de Belvedere, no ano de 2010, apenas 25 

pessoas cursavam algum curso nesse nível, bem como apenas 9 pessoas 

cursavam mestrado em universidade particular. Em consequência, observa-se 

que, novamente, o município de Belvedere encontra-se em maior 

vulnerabilidade educacional do que a média estadual. 

Dessa maneira, cabe observar que há uma concentração de renda do 

município em poder de uma minoria, ou seja, embora a arrecadação seja uma 

das maiores da região, os índices de pobreza aproximam-se dos índices 

nacionais. Essa concentração de renda caracteriza uma camada da sociedade 

do município de Belvedere detentora do capital econômico. Essas famílias 

possuem grandes extensões de terras para cultivo e criação de animais. Esse 

capital econômico foi garantido em muitos casos pela herança deixada pelos 

colonizadores que, no final do século XIX e início do século XX, habitaram as 

terras de Belvedere.  

Quando se analisa outros indicadores sociais, Belvedere, na grande 

maioria dos índices, tem média inferior ao Estado. É o que pode ser percebido 

com relação à infraestrutura domiciliar e saneamento básico. De acordo com o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2000), em Belvedere, 

87,92% dos domicílios têm banheiro e água encanada, índice inferior à média 

estadual que apresenta um percentual de 89,22%. Na questão do saneamento 

básico, (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 

2000), apenas 7,4% dos domicílios de Belvedere estão ligados à rede de 

esgoto, já em nível estadual esse percentual sobe para 19,5%. Com relação à 

eliminação de dejetos, em 57% dos domicílios há fossa séptica e em 31% 

fossa rudimentar. No âmbito do estado, os percentuais de fossa séptica e 

rudimentar são, respectivamente, 54% e 17%. Observa-se, assim, que, quanto 

ao saneamento básico, o município de Belvedere encontra-se em situação de 

maior vulnerabilidade do que a média dos municípios catarinenses. 

Um estudo realizado pelo Departamento de Epidemiologia da Faculdade 

de Saúde Pública da Universidade de São Paulo revelou dados sobre a relação 

entre saúde das crianças e saneamento básico no Município de São Paulo, SP 

(Brasil). Acompanhado, por meio de entrevistas mensais, esse estudo teve, 

como objetivo, descrever aspectos do comportamento das gastroenterites 
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(diarréia) em relação ao saneamento básico. Segundo os pesquisadores 

(WALDMANet al. 1997), as crianças cujos domicílios não dispunham de 

instalações sanitárias e água encanada apresentaram alta incidência de 

gastroenterites (12,82 episódios/100 crianças/ano). A ausência de tratamento 

domiciliar da água utilizada para beber e cozinhar (cloração, fervura e filtração) 

também esteve associada à incidência mais elevada de gastroenterites; as 

crianças submetidas a essas condições apresentaram 11,9 episódios por 100 

crianças/ano. As condições de habitação também se mostraram importantes, 

havendo gradiente inversamente proporcional entre a incidência de 

gastroenterites agudas e as condições adequadas de moradia. Nesse caso, a 

situação piorou para crianças vivendo em habitações precárias em relação às 

que viviam em condições adequadas. Diante disso é possível prever a 

inadequação das condições de saúde das famílias cujos dados estão no 

parágrafo anterior. 

Com relação à casa própria, ou seja, à posse de imóvel quitado, 

conforme o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2000), em 

Belvedere, apenas 56,8% enquadram-se nessa categoria, já em nível estadual 

esse índice sobe para 74,5%. 

Em síntese, ressaltam-se esses índices para a percepção de que 

Belvedere encontra-se numa situação de vulnerabilidade em relação ao Estado 

de Santa Catarina. O próprio índice de analfabetismo da região Oeste, na qual 

está situado o município, está 2 pontos percentuais acima da média estadual, e 

o índice de desemprego, 20% acima da média estadual. No que diz respeito à 

pobreza de suas crianças, Belvedere está 15 pontos percentuais acima da 

média estadual. Referente ao analfabetismo das pessoas acima de 15 anos de 

idade, o município também supera a média estadual em 4 pontos percentuais. 

Para sermos mais específicos, de acordo com o censo do IBGE de 2010 

(BRASIL, 2010), com relação às mulheres que tiveram filhos em 2009 no 

município de Belvedere, a maioria delas (747 mulheres) não tinha nenhuma 

instrução ou completado o ensino fundamental, 251 tinham o ensino 

fundamental completo, 287 o ensino médio completo e apenas 66 delas o 

ensino superior. A escolaridade das mães, conforme já analisado 

anteriormente, é um importante indicador que reflete no rendimento escolar dos 

filhos.  
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Além desse fator, no que diz respeito à renda, o censo do IBGE de 2010 

(BRASIL, 2010) também revela que, dos 4.793 habitantes de Belvedere, 1.286 

pessoas não tinham nenhuma renda, 1.000 pessoas tinham uma renda mensal 

de apenas um salário mínimo e 945 de um a dois salários mínimos. O 

agravante é que, nesses 3 estratos, estão 3.231 pessoas, ou seja, 67,4% da 

população, e apenas 151 pessoas (3,15% da população) ganhavam entre 5 a 

10 salários mínimos.  

Os indicadores sobre Belvedere revelam nada mais do que o paradoxo 

em que se encontra o município: ter uma das melhores arrecadações fiscais e 

um dos piores IDH. O fato de que 9% das adolescentes entre 15 e 17 anos são 

mães (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 

2000) – 5 pontos percentuais acima da média estadual – aponta para um 

cenário de ausência de políticas para a juventude e adolescência. É a face 

local da contradição social própria da sociedade estratificada no sistema 

capitalista, e das propostas e princípios vistos no primeiro capítulo. Fato este 

que converge com o perfil do município escolhido para esta pesquisa, que 

possui uma das maiores arrecadações do Estado, possuindo, por outro lado, 

baixos índicessócio econômicos, como IDH, escolaridade da população adulta.  

A seguir, apresenta-se a descrição da escola em que as duas 

professoras que foram sujeitos da pesquisa lecionam.   

 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
BELVEDERE 

 

A Escola está localizada na cidade de Belvedere e é uma das duas 

escolas públicas estaduais existentes no município. Neste ano de 2013, de 

acordo com dados da Secretaria de Estado da Educação (SANTA CATARINA, 

2013a), a Escola tem 482 alunos matriculados, sendo 14 nos anos iniciais e 

257 nos anos finais do ensino fundamental, e no ensino médio conta com 211 

matrículas.  

A Escola Estadual de Educação Básica do município de Belvedere66 

existe desde a década de 1940.   O terreno para sua construção foi doado pela 

                                                 
66

 Foi mantido o nome fictício da escola atrelada ao nome fictício do município para facilitar a 
identificação. 
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família das professoras pesquisadas. A escola tem 20 salas de aula, um 

refeitório, uma biblioteca, uma sala de professores e a sala da coordenação, 

além da quadra de esportes. Toda a estrutura mantém-se no padrão das 

escolas da região. De formas retas, a escola é limpa e, de certa forma, bem 

conservada.                              

A Escola é uma das duas escolas estaduais do município, mas é a única 

estadual na sede do município, portanto mantida pelo Estado e atende alunos 

da educação do ensino fundamental e médio; recebe alunos da área urbana e 

rural. Os professores são, em sua maioria, graduados e pós-graduados na 

área, inclusive um cursando mestrado, outros estão cursando a graduação. 

Uma das professoras pesquisadas foi por muitos anos diretora. Vale destacar 

que a escolha do diretor é feita pelo grupo partidário que vence as eleições67, 

não havendo votação da comunidade ou a interferência da Associação de Pais 

e Professores.  

Dentro do contexto da região, na cidade de Joaçaba, há 40 km de 

Belvedere, há uma universidade em que a professora Sonia formou-se e a 

professora Maira está fazendo graduação a distância, ambas participantes 

desta pesquisa. De acordo com o Censo Escolar de 2012 (BRASIL, 2012), a 

Escola tinha, no total, 496 alunos matriculados, 44 nos anos iniciais68 e 305 nos 

anos finais do ensino fundamental e 147 alunos no ensino médio. Desses 496, 

166 alunos são beneficiados com transporte público estadual.  

Os Indicadores de Desenvolvimento da Educação Básica (BRASIL, 

2013a) do município e da Escola,estão apresentados na tabela 16. 

  

                                                 
67

  No caso do município de Belvedere, na política, a escolha é feita pelo PSDB, partido que fez 
parte da coligaçãoDEM, PSDB, PMDB. Nesse caso, a preferência pelo PSDB foi em razão 
de odeputado federal Jorginho Mello, que é desse partido, ter berço político na região que 
pertence à 7ª GERED. 

68
Anos Iniciais:Primeira Fase do ensino fundamental, ou seja, até a 4ª série para sistemas 

com 8 anos de duração, ou, até o 5º ano para sistemas com 9 anos de duração. Anos 
Finais: Segunda Fase do ensino fundamental, ou seja, da 5ª a 8ª série para sistemas com 8 
anos de duração, ou, do 6º ao 9º ano para sistemas com 9 anos de duração. 
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Tabela 16 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB* 

 
Abrangência 

IDEB 

2007 2009 2011 

Iniciais Finais Iniciais Finais Iniciais Finais 

Brasil 4,3 3.6 4,9 3.8 5,1 3.9 

Santa Catarina 4,7 4.1 5,0 4.2 5,7 4.7 

Belvedere 4,2 4.3 6,1 4.3 6,0 4.7 

Escola Belvedere  3,9 4.0 6,1 4.3 5,7 4.5 

Fonte: Dados do INEP (BRASIL, 2013a).Organizados pela autora. 
Nota: *Média das escolas públicas estaduais. 

 

           Pela tabela, verifica- se que, nos três anos, a Escola tem oscilado nos 

resultados do IDEB, porém com índices sempre inferiores à média do 

município. A tabela 17 nos ajuda a compreender melhor esse índice, já que a 

nota da Prova Brasil compõe um dos fatores que geram o IDEB.  

 

Tabela 17 – Média de proficiência dos alunos na Prova Brasil* 

 
Abrangência 

Média de proficiência em língua portuguesa e matemática 

2005 2007 2009 

Iniciais Finais Iniciais Finais Iniciais Finais 

Brasil* 179,16 231,38 184,45 235,79 196,67 241,30 

Santa Catarina* 183,08 237,78 189,38 242,82 193,87 248,80 

Belvedere* 167,73 245,11 169,66 242,20 218,53 240,63 

Escola Belvedere 167,73 247,21 160,00 242,20 218,21 243,34 

Fonte: Dados do INEP (BRASIL, 2013a).Organizados pela autora. 
Nota: *Média das escolas públicas estaduais. 

 

           Essas médias que constam na Tabela 17 demonstram que as médias da 

Escola oscilam em relação à média nacional e estadual. De todo modo esses 

dados revelam que na prova, houve oscilação, mas um aumento significativo 

em 2009 o que elevou o resultado final quando comparado aos demais anos 

 
Tabela 18 – Número de matrículas 
 
Abrangência 

Número de alunos matriculados 

2010 2011 2012 

Iniciais Finais Médio Iniciais Finais Médio Iniciais Finais Médio 

Belvedere 194 493 221 189 334 236 115 381 227 

Escola 
Belvedere 

* * * 101 266 152 44 305 147 

Fonte:Dados do INEP (BRASIL, 2013a). Organizados pela autora. 
Nota: *No ano de 2010, o INEP não disponibilizou esses dados pelo Censo Escolar. 

 

           Optou-se por apresentar os números de matriculados na Escola pelo 

fato de demonstrar que ela, sendo uma das duas escolas estaduais do 
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município, tem o maior número de alunos do montante total de residentes. Tal 

relação só não aparece nas matrículas dos anos iniciais de 2012.  

 
Tabela 19 – Indicadores de rendimento escolar 

 
Indicador/Abrangência 

2010 2011 2012 
Iniciais Finais Médio Iniciais Finais Médio Iniciais Finais Médio 

Taxa de 
distorção 
idade/série 

SC* 
 

11,1 19,0 16,4 11,1 18,4 19,1 * * * 

Escola 12.8 27.6 11.3 16.8 21.1 20.4 15,9 19 17,7 

Taxa de 
aprovação 

SC* 96.0 90,4 82,5 96,6 92,4 84,5 * * * 

Escola 93.9 85,2 89.6 98.9 95 88.2 100 86,8 90,1 

Taxa de 
reprovação 

SC* 3,8 8,2 10,4 3,1 5,9 4,0 * * * 

Escola 6,1 12,4 9 0 3,1 9,2 0 9,6 4,9 

Taxa de 
abandono 

SC* 0,2 1,4 7,1 0,3 1,7 9,3 * * * 

Escola 0 2,4 1,4 1,1 1,9 2,6 0 3,6 5,0 

Fonte:Dados do INEP (BRASIL, 2013a). Organizados pela autora. 
Nota:*Os dados estaduais do SAEB, relativos ao ano de 2012, até o término desta 

pesquisa, aindanão tinham sido disponibilizados pelo Inep.  
 

           Quanto à taxa de distorção idade-série, é possível verificar que – com 

exceção do ensino médio, no ano de 2010 – a Escola mantém números acima 

da média estadual. Já as taxas de aprovação apresentam maior similaridade 

com as médias estaduais e até mais elevadas. As taxas de reprovação 

apresentam mudanças abruptas de um ano para outro como em relação aos 

anos iniciais e finais do ensino fundamental, oscilando de 12,4 em 2010 para 

3,1 em 2011 e 9,6 em 2012. Em 2010, tem taxas bem acima da média estadual 

, em 2011, consegue ter taxas inferiores ao Estado. Com relação às taxas de 

abandono, tanto em 2010 quanto em 2011, nos anos finais, a Escola apresenta 

taxas acima da média estadual, invertendo-se esse cenário no ensino médio.  

 

Tabela 20 – Perfil docente quanto ao nível de formação superior* 

 2005 2007 2009 

Abrangência 
 

Iniciais Finais Iniciais Finais Iniciais Finais 

SC 77,4% 88,7% 82% 89,2% 81,8% 87,9% 

Escola 100% 100% 83,3% 86,7% 77,8% 83,3% 

Fonte: Dados do INEP (BRASIL, 2013a). Organizados pela autora. 
Nota: *Dados do censo escolar calculados com base apenas nas escolaspúblicas 

queparticiparam da Prova Brasil. 
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           No que diz respeito à formação superior dos docentes – com exceção 

de 2005, em que a escola apresentou um índice desproporcional aos anos 

subsequentes –, os índices de docentes com curso superior são inferiores à 

média estadual.As flutuações entre os anos de 2005 a 2009 podem ser 

explicados por um fenômeno recorrente no município, onde os docentes com 

ensino superior são aprovados em concursos públicos de outros municípios, 

deixando Belvedere para residirem em cidades maiores.  

           Nesta primeira parte da análise microcósmica, explicitamos as 

condições específicas do espaço no qual as professoras pesquisadas atuam. 

No geral, a escola mantém-se abaixo dos índices estaduais, o que difere da 

aspiração feita pelo Governo Estadual no relatório da OCDE, todavia, como a 

referência é a média das escolas em relação às condições do restante do país, 

tal medição não relata as exceções, tanto referentes às melhores escolas 

quanto às escolas que estão abaixo da média nacional, ou estadual.  

 Outra forma de observar a Escola de Educação Básica Belvedere é por 

meio do Portal com 28 notícias até o último acesso para esta pesquisa em 24 

de maio de 2013. Estas informações nos darão pistas para verificar a dinâmica 

da escola, conforme quadro. 

 

Quadro 1 – Cliping Escola de Educação Básica Belvedere 
DATA NOTÍCIA SÍNTESE 

sexta-feira, 24 de maio de 

2013 

 

Viagem 1ª1 e 1ª2 EMI 

 

Com objetivo de integrar alunos e 

professores foi realizada uma 

viagem ao município de Caçador, 

para visita ao Museu do 

Contestado. 

sexta-feira, 24 de maio de 

2013 

Bom Dia Mensagem de bom dia postada no 

blog, com um poema de Carlos 

Drummond de Andrade. 

quinta-feira, 23 de maio de 

2013 

Boa Noite Mensagem de boa noite com 

poema de Cora Coralina. 

quinta-feira, 23 de maio de 

2013 

Festa Junina Convite para a festa junina da 

escola. 

quarta-feira, 15 de maio de 

2013 

Visita à empresa ALPHA 

LIXO DIGITAL 

 

Viagem dos alunos ao município 

de Joaçaba, para visita à empresa 

Alpha Lixo Digital, onde 

tomaram conhecimento da 

maneira correta de reciclagem do 

lixo eletrônico. 

segunda-feira, 13 de maio 

de 2013 

Planejamento 06/05 a 

10/05 

 

Reunião de professores para 

planejamento de atividades  
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semanais, parabenizando-os pelos 

trabalhos que foram apresentados 

em eventos. 

quinta-feira, 2 de maio de 

2013 

Distribuição dos Tablets 

 

A Secretaria de Estado da 

Educação realizou a distribuição 

de 8tablets à escola 

EscolaBelvedere, para o uso pelos 

professores do ensino médio. 

quinta-feira, 2 de maio de 

2013 

CONAE 

 

Reunião realizada na biblioteca 

da escola, a fim de comentar 

sobre a importância do CONAE. 

quinta-feira, 2 de maio de 

2013 

Viagem da 2ª EMI para 

Florianópolis 

 

Para exercício de uma atividade 

do projeto “a energia que move o 

mundo”, os estudantes viajaram a 

Florianópolis para uma “aula viva 

de história” sobre Santa Catarina. 

quinta-feira, 18 de abril de 

2013 

Convite Convite para a III Mostra de 

Trabalhos Interdisciplinares. 

quinta-feira, 18 de abril de 

2013 

Planejamento 

 

Planejamento das viagens que 

serão realizadas com os alunos. 

segunda-feira, 15 de abril 

de 2013 

Palestra "Uma Santa 

Catarina sem drogas" 

 

Alunos do ensino médio 

participam de debate com 

Deputado Ismael dos Santos, 

sobre a “Campanha Santa 

Catarina sem drogas”. 

quinta-feira, 11 de abril de 

2013 

Meio Ambiente 

 

Pesquisas realizadas pelos alunos, 

apresentadas sob forma de 

cartazes, para o projeto 

“Educação Ambiental” realizado 

nas aulas de Geografia. 

quinta-feira, 11 de abril de 

2013 

Aluno Integrado 

 

Participação de alunas no curso 

“Aluno Integrado 2012”, 

promovido pela Universidade 

Federal de Goiás. 

sexta-feira, 5 de abril de 

2013 

VIAGEM EMI 

 

Alunos elaboram um cartaz para 

demonstração de felicidade, pois 

realizaram uma viagem até 

Florianópolis para a “aula viva de 

história” de Santa Catarina. 

quarta-feira, 3 de abril de 

2013 

Aquisição de Materiais 

 

Aquisição de materiais esportivos 

e kits de maquiagens, com 

recursos do PRC, para 

dinamização das aulas. 

quinta-feira, 28 de março 

de 2013 

Feliz Páscoa Mensagem de Feliz Páscoa. 

terça-feira, 26 de março de 

2013 

Aquisição de Microscópios 

 

Aquisição de 17 microscópios 

para o laboratório de Ciências e 

Biologia, para uso pelos alunos e 

dinamização das aulas. 

terça-feira, 26 de março  

de 2013 

PLANEJAMENTO 

 

Reunião de professores para 

planejamento das aulas semanais 

e transmissão de vídeo: 

motivando para vencer, de L. A. 

Martins Filho. 
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quarta-feira,  20 de março 

de 2013 

REUNIÃO 

 

Reunião de Pais e Profissionais 

do Ensino Médio Inovador, para 

discussão e apresentação dos 

projetos que serão realizados 

durante o ano letivo. 

segunda-feira, 18 de março 

de 2013 

Convite Convite para a Reunião de Pais e 

Profissionais do Ensino Médio 

Inovador. 

sexta-feira, 15 de março de 

2013 

Leitura e Convivência 

 

Karaokê na escola, momento 

proporcionado por alguns 

professores aos alunos, 

professores e funcionários. 

sexta-feira, 15 de março de 

2013 

Orientação de Leitura 

 

Realização de dinâmica com o 

nome “Decifrando charadinhas”, 

realizada pela professora 

orientadora de leitura Beatriz T. 

S. Mores. 

quarta-feira, 13 de março 

de 2013 

Dia Internacional da Mulher 

 

Confecção de cartazes pelos 

alunos para homenagem ao “Dia 

Internacional da Mulher”. 

quarta-feira, 6 de  março 

de 2013 

ENSINO MÉDIO 

INOVADOR 

 

Realização da dinâmica 

“Desenhando o Pé”, 

proporcionando um debate e 

questionamentos pelos alunos e 

professoras; os trabalhos foram 

expostos nas paredes da escola.  

quarta-feira, 6 de  março 

de 2013 

ENSINO MÉDIO 

INOVADOR 

 

Apresentação vídeo “Motivação 

aos estudantes”, para motivar os 

que estavam no projeto EMI e os 

que chegaram em 2013. 

quinta-feira, 28 de 

fevereiro de 2013 

XII PRÊMIO DENATRAN 

DE EDUCAÇÃO NO 

TRÂNSITO 

 

Premiação de aluno no concurso 

XII Prêmio Denatran de 

Educação no Trânsito, em 

Brasília, pela criação de história 

em quadrinhos com o tema “Dê 

uma carona para a educação”. 

terça-feira, 26 de fevereiro 

de 2013 

ENSINO MÉDIO 

INOVADOR 

 

Dinâmicas realizadas pela 

professora orientadora de leitura 

Beatriz T. S. Mores, com os 

alunos, com objetivo de 

“mobilizar os alunos do EMI, a 

refletirem sobre a construção de 

suas identidades e sobre o espaço 

onde vivem”. 

Fonte: <http://eebvr.blogspot.com.br/>. 

 

As notícias são muito parecidas com as das demais escolas estaduais 

do Estado de Santa Catarina, pois enunciam os compromissos da própria 

escola em relatar as determinações estabelecidas, por exemplo, o debate 

sobre a Conferência Nacional de Educação (CONAE), ou a distribuição dos 

tablets, que foram feitas em todo o Estado; a primeira por uma determinação 

http://eebvr.blogspot.com.br/
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nacional e a segunda por determinação estadual.  Dessa forma, o dia a dia 

explicitado de maneira oficial, seja pelos documentos oficiais, seja pela 

dinâmica da própria escola, emitem uma sequência de fatos própria da 

estrutura do campo da educação que ecoa as determinações internacionais, 

para as nacionais e estaduais, sendo objetivadas em atividades na escola. 

Com o objetivo de caracterizar o campo das interações entre a dimensão 

macro e micro das políticas educacionais, optou -se por apresentar também, as 

notícias divulgadas no Blog da Escola, no gráfico a seguir, com as temáticas 

das notícias no período de janeiro a dezembro de 2012. 

 

Figura 7 – Notícias do Blog da Escola de Educação Básica de Belvedere 

 
Fonte: Notícias extraídas do Blog da escola. Elaboradas pela autora. 

 

No gráfico, é possível verificar que, das 27 notícias analisadas que foram 

veiculadas no Blog, a maior parte delas diz respeito a eventos e atividades 

desenvolvidas na Escola, bem como reuniões de planejamento. Com relação 

ao conteúdo das notícias, na sua grande maioria, há uma tentativa de enaltecer 

o trabalho dos professores, buscando, com isso, o reconhecimento da 

comunidade externa. Mesmo nas premiações recebidas pelos alunos, é 
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possível verificar que os méritos buscam ser canalizados para os professores 

que orientaram a atividade que culminou na conquista do prêmio. As 

mensagens têm um viés de autoajuda e motivação para o trabalho. O Blog 

também destaca, como uma notícia importante, o recebimento de 

equipamentos do Estado, o que revela que isso é visto como uma política de 

educação, mastambém como um presente dado à Escola, e a razão dessa 

postura pode ser atribuida ao contexto histórico político catarinense marcado 

pelas práticas clientelistas de governos conservadores de direita. Cabe 

destacar que essa divulgação de equipamentos recebidos do governo estadual 

vem acompanhada de inúmeras fotos que mostram os professores ao lado dos 

produtos. Isso foi mais enfaticamente perceptível no caso do recebimento dos 

tablets, em que os professores demonstram uma enorme alegria e curiosidade 

ao desembrulhar os aparelhos, tirar da embalagem e tocar neles. A chegada 

dos aparelhos é representada nas imagens como a chegada de presentes ou 

de alguma recompensa recebida pelos professores.  

Os desdobramentos anteriores foram necessários para situar o locus de 

vida e de trabalho dos sujeitos desta pesquisa. O objetivo foi delinear o campo 

ao qual os sujeitos estão expostos situando os sujeitos dentro de sua condição 

profissional, ou seja, a condição docente que por vezes sofre influências 

externas constantes. Esta análise, a seguir, se desdobra em duas vertentes, a 

primeira que explicita a condição distinta dos sujeitos, e a segunda 

especificamente as condições profissionais; foi necessária essa inflexão, pois a 

condição primeira de vida, ou seja, a origem social, o capital cultural, capital 

social, entre outros, está atrelada a esta pesquisa e fundamentalmente à 

carreira docente. Com o objetivo de alterar a lente e estudar esses agentes, 

são apresentados, a seguir, os sujeitos da pesquisa.   

 

4.3. OS SUJEITOS DA PESQUISA 
 

Com o objetivo de fornecer os elementos necessários para análise, 

nesta seção, procura-se trazer ao leitor condições de maior aproximação aos 

sujeitos da pesquisa, apresentando os dados relacionados às professoras 

pesquisadas. São focalizadas informações relacionadas às condições de 
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trabalho, condições de vida, origem socioeconômica, condição financeira, 

capital cultural, econômico e social das professoras, formação escolar e 

carreira profissional; ou seja, o objetivo nesta etapa é delinear o perfil das 

professoras pesquisadas, Mante-se o exercício de análise proposto por 

Hargreaves (1999), em que os espaços podem ser contemplados como 

macrocosmo, microcosmo, mesocosmo,pelo fato de se compreender que a 

função docente está vinculada a uma estrutura previamente estabelecida, a 

qual determina as demandas no campo da educação, neste momento do 

estudo na própria estrutura da função docente. 

 

4.3.1. Características das professoras pesquisadas 

 

Os dados sobre as características das professoras pesquisadas aqui 

apresentados referentes à origem socioeconômica, formação, condições atuais 

de vida e de trabalho são comparados neste item aos dados obtidos pela 

UNESCO (BRASIL, 2004), com o objetivo de demonstrar as semelhanças das 

professoras pesquisadas, com o perfil do professor brasileiro descrito no 

estudo. 

Os dados analisados foram extraídos tanto das entrevistas quanto dos 

questionários (Anexo F) e foram organizados da seguinte forma: Dados 

pessoais; Origem social; Condições de vida; Carreira; Lazer; Consumo de bens 

culturais. As professoras pesquisadas focalizadas neste estudo atuam nas 

séries iniciais do ensino público do Estado de Santa Catarina. 

 

4.3.1.1. Dados pessoais 

 

Os professores das séries iniciais são na maioria mulheres, e essa não é 

uma informação aleatória, mas um dado estatístico. Segundo relatório da 

UNESCO (BRASIL, 2004), do total de professores entrevistados para o estudo 

realizado, que atuam no ensino médio e fundamental, 81,3% são mulheres e 

18,6% são homens.  

Com relação à idade, a professora Sonia tem 52 anos e a professora 

Maira tem 25 anos. De acordo com o perfil dos professores brasileiros 
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(BRASIL, 2004), a média de idade constatada para os professores brasileiros é 

de 37,8 anos.  

As duas professoras participantes desta pesquisa são casadas. 

Segundo o relatório da UNESCO (BRASIL, 2004), a grande maioria dos 

professores já constitui uma unidade familiar autônoma.  

Conforme o mesmo relatório, 63,3% do total de professores pesquisados 

declararam, à época, haver outro professor na sua família. Esse dado 

corresponde às informações colhidas com as duas professoras pesquisadas. 

Ambas têm parentes próximos que são professores. No caso da professora 

Maira, na família de seu pai, todas as tias dela foram professoras. E, quanto à 

professora Sonia, além de membros de sua família, seu filho é professor 

universitário na área de engenharia. 

 

4.3.1.2. Origem social 

 

Diversas pesquisas que analisaram a origem de professoras das séries 

iniciais do ensino fundamental destacam que os professores, em sua maioria, 

pertencem às camadas populares.  Destacamos, aqui, o estudo de Gouveia 

(1970), realizado na década de 1960, segundo o qual, a escolha profissional 

das pesquisadas – futuras professoras – ocorria pela influência do lar e da 

escola, o que, por sua vez, estava relacionado à origem social das professoras 

investigadas pela autora.  

Da mesma forma, quando se observa a formação e profissão dos avós 

maternos e paternos das professoras pesquisadas, é possível identificar a 

origem social dessas professoras e sua força na determinação de sua escolha 

profissional. 

O avô paterno da professora Maira estudou até a 4ª série; quando se 

mudou do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, não estudou mais. A avó 

paterna de Maira estudou até a 3ª série, o que lhe possibilitou ler e escrever. 

Em relação aos avós maternos, a única informação que a professora Maira 

tinha, era a de que eram agricultores, desconhecendo o grau de instrução de 

ambos. A professora Sonia não soube informar o grau de escolaridade de 

nenhum dos seus avós, apenas que eram agricultores de origem italiana. Tais 
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dados são compatíveis com os dados do relatório da UNESCO (BRASIL, 

2004), segundo o qual, a escolaridade dos pais dos professores brasileiros é 

muito precária: 49,5% dos professores têm pais com o nível fundamental 

incompleto e 15% dos pais não têm nenhum grau de instrução.  

No que tange à atuação profissional, no entanto, as mães das 

professoras pesquisadas se diferenciam, tanto na formação como na atividade 

profissional. A mãe da professora Maira estudou até o ensino médio, cursando 

nível técnico; quando casou, continuou trabalhando em escritório de 

madeireira. Já a mãe da professora Sonia estudou somente até a 4ª série do 

ensino fundamental e era dona de casa.  

A formação profissional e a escolaridade dos pais das professoras 

pesquisadas também se diferenciam. O pai da professora Maira estudou até o 

ensino médio, iniciou duas graduações, mas não concluiu, atualmente é vice-

prefeito da cidade. O pai da professora Sonia foi funcionário do município; em 

relação à escolaridade, sua formação era ensino fundamental incompleto. A 

popularização e o acesso à educação no interior do Estado de Santa Catarina 

fica explícita na formação dos pais da professora Maira, em detrimento da 

professora Sonia, pois o pai da professora Maira foi patrocinado junto com 

irmãos para estudar no litoral do Estado, o que era comum para filhos de 

agricultores mais bem-sucedidos, mas não chegou a concluir; fica o registro da 

possibilidade de acesso, diferentemente do pai da professora Sonia cuja 

geração manteve-se, em sua grande maioria, enraizada no campo. 

 

4.3.1.3. Condições de vida 

 
Em relação à família de origem das professoras, os dados coletados 

permitem constatar que ambas tiveram melhoria em suas condições de vida, 

tanto na questão econômica quanto culturalmente. 

A professora Maira estudou parte do ensino fundamental e médio em 

escola particular, está graduando-se em Pedagogia e em Informática em 

instituição de ensino privada. A professora Sonia estudou todo o ensino 

fundamental e médio em escola pública, realizou a graduação e a pós-

graduação em universidade privada.  
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Portanto, em dois aspectos, os dados dessas professoras convergem 

com os do relatório da UNESCO (BRASIL, 2004): em relação à família de 

origem, as duas professoras superaram a escolarização dos pais e ambas 

tiveram apenas sua base educacional, ou seja, ensino fundamental e médio, 

em escolas públicas. 

Com relação aos maridos das professoras, observam-se algumas 

diferenças. O marido da professora Maira teve sua formação em escola pública 

no ensino fundamental e médio. Referente à sua atividade profissional, 

constatou-se que é vendedor. O marido da professora Sonia fez ensino 

fundamental e médio em escola pública, é secretário da Câmara de vereadores 

do município. 

Em relação aos filhos, só a professora Sonia têm, são dois. O mais velho 

é formado pela Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC) em Ciência 

da Computação, e a filha, que é mais nova, está no ensino médio. Segundo 

relato da professora, a filha pensou em fazer Medicina, mas está repensando. 

Na semana da entrevista, a professora iria levar a filha ao Rio Grande do Sul 

para prestar uma prova específica do Estado que acumula pontos para as 

universidades estaduais, uma espécie de ENEM gaúcho. Quanto ao grau de 

escolaridade, é visível que ela deseja o maior grau nas carreiras escolhidas. A 

professora Sonia relatou uma conversa entre seus filhos, em razão da 

indecisão da filha; conforme informou a professora, seu filho mais velho alertou 

a irmã para que se decidisse logo ou a decisão viria por parte da mãe. Foi o 

que ocorreu com ele na indecisão de fazer ou não a matrícula. A professora 

demonstrou extrema presença na carreira dos filhos, recortando jornais com 

fragmentos sobre as áreas escolhidas ou assuntos em geral. É possível 

observar, também, que a professora Sonia, em relação à sua família de origem, 

reduzira o número de filhos.  

No que diz respeito aos bens materiais e de consumo, as duas 

professoras possuem: casa própria, telefone, eletrodomésticos variados, 

computador e carro. Cabe lembrar que nos últimos anos houve um aumento no 

acesso aos bens de consumo, além de linhas de crédito que têm facilitado à 

aquisição desses bens. 

Os salários das duas professoras são parte importante da renda familiar. 

Essa informação também é apresentada na pesquisa da UNESCO (BRASIL, 
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2004), segundo a qual, os salários das professoras são fundamentais para a 

manutenção do padrão de consumo de suas famílias. 

 

4.3.1.4. Carreira 

 

De acordo com o relatório da UNESCO (BRASIL, 2004), de cada dez 

professores, sete começaram sua carreira em uma instituição pública e, na 

época da realização da pesquisa, oito trabalhavam nessa rede de ensino. Dos 

professores pesquisados, 67,6% têm curso superior. Em concordância com tais 

dados, as duas professoras pesquisadas, foco desta pesquisa, iniciaram 

carreira em instituição pública.  

A professora Maira leciona desde 2009 como professora ACT69, 

aprovada em processo seletivo. Considerando que está no início de carreira, 

vale destacar aqui que, conforme Huberman (1999), a entrada na carreira 

(situada nos 2-3 primeiros anos de ensino) é vista como um estado de 

sobrevivência, de choque com o real, de “descobertas”, de entusiasmo inicial, 

de exaltação por finalmente estar numa situação de responsabilidade e de se 

sentir parte de um determinado corpo profissional. Parece que esse aspecto de 

descoberta, de entusiasmo e exaltação ajudou na mobilização da professora 

Maira a cursar duas graduações em concomitância.  

Já a professora Sonia começou a lecionar na década de 1970, também 

como ACT, na educação infantil. Ela relatou que tinha feito processo seletivo 

na área do comércio, mais especificamente em um banco privado, mas 

escolheu lecionar; lembra que venceu um concurso logo no início e, com a 

ajuda de seu pai, fez a horta mais bonita entre as escolas. Segundo o relatório 

da UNESCO 2004, dos professores pesquisados, a maioria também conseguiu 

o primeiro emprego antes de concluir seu curso de habilitação. Nesse sentido, 

tanto a professora Maira quanto a professora Sonia começaram a lecionar 

antes de terminar o curso de Pedagogia. A professora Maira ainda não concluiu 

a graduação, e a professora Sonia já fez pós-graduação na modalidade lato 

sensu, tendo concluído sua graduação na década de 1990. É preciso 

considerar também que, antes da efetivação, já havia um percurso das duas 

                                                 
69

ACT: Admitido em Caráter Temporário. 
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professoras na educação. No caso da professora Maira, ainda não há a 

efetivação. Dessa forma, para avaliar a entrada na carreira docente há que se 

considerar tanto a entrada por meio do concurso quanto a experiência anterior 

ao concurso. Essas duas condições vão acompanhar as professoras por todo o 

percurso profissional, pois tanto uma quanto a outra, quando se referem ao seu 

percurso, contam desde o primeiro dia em sala de aula, não importando, por 

exemplo, para a professora Maira, a não efetivação ainda por meio de 

concurso. 

Considerando os dados sobre o início da carreira das duas professoras, 

pode-se verificar o quão marcante foi o capital social das duas. No 

entendimento de Bourdieu (1998), o capital social é o conjunto de recursos 

atuais ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede durávelde 

relações, mais ou menos institucionalizadas, de interconhecimento e de inter-

reconhecimento ou, em outros termos, à vinculação a um grupo, como conjunto 

de agentes que não somente são dotados de propriedades comuns, mas 

também são unidos por ligaçõespermanentes e úteis (família, antigos alunos de 

escolas de elite, clube seleto, nobreza). 

Os lucros de vinculação ou de pertencimento se firmam na base da 

solidariedade, o que causa efeito multiplicador, assegurando que os lucros 

sejam simbólicos e materiais. A “rede de ligações”, segundo o autor, é produto 

de estratégias conscientes ou inconscientes dos agentes para serem utilizadas 

em curto ou longo prazo (relações de parentesco, trabalho, vizinhança), 

transformando relações contingentes em relações necessárias e eletivas, isso 

graças à troca (de palavras, presentes), supondo conhecimento e 

reconhecimento mútuo. A troca transforma as coisas trocadas em símbolos.  

O capital social possibilitou às professoras pesquisadas o ingresso na 

carreira docente sem dificuldades. Numa cidade como Belvedere, de pouco 

mais que 5.000 habitantes, o capital social expressa-se como ação natural, 

talvez menos evidente numa grande metrópole. Foi esse capital social que 

promoveu a entrada da professora Maira e que por vezes lhe pesa, como 

verificamos em sua fala: “muitas vezes, as pessoas dizem que eu estou na escola só 

por causa do meu pai”.Nesse caso, a professora se refere ao fato de seu pai ser 

vice-prefeito. Da mesma forma, foi o capital social que promoveu a entrada da 
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professora Sonia em uma escola, convidada para ser professora, antes mesmo 

de cursar a universidade. 

Com relação ao número de turmas nas quais lecionam as professoras, 

os dados são sugestivos. A professora Maira, como professora do ensino 

fundamental, lecionava, no ano da entrevista (2011), em todas as séries do 

ensino fundamental, substituindo os professores faltantes e como professora 

de informática, totalizando 40 horas. Já a professora Sonia, embora tenha 

lecionado em todas as séries do ensino fundamental, no ano da entrevista 

(2011), ela, num período, lecionou para 4ª série do ensino fundamental, com 20 

horas nessa função, mais 20 horas como Assistente Pedagógica no Estado.  

No ano de 2013, a professora Sonia está usufruindo uma licença de suas 

funções.  

Na pesquisa realizada pela UNESCO (BRASIL, 2004), a maioria dos 

professores entrevistados trabalha de 21 a 40 horas por semana (54,2%), a 

maior parte deles numa mesma escola (58,5%), dado que é confirmado pelas 

horas de trabalho das duas professoras pesquisadas. Há, no caso da 

professora Maira, uma condição de trabalho instável, embora seja professora 

de informática, também acaba cobrindo os “buracos”, remetendo a uma 

condição de proletarização da sua condição docente, já que não tem o domínio 

sobre a função, tendo que improvisar, primeiro por ainda não estar formada e 

segundo por não ter condições de adivinhar quem irá substituir, preparando 

com antecedência o conteúdo a ser trabalhado.     

Segundo Ozga e Lawn (1991), a proletarização deve ser observada 

numa perspectiva histórica. Quando os professores iniciam na carreira docente, 

seu percurso já está estabelecido em um contexto histórico. Além disso, numa 

cidade com poucas ofertas de emprego como Belvedere, ser funcionário 

público é uma garantia de renda estável, não sazonal, como é o caso da 

agricultura. Como afirmam Pereira e Andrade (2006, p.10) no estudo sobre 

professoras do nordeste já citado anteriormente em que as professoras fazem 

parte, da ‘elite’ do município: mesmo com condições precárias, mas num 

ambiente rural. 

          Foi possível constatar que resta pouco tempo do dia para as professoras 

Maira e Sonia se dedicarem ao preparo para suas aulas. Tal situação também 

reflete nas atividades culturais.  
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4.3.1.5. Atividades culturais dos professores 

 

Conforme o relatório da UNESCO (BRASIL, 2004), a maioria dos 

professores declara que frequenta eventos culturais, museus, teatro, 

exposições em centros culturais. No entanto, as atividades de âmbito 

doméstico, como assistir fita de vídeo ou TV ocupam um tempo maior com 

74,3% de adesão dos docentes. O mesmo ocorre em relação às professoras 

pesquisadas. Uma das razões para explicar isso é justamente a falta ou 

dificuldade de acesso aos bens culturais. Na cidade de Belvedere, por 

exemplo, não há cinemas, nem museus ou centros culturais. As professoras 

precisam se deslocar até Joaçaba (SC), cerca de 40 Km, para ir ao teatro. Em 

Joaçaba também não existem mais cinemas e centros culturais. A 

Universidade do Oeste de Santa Catarina, por vezes, faz esse papel. Mas, 

frequentemente, isso ocorre em horário incompatível com o trabalho das 

professoras pesquisadas.Em relação a museus, a professora Maira não visitou. 

Segundo o relatório da UNESCO (BRASIL, 2004), ao se referirem às 

atividades e preferências culturais, os docentes destacam aquelas ligadas à 

profissão: a metade declara ler materiais de estudo ou formação e revistas 

especializadas em Educação. O mesmo ocorre com a professora Sonia, que 

afirmou: “Tudo que leio ou me interesso está relacionado à educação [...]”. 

Em relação à leitura, as duas professoras foram interrogadas sobre seus 

hábitos. A professora Maira disse que lê pouco. A professora Sonia falou que lê 

regularmente. Uma questão específica dizia respeito à frequência à biblioteca. 

A esse respeito, a professora Maira afirmou frequentar pouco a biblioteca. Já a 

professora Sonia disse frequentar a biblioteca da escola.  Quanto ao gênero 

literário, enquanto a professora Maira afirmou gostar de ler livros e revistas de 

informática e livros sobre Educação, a professora Sonia falou que prefere ler 

sobre Educação e autoajuda, inclusive comentou do último livro do médico 

Içami Tiba sobre educação de filhos, disse que eu precisaria ler, pois a 

entrevistada sabia que eu havia sido mãe recentemente.  

A professora Maira teve dificuldades para responder à pergunta sobre 

qual o último livro que elas haviam lido e o nome autor; ela citou um livro sobre 

cachorros e depois pediu que eu desconsiderasse. Já a professora Sonia, em 

resposta à mesma pergunta, citou o livro “Pais Educadores de Alta 
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Performance”, de Içami Tiba. Quando perguntadas “Há quanto tempo leram o 

último livro?”, a professora Sonia respondeu que estava lendo, e a professora 

Maira respondeu que lera seu último livro há algum tempo. 

Questionadas, em seguida, sobre o assunto de que tratava o livro, a 

professora Sonia respondeu que o livro tratava de “educação de filhos”, e a 

professora Maira não se lembrava. Sobre a emoção que o livro lhe causara, a 

professora Sonia parecia sentir comungar profundamente da opinião do médico 

sobre educação e o papel dos pais. Quanto à professora Maira, houve dúvida. 

Além disso, cumpre destacar que as professoras têm pouca opção em 

relação a locais para comprar livros. Elas podem se deslocar para Joaçaba ou 

comprar de vendedores que vão até a escola. A professora Sonia afirmou 

manter esta prática: “Eu compro livros dos viajantes que vêm até a escola”. 

Referente à compra de livros, ambas as professoras afirmaram levar em 

consideração as indicações de amigos. A professora Sonia já observou na 

revista Veja e na revista Nova Escola a lista de livros mais vendidos. A 

professora Maira revelou que ainda não reparou nessas indicações presentes 

nas revistas. A professora Maira já comprou livros do estande “mais lidos”, e a 

professora Sonia já reparou no estande, mas não comprou nada dele.  

As professoras pesquisadas foram ainda questionadas em relação à 

indicação de livros: “Que livro indicariam para um amigo?”. A professora Maira 

indicaria o livro “Marley e Eu”. Ela o indicaria porque é uma história comovente, 

pois conta a saga de uma família com seu cachorro de estimação. A professora 

Sonia, como antes citado, indicaria o livro de Içami Tiba. Ademais, sobre os 

livros que leram, foi perguntado a elas qual não recomendariam. A professora 

Maira disse que não recomendaria nenhum livro de luta, ação.  

Setton (1989) caracterizou aspectos culturais da vida dos professores 

delineando o gosto, os hábitos e as práticas culturais deles. A autora observou, 

em seu estudo, a patente fragmentação no interior do grupo profissional 

também incidindo sobre suas práticas culturais. Havia diferença de interesses 

culturais entre professores formados na Universidade de São Paulo (USP), 

estes com maior inclinação ao desenvolvimento cultural, em comparação com 

professores formados em outras instituições. Há, então, diferença de capital 

cultural incidindo sobre o gosto dos professores, este sendo, portanto, produto 

das condições de sua existência. Em outras palavras, postula-se que não 
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haveria só diferenças de ordem econômica, mas também que se estabelecem 

diferenças de ordem simbólica no gosto dos professores, expressando traços 

distintos entre o grupo.  

Embora a professora Maira e a professora Sonia tenham optado pela 

graduação em Pedagogia, verificamos que há pontos de diferenças entre as 

duas. Quando perguntadas sobre visitas a museus, ambas afirmaram ter ido a 

algum museu, embora só a professora Sonia tenha se lembrado do nome do 

museu. Em relação à leitura, a professora Sonia afirmou “ler regularmente”, 

lembrando-se do último livro que leu, já a professora Maira informou “ler 

pouco”, não se lembrou do último livro que leu. O gosto como sendo “produto 

das condições de existência” aparece marcadamente quando se observa a 

realidade da cidade de Belvedere, onde o acesso cultural é precário, o que 

limita as condições de consumo cultural das duas professoras. 

Em relação a comprar revistas, as duas afirmaram que “compram 

pouco”. A professora Sonia, quando compra, escolhe revista das áreas de 

Educação ou atualidades – nos últimos quinze dias antes da entrevista, ela 

havia lido a revista “Nova Escola” e a revista “Veja”. A parte que a professora 

Sonia dedica mais atenção nas revistas que lê é a “opiniões dos escritores”. Já 

a professora Maira não compra, mas lê regularmente a revista “Nova Escola”, 

pois o colégio recebe a revista – ela não comprou revistas, nem livros nas 

últimas duas semanas antes da entrevista. A professora Maira citou também o 

gosto por artesanato e moda.   

Setton (1989), utilizando a conceituação de Bourdieu sobre os 

pretensiosos, isto é, aqueles sujeitos que têm a pretensão de alcançar níveis 

de apreciação cultural acima da média de seus semelhantes e, por isso, 

vivenciam constante tensão em virtude das barreiras que sua condição social 

impõem a seus projetos de mobilidade, constata que há um profundo esforço 

dos professores em demonstrar um status cultural, a fim de serem definidos por 

intermédio de critérios de honra e de prestígio, o que os manteriam 

sobreviventes do campo. O fato de a professora Maira responder sempre 

afirmativamente “leio”, “leio revista”, embora sem se recordar do último livro, ou 

de frequentar a biblioteca, ou de somente procurar revista com dicas de como 

dar aula, demonstram que o consumo de bens culturais está ligado à sua 

condição de docente e há, por parte da professora, a clareza sobre isso, às 
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vezes, expressando que está ciente que deveria ler mais em razão da sua 

condição profissional. Todavia, considerando as condições funcionais, a 

sobrecarga de trabalho, há um descompasso entre o “status cultural” que o 

professor precisa manter para se firmar no campo e as condições reais de 

trabalho, além da construção, na trajetória de sua vida, do hábito da leitura. A 

professora Maira –diferentemente da professora Sonia – citou que pesquisa 

tudo em blogs, pesquisa absolutamente tudo, desde receita até como preparar 

aula sobre qualquer assunto em pauta: aqui ficou bem marcada a influência da 

formação em informática da professora Maira. 

Em relação à leitura de jornal, a professora Sonia afirmou ler e citou os 

jornais “A Notícia” e “Diário Catarinense”; também, comentou, em sua 

entrevista, dois fatos. Um desses fatos refere-se ao como se impressionou com 

seus alunos porque relatado que nunca viram uma banca de jornal; e o outro 

fato é que dois de seus alunos disputavam um recorte que ela havia levado 

com brincadeiras. A professora Maira informou não ler jornais. 

Dentre fatos que revelam a baixa presença de atividades culturais do 

alunado os programas de televisão mencionados pelas professoras como 

aqueles que assistem mais frequentemente, a professora Maira afirmou gostar 

do programa “Casos de Família” do SBT, apresentado por Cristina Rocha; este 

é um programa popular que sempre aborda temas como: “Filho reclama da 

mãe que se intromete na sua vida”; “Sua batata está assando”; “Tá maluca! vai 

se casar com este traste?”; “Meu marido é um safado”. A professora disse em 

sua entrevista que não perde um dia de programa, que chega a casa e já liga a 

TV, pois é bem no horário do programa; ela relatou esse fascínio pelo 

programa com um ar risonho, por vezes reprovando seu gosto. A professora 

Sonia afirmou gostar do “Programa do Jô Soares”. Em relação aos canais de 

televisão, as duas professoras afirmaram assistir mais a rede Globo. 

O capital cultural das professoras pesquisadas, não é tão expressivo, 

mas o que elas manifestam apresenta-se em estado incorporado. Segundo 

Bourdieu (1998), o capital cultural em estado incorporado explicita-sesob a 

forma de disposições duráveis no organismo, inferindo-se em seu estado 

fundamental ligado ao corpo. A acumulação do capital cultural necessita de 

uma incorporação, num trabalho de inculcação e de assimilação, com 

investimento pessoal de tempo. Sendo pessoal, de acordo com o autor, é um 
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“trabalho de aquisição do sujeito sobre si mesmo”. O capital cultural é “um ter 

que se tornou ser”, tornou-se corpo e parte integrante da “pessoa” 

(BOURDIEU, 1998, p. 75). Esse capital não pode, conforme o autor (1998), ser 

transmitido instantaneamente como o dinheiro, o título, a propriedade, a 

doação, a transmissão hereditária, por compra ou troca. Dessa maneira, todo 

ou qualquer investimento feito pelas professoras pesquisadas em bens 

culturais transformam o seu “ter” em “ser”, seja por meio das leituras, 

participação em capacitações, grupos de estudo, seja por intermédio de visitas 

a museus, entre outros. 

A acumulação, de acordo com Bourdieu (1998), se limita à capacidade 

de apropriação de seu agente, bem como definha e morre com o seu portador, 

seja em razão da capacidade biológica, seja pela questão da memória. Seu 

portador acumula tanto o prestígio da propriedade inata quando existe, quanto 

os méritos de sua aquisição. Em consequência, tem um grau maior de 

dissimulação que o capital econômico, por esse motivo se apresenta mais 

predisposto a funcionar como capital simbólico. 

Bourdieu (1998) ressalta que é na lógica de transmissão que se 

acomoda o princípio mais “poderoso de eficácia ideológica” do capital cultural, 

pois a apropriação do capital cultural objetivado depende do capital cultural 

incorporado pela família, a que o autor chama de “efeito Arrow”, ou seja, a 

simples presença do conjunto de bens culturais no ambiente natal dos agentes. 

Exemplo disso é a referência das duas professoras à presença da leitura em 

seus lares, conforme maiores detalhes no próximo capítulo também, sob a 

forma de recortes que a professora Sonia coloca no meio da roupa de seu filho 

e de sua filha, ou, no caso da professora Maira, as horas que se inclina no 

computador à procura de assuntos nos blogs. 

 

4.3.1.6.  A revista 

 

A revista Nova Escolatornou-se um item popular a todos os professores. 

Publicada pela Fundação Victor Civita – a mesma do prêmio “Professor Nota 

10” –, é distribuída gratuitamente a todas as escolas públicas. No dia da 

entrevista com a professora Sonia, quando perguntei o que lia, ela disse ler 



148 

 

especificamente material direcionado à educação70, e a revista “Nova 

Escola”estava entre os itens de leitura. A revista tem uma tiragem de 700 mil 

exemplares, vendidos a preços populares, tendo carimbado na lateral direita 

inferior da capa uma tarja com os dizeres: “Preço de custo – sem fins 

lucrativos”. 

Conforme Bueno (2007), essa revista com linguagem simples e 

ilustrações fartas expõe ideias segundo as quais os problemas educacionais 

sempre podem ser resolvidos, bastando para isso que “cada um faça a sua 

parte”. De acordo com o autor, os problemas educacionais são reduzidos a 

questões que o professor pode resolver de maneira individual, constituindo-se 

num tipo de publicação que, no limite, usa de artifícios de autoajuda como, por 

exemplo: “10 passos para se sair bem nas primeiras reuniões de pais” 

(DELFINO, 2013), para auxiliar os professores em sua função, além de inspirar 

no professor ações de voluntarismo.  

Cabe relembrar que esse exercício de análise da revista pode ajudar a 

compreender melhor a meritocracia como prática de avaliação de professores, 

pois essa revista é depositária e veiculadora dos princípios desse ideário do 

neoliberalismo como esse do individualismo impregnado na ideia de 

meritocracia. Seu status, seus atores, seus espaços e o mesmo recorte 

temporal podem ser indicadores importantes no auxílio desta pesquisa. E essa 

revista foi citada por se tratar de um recurso muito usado pelos professores, 

inclusive pelas professoras pesquisadas que buscam nela parâmetros para sua 

prática docente. A revista, inclusive, tem um espaço que apresenta aulas 

prontas para que os professores usem, são mais de 2.500 propostas de planos 

de aulas; nesse sentido, o campo jornalístico se infiltra no campo da educação 

que, na percepção de Bourdieu (1997), é um campo cada vez mais dominado 

pela lógica comercial que impõe cada vez mais sobre outros campos. 

Conforme já apontado nos capítulos anteriores tal imposição sobre a educação 

expressa-se nas capas quando determina fórmulas para a prática docente, 

como exposto nas duas capas a seguir abordando os pontos nevrálgicos do 

campo educacional, qual seja o rendimento dos alunos e as dificuldades dos 

professores segundo as expectativas postas pela políticas: 

                                                 
70

 A professora Sonia também demonstrou ser leitora assídua da revista Veja, pois é assinante. 
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Figura 8 : Capas da Revista Nova Escola  

 

 

Fonte: Site da Revista.(www.novaescola.com.br). Organizado pela autora 

  

 No entendimento de Morrone (2003), a revista segue preceitos 

jornalísticos de interesse do mercado, informando sobre inovações no campo 

educacional, e prescreve práticas pedagógicas baseadas no depoimento de 

seus interlocutores. Ainda conforme a autora, o periódico reforça seu caráter 

prescritivo ao professor – leitor –, por meio de divulgação de ações e projetos, 

criando em suas páginas a imagem do que são projetos bem-sucedidos, 

confirmando o que Martinez (2006) expressa em seu estudo sobre a revista, 

qual seja, o fato de que esta forma um “tipo de leitor” de acordo com a 

ideologia que expressa em seus conteúdos. Dessa forma, seguindo a pesquisa 

da meritocracia como objeto multifacetado, é relevante essa menção à revista 

“Nova Escola”, a qual incorpora ideário de fórmulas para a prática docente, que 

serve de manual aos seus interlocutores e explora assuntos que no limite 

auxiliam esse docente que está diante de uma situação extrema e sentindo-se 

isolado e cobrado individualmente pelos resultados positivos esperados pela 

sociedade. As capas da revista falam por si: “O professor do futuro é você”, 

edição de outubro de 2010; “Você no rumo certo”, edição de dezembro de 

2010; “Você no centro das atenções”, edição de outubro de 2011; “Como 

trabalhar com projetos”, edição de abril de 2011; “Especial projetos: dez 

propostas da pré-escola ao 9º ano, edição de janeiro/fevereiro de 2012; 

“Gestão da sala de aula”, edição de outubro de 2012; “Professores nota 10”, 

edição de janeiro/fevereiro de 2013; “A alfabetização do nosso tempo, como 

utilizar lousas digitais em prol da aprendizagem”, edição de agosto de 2013 

(NOVA ESCOLA, 2013). A revista reforça as primícias do professor – agente 
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central – da educação, o que nos remete a todas as determinações 

internacionais já descritas neste estudo.      

 Completando esse cenário, apresenta- se algumas informações 

retiradas do Blog, as quais permitem a análise da interação das determinações 

que circundam a função docente. O fragmento a seguir sintetiza essa relação: 

 
Aos velhos e jovens professores, aos mestres de todos os 
tempos que foram agraciados pelos céus por essa missão tão 
digna e feliz. 
Ser professor é um privilégio.  
Ser professor é semear em terreno sempre fértil e se encantar 
com a colheita.  
Ser professor é ser condutor de almas e de sonhos, é lapidar 
diamantes. 

 (Gabriel Chalita) 

           Esse texto está registrado no Blog71 da Escola de Educação Básica 

Belvedereobjeto deste estudo, no link “Espaço do Professor”. As expressões da 

frase podem configurar pistas de análise de como os professores da Escola 

objeto deste estudo se compreendem socialmente. Segundo Bourdieu (2007), 

os sujeitos sociais compreendem o mundo social que os compreende. Ainda 

conforme o autor, os esquemas classificatórios encontram-se nas práticas 

estabelecidas pelos agentes na sua condição, assim como suas 

representações, tal condição pode verificar o próprio limite dessa autonomia de 

análise: a posição de luta, de acordo com o autor, pelas classificações depende 

das estruturas de classe; e os sujeitos sociais sempre estão na ilusão desses 

limites, como define o autor, “limites do cérebro”, e limites da própria 

representação que fazem de sua posição. Dessa forma, tal frase pode 

compreender o que os professores entendem como sua “missão”, ou 

“privilégio” para “semear”, entre outros, entretanto tais representações sempre 

estarão em tensão com esquemas classificatórios que, por sua vez, dialogam 

com a prática, pois se apresentam como “objetos classificáveis que se 

classificam”, as expressões de romantismo descritos na frase, por vezes pode 

ser uma projeção a uma realidade totalmente deformada.  

           A ideologia da frase remete à do próprio autor da frase, o escritor 

Gabriel Chalita. Esse autor está classificado nos catálogos das livrarias como 

                                                 
71

 Disponível no site: <http://eebvr.blogspot.com.br/>. Acesso em: 15 de maio de 2013, às 
4h33. 

http://eebvr.blogspot.com.br/
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categoria de autoajuda, categoria essa que a professora Sonia é leitora. Em 

pesquisa ao sítio da Livraria Cultura (2013)72 são 95 títulos à venda. Entre 

estes, muitos são direcionados ao educador, ou à área da educação como, por 

exemplo: “Pedagogia do amor”, “Educar em oração”, “Pedagogia da amizade”, 

“Histórias de Professores que ninguém contou”, “Pedagogia do amor” em 

formato pocket, “Educar em oração” em CD, “Educação: a solução está no 

afeto”, “Educação para felicidade”. A modalidade de autoajuda está impactando 

o campo da educação de uma forma muito pontual. Segundo Turmina (2010), 

na última década do século XX, o discurso de autoajuda ganhou muita 

potência, exaltando o poder do indivíduo nas respostas a seus problemas na 

ideia de um “homem de novo tipo” requerido pelo capitalismo, e tal fenômeno 

ocorre dentro da escola também, a partir das intervenções da UNESCO, 

principalmente no Relatório Delors, no ideário do “aprender a ser”, tão difundido 

no discurso da educação. Tais constatações são confirmados por Shiroma, 

Moraes e Evangelista (2007, p. 68), as quais apontam que as resoluções desse 

documento delineiam a figura do professor como o agente de mudança, “o 

responsável pela realização do ideário do século XXI”. De acordo com esse 

Relatório, as principais características necessárias ao professor seriam: 

competência, profissionalismo e devotamento, mas supõe-se que apresente 

outras características pedagógicas tais como empatia, autoridade, paciência e 

humildade. Devotamento incorporado, por exemplo, pela professora Maira em 

transformar o impraticável em realidade, preparando suas aulas 

instantaneamente à mercê da sorte de quem faltará naquele dia. 

           No estudo de Turmina (2010, p. 25), aponta-se, ainda, para a 

manutenção da lógica do capital num forte investimento de racionalização no 

uso do controle da força de trabalho. Esse controle na educação apresenta-se, 

segundo a autora, nas reformas educacionais para que a formação escolar 

inclua saberes que supostamente capacitarão os agentes desse universo a 

terem melhor rendimento. A autora remete a Gramsci, na afirmação de que, em 

cada estágio de desenvolvimento, cria-se o indivíduo tal qual a sociedade 

necessita. 

                                                 
72

  Disponível em: 
<http://www.livrariacultura.com.br/scripts/busca/busca.asp?palavra=CHALITA,+GABRIEL&m
odo_busca=A>.  Consulta feita em 16 de maio de 2013, às 6 h. 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/busca/busca.asp?palavra=CHALITA,+GABRIEL&modo_busca=A
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/busca/busca.asp?palavra=CHALITA,+GABRIEL&modo_busca=A
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           A autoajuda entraria, conforme Turmina (2010, p. 27), como dispositivo 

em que o indivíduo se autogoverna, e a educação pública desempenhe a 

função estratégica de formação de um indivíduo flexível, portanto a autoajuda 

se constituindo como dispositivo disciplinante, educando o indivíduo para o 

consenso, e os excluídos deveriam se apoderar para autoprover-se para 

empregabilidade e inserção. É nesse espírito que a escola pesquisada e as 

professoras encontram-se. Elas incorporaram respostas individuais às 

condições dadas. Num primeiro momento, não fica claro qualquer 

compreensão das induções internacionais sobre as políticas referentes à 

própria função docente, o que não significa que as determinações não estejam 

agindo. Nas entrevistas, o que ficou evidente foi a preocupação em se adequar 

às demandas impostas, mais marcadamente às demandas feitas pela 

Secretaria do Estado, pois em nenhum momento foram levantadas por 

nenhuma das professoras as determinações internacionais ou nacionais. O que 

aparece no discurso de ambas são preocupações mais imediatas de resolução 

do dia a dia, das questões práticas da sala de aula, principalmente na fala da 

professora Maira, que substitui todos os professores, tendo que preparar suas 

aulas subitamente. E a professora Sonia, ao falar de sua condição docente, 

demonstrou extrema intimidade no que se refere à pontuação para a 

reconversão em capital econômico, quando, por exemplo, afirmou não 

considerar mais especializações, pois chegou ao máximo da pontuação “e até 

fazer mestrado e doutorado já estarei aposentada”, portanto o investimento de 

tempo, e talvez dinheiro, não teria retorno acumulado, porque não estaria 

agregado à aposentadoria.  Para tanto, como as respostas são individuais, em 

nenhum momento das entrevistas, houve a anunciação de mobilização, 

coletiva, de luta de classe. O discurso uníssono é o discurso da superação, 

explícito e materializado, por exemplo, na fala da professora Sonia que 

professou a admiração pelo médico e escritor Içami Tiba, autor do livro “Pais e 

Educadores de Alta Performance”, entre outros títulos, que a professora 

também leu. Essa admiração forja-se como um caminho, uma resposta 

adotada pela professora.  Em um dos trechos, o autor pontua que o professor 

tem de olhar para além das dificuldades e, pensando como aquele médico que 

se sente responsável pela cura do paciente que o procura, perceber que a 
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oportunidade do aprendizado do aluno está em suas mãos. Essas concepções 

convergem com as determinações internacionais, nacionais e estaduais em 

que o professor é oficialmente o agente mais importante, senão único desse 

processo. Na V Conferência Ibero-Americana de Educação, houve a defesa do 

argumento de que a profissão docente é condição fundamental para produzir 

transformações na educação. Também no relatório que foi patrocinado pelo 

Banco Mundial com recursos do Centro para Pesquisas em Educação, Cultura 

& Ação Comunitária (CENPEC) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) já relatados, centra-se no professor como elemento-chave para o 

sucesso escolar dos alunos. Portanto, o professor é cercado de determinações 

que confirmam a sua figura como essencial para a mudança da educação do 

país e, em resposta, forja respostas a essas demandas impactantes; para a 

professora Sonia, o livro de autoajuda tem sido companheiro constante para a 

finalização da carreira docente, pois não há muitas alternativas e essa 

ferramenta psicológica atende e incide no ponto crucial. 

           Na análise de Chagas (2001, p. 34), a literatura de autoajuda propõe 

novos modos de participar do mundo, de pensar, de sentir e agir, desdobrando-

se em “uma idealização que vem intensificar a desintegração da vida 

comunitária à medida que reforça o individualismo”. Alguns autores insistem na 

máxima do “empoderamento”, do esforça-te e conseguirás. Nessa perspectiva, 

disseminam-se relatos de experiências de superação, o que vem a calhar, 

levando em conta toda essa responsabilização transferida ao professor; as 

soluções da autoajuda são transportadas para a educação mesmo tendo em 

sua origem outros cenários: como o esporte, ou o meio organizacional, 

conferindo-lhes o mesmo peso de mudança. O heroísmo e a exaltação do 

poder do indivíduo encontram aderência ao campo educacional. A retórica 

desses compêndios são recorrentes, fala-se na mudança do mundo do trabalho 

e, portanto, a importância do trabalhador do tipo flexível, o qual adequa-se a 

toda ou qualquer circunstância dada, superando toda dificuldade e tendo a si 

próprio como “régua” para as situações limitantes e não as condições externas, 

“o céu é o limite”, “você é seu maior concorrente”. 

           Esse é um ramo milionário de publicações que, segundo Maestri (2003), 

saltou de 1,1 milhão para 2,1 milhões entre 1997 e 1998. Segundo Lobo 

(2005), baseado nos dados da empresa Marketdate,é um setor que mobilizou 
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nos Estados Unidos US$ 12 bilhões, em 2008. As publicações de autoajuda 

têm na crise, uma “oportunidade” de revelação da própria superação; portanto 

a crise, a instabilidade, é necessária para a autorrealização, a crise é sinônimo 

de “oportunidade”. 

 Em síntese, observando os dois sujeitos desta pesquisa, a solução do 

tipo instantânea, guia, receita apetece ambos diante de um cenário sem 

alternativas, sem saídas de segurança, dois personagens que representam 

bem as saídas forjadas pelos profissionais da educação: a professora Maira em 

início de carreira se adequa a qualquer situação, pois sua postura validará, em 

certo sentido, sua efetivação, e a professora Sonia em fim de carreira só quer 

sobreviver e sair de jeito digno de um percurso que a definiu como profissional 

e pessoa. Afunilando ainda mais as políticas em relação à condição docente, 

no próximo capítulo, aborda-se uma medida adotada pela última gestão do 

governo: a meritocracia na docência, completando a análise proposta neste 

trabalho.    

No próximo capítulo será abordada a questão da distinção e meritocracia 

em relação às professoras pesquisadas. 
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5. A DISTINÇÃO E A MERITOCRACIA, NAS 
MANIFESTAÇÕES DAS PROFESSORAS 

 
Os mecanismos objetivos que permitem às classes 
dominantes conservar o monopólio das instituições 
escolares de maior prestígio... se escondem sob a 
roupagem de procedimentos de seleção inteiramente 
democráticos cujos critérios únicos seriam o mérito e o 
talento, e capazes de converter aos ideais do sistema os 
membros eliminados e os membros eleitos da classe 
dominante, estes últimos os “milagrosos” levados a viver 
como “milagrosos” um destino de exceção que constitui a 
melhor garantia da democracia” (BOURDIEU, 2005, 
p.312) 

 

A ideia de mérito está imersa num contexto de várias dimensões, que 

vão do religioso ao político, conforme se foi explicitando, por isso este estudo 

trata a meritocracia como um objeto multifacetado. Ao abordar o mérito fala-se 

de justiça, merecimento, avaliação, castigo, sacrifício e glória, esforço e 

recompensa, condenação e salvação, sucesso e fracasso, sofrimento, trabalho, 

felicidade, etc. Poder-se-ia, aqui, listar vários conceitos e expressões que, de 

uma forma ou de outra permeiam este vocábulo de modo muito presente, 

principalmente nas formas de se compreender a relação do homem com seu 

trabalho. Não será feita aqui, uma contextualização histórica deste termo o que 

demandaria varias páginas, porém, manter-se-á no foco na sua relação com a 

distinção e as manifestações das professoras. 

Neste capítulo, privilegia-se a condição docente dentro da realidade 

deste status da função docente, do que é possível nos limites desta pesquisa,o 

que é a expressão das determinações internacionais e nacionais da realidade 

que interfere na própria dinâmica da profissão docente, para tanto, usamos 

documentos e convenções internacionais e nacionais. Nesta parte, focaliza-se 

outra face do microcosmoqueé o mundo pequeno, o mundo do “cara a cara” 

vinculado visivelmente no tempo e no espaço. Neste estudo, configuram-se as 

cenas, as relações estabelecidas pelas professoras pesquisadas na cidade, na 

escola que são delineadas por estruturas prévias de políticas estaduais, 

expressas por detalhes de interação localizada. São os pequenos mundos das 

professoras no exercício de sua função, as experiências vividas, em que alunos 

e professores atuam reciprocamente. Tal reciprocidade ocorre entre os 
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professores e alunos bem como com seus supervisores, com professores, nas 

reuniões de professores, portanto o dia a dia das professoras em virtude de 

sua posição profissional. 

Trata-se, como propõe Bourdieu (2003), de exercício sociológico com o 

objetivo de confrontar tais histórias, não como mera justaposição, 

simplesmente jogando imagens cruzadas, mas como resultado de confronto de 

visões de mundo diferentes.  

Segundo Bourdieu (2005), os agentes sociais se posicionam mantendo 

relações de diferenças com outros agentes – ao compreendermos essas 

diferenças, compreenderemos o ponto de vista a partir do qual a realidade 

social é por eles construída. A posição de um indivíduo ou de um grupo, na 

percepção do autor, não deve jamais ser definida apenas de um ponto de vista 

estritamente estático. 

 

5.1 A DISTINÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 
 

            A escolha das duas professoras deste estudo é tema fundante desta 

pesquisa. O primeiro critério de escolha dos agentes foi o tempo de atuação no 

magistério73 e, por ter resultado em inúmeros professores, foi escolhido como 

segundo critério de análise, a distinção. A escolha da distinçãoentre tantos 

outros critérios ocorreu pelo fato de usá-la como chave de análise,aqual cerca 

os agentes em relação à temática do estudo. A distinção imputa ao agente 

certo destaque diante de seus pares, o que, de certa forma, apresenta-se como 

discurso modal entre os agentes do campo. Segundo Bourdieu (2007), a 

distinção consagra uma identidade social, contribuindo para a reprodução 

moral, ou seja, da transmissão de valores, virtudes e competências. 

Especificamente as duas professoras apresentam distinção nas três dimensões 

às quais Bourdieu (2007) refere-se: distinção de capital econômico, distinção 

de capital cultural, distinção de capital social.  Para apresentar a análise, foi 

desdobrada em dois momentos. Num primeiro momento, analisamos a 

distinção das professoras pesquisadas. Essa primeira parte foi dividida em 
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 Tempo de atuação no que se refere a maior e menor tempo de atuação, com base na 
perspectiva de Huberman (1999), que delineia mudanças de comportamento e de visão de 
vida, dependendo de onde o professor encontra-se na carreira docente. 
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quatro partes. A primeira análise configura-se a partir do dispositivo hereditário, 

o qual consagra a realidade de herança econômica; na segunda parte, aborda-

se a distinção como dispositivo de capital social, elemento desdobrado do 

dispositivo hereditário; na terceira, trata-se da distinção como dispositivo de 

capital cultural, também resultante dos desdobramentos das distinções 

anteriores; e, finalmente, a quarta divisão, a distinção pelo gosto de classe, na 

qual Bourdieu (2007) desconstrói a ideia de gosto, em matéria de cultura 

legítima, como um dom da natureza, cercando este compósito na 

caracterização dos sujeitos escolhidos desta pesquisa. Para tanto são 

utilizados os dados já explicitados articulados com outras informações obtidas 

nas entrevistas. 

 

5.1.1 A Distinção: Hereditária/Econômica 

 

           Segundo Bourdieu (2007, p. 29), os detentores de títulos nobiliárquicos, 

cujo ser é definido pela fidelidade a um sangue, solo, raça, passado, pátria e 

tradição, são irredutíveis a um fazer, competência ou função, basta-lhe ser o 

que são porque todas as suas práticas valem o que vale seu autor, sendo a 

afirmação e a perpetuação da essência em virtude da qual elas são realizadas. 

São, de acordo com o autor, definidos pelos títulos que os predispõem e os 

legitimam a ser o que são, que transformam o que fazem na manifestação de 

uma essência maior anterior e superior a suas manifestações. Conforme o 

sonho platônico da divisão das funções baseada em uma hierarquia dos seres, 

eles estão separados, por uma diferença de natureza, dos simples plebeus da 

cultura que, por sua vez, estão votados ao estatuto, duplamente desvalorizado, 

de autodidata e de “substituto”. 

           Reconstruindo as histórias das professoras pesquisadas, podemos 

recuperar cada palavra de Bourdieu (2007). Começando pela fidelidade ao 

sangue, as duas professoras são descendentes da família fundadora da cidade 

e carregam as marcas que isso pode causar. Sempre são identificadas como 

herdeiras do “coronel” materializado quando anunciadas pelo sobrenome. 

Nessa região, da pesquisa há o costume de se perguntar: “Tu é de que 

família?”. De fato, a ancestralidade expressa pelo sobrenome, nessa região, é 
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determinante no tratamento que você terá. No caso das professoras estudadas, 

ele é um passaporte de livre acesso a qualquer estabelecimento da cidade e 

região, é como uma palavra mágica que abre portas. Principalmente em razão 

das facilidades proporcionadas por essa hereditariedade, a família se firmou no 

mundo da agroindústria e na vida política, projetando ainda mais o sobrenome 

na região. Com base na expressão de Bourdieu (2007) a respeito do “solo”, 

podemos identificar na reconstrução das vidas das professoras pesquisadas as 

marcas que isso também causou. As duas professoras herdaram solo. A 

herança é resultado, num primeiro momento, do ganho de terras por parte de 

seus ancestrais na política imigratória do governo brasileiro em meados do 

século XX para imigrantes europeus de descendência italiana, no caso das 

famílias das professoras pesquisadas. Em seguida, com a compra de novas 

terras, como dizem, “pelo próprio esforço do trabalho”. A composição da 

herança resultou no tamanho de um município, além de outras partes em 

outros municípios. Essas extensões foram divididas entre os familiares, que 

receberam sua parte igualmente, e as gerações da família doaram parte para 

repartições públicas, inclusive para as escolas do município. Com isso, 

estabeleceram menção distinta, tendo vários docentes,de todas as gerações, 

que trabalharam na escola em virtude do sobrenome da família.  

           Dialogando sobre a terceira expressão usada por Bourdieu (2007), 

temos a expressão “raça” e também a ideia de “pátria”. Dentro do universo das 

professoras pesquisadas, o fato de serem descendentes de italianos produz 

várias situações. A descendência italiana foi vista na região como algo muito 

positivo, diferente da marca anterior, que é a vivência indígena marcadamente 

estabelecida nesse recorte geográfico. A ideia de “atraso” inserida na visão que 

se formou em relação aos indígenas contrapõe-se à ideia de “avanço” trazido 

pelos imigrantes europeus. Tal ideia fica explícita nas falas dos munícipes 

desse recorte geográfico, com a expressão “é bugre”, para referir-se aos 

descendentes indígenas, mas tal preconceito também atinge o descendente de 

polonês, quando é chamado de “polaco”; o preconceito também existe em 

relação ao alemão, quando os italianos referem-se a eles como teimosos: 

“mais teimoso que alemão é quem teima com ele”. Dessa forma, há uma 

distinção em ser descendente de italiano. O valor do trabalho árduo sem 

medida para a construção da nova “pátria”, a preocupação com o acúmulo de 
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bens, propriedades, animais, terras, carros é muito presente nos descendentes 

de famílias de italianos, portanto são vistos como bons trabalhadores e 

expressaram, por vezes, a ideia de evolução, avanço e desenvolvimento. Ser 

descendente de italiano, por conseguinte, carrega conotação positiva, tanto 

mais se for descendente das famílias fundadoras das cidades da região, caso 

das professoras pesquisadas.  

           A expressão de Bourdieu (2007) “passado” apresenta-se na história das 

professoras pesquisadas de maneira explícita. Há sempre a referência da 

família sobre a história da vinda ao Brasil e da vida na Itália. Uma das 

descendentes recuperou o brasão da família, e outro descendente escreveu 

um livro recuperando toda a árvore genealógica: além disso, é muito comum na 

região encontrarem-se museus da colonização italiana. É marca forte a 

referência ao passado, pois encontram-se desde panelas e equipamentos do 

trabalho no campo até carroças. A própria família das professoras pesquisadas 

mantém um espaço em sua propriedade com o fogão a lenha da “nona”74, além 

do pilão que esta macerava erva-mate, ou do tripé para o bule, da canga para 

os animais, da cuia de chimarrão, de várias panelas de ferro feitas 

especialmente para a família. Os princípios da família são sempre lembrados 

pelas professoras pesquisadas em ensinamentos deixados pelos 

antepassados, com a ideia de honestidade, de ser correto com os funcionários. 

Também pelo fato de participarem ativamente da comunidade, igreja, à qual a 

família também doou o terreno para a construção e possibilitou nos últimos 

anos a reforma com o auxílio de uma arquiteta da família que mora em 

Florianópolis, a qual foi exclusivamente até a cidade para fazer o projeto e 

recebeu uma homenagem na missa dominical. O passado se desdobra nas 

ações dos novos membros da família como o respeito às tradições da família, 

ponto seguinte de desdobramento. Na ideia de tradição, desdobram-se várias 

características, percebe-se que há, por exemplo, um padrão na família pela 

limpeza da casa, pois há uma prática, no final do ano, de que todas as paredes 

da casa sejam lavadas, além do teto. Particularmente nos lares das 

professoras pesquisadas há uma transparência em todos os cômodos da casa, 

uma marca de limpeza e desodorização; há um cuidado todo especial com a 
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limpeza, inclusive a da mãe da professora Maira que disse: "A casa dela ela 

gosta de fazer do jeito dela”. Essa expressão é significativa, pois a mãe da 

Maira é reconhecida por todos os familiares pelo seu cuidado com a limpeza, o 

que, segundo a própria professora Maira, foi herança da sua “nona”. As casas 

das professoras se destacam num mar de casas populares sem cor. A casa da 

professora Sonia é de um tom goiaba, que projeta sua casa na rua onde mora, 

com design moderno, com acabamento de grandes janelas e porta branca 

imponente de madeira. A casa da professora Maira também se destaca em tom 

amarelo com acabamento em madeira; é de dois pisos, e a parte inferior foi 

toda reformada para a moradia da professora Maira; ela mostrou o banheiro 

novo, digno de capa de revista, com detalhes em vermelho e preto. 

           Outra tradição da família é a participação na Igreja Católica da cidade, 

como antes descrita. A família mantém-se sempre em cargos da organização 

da Comissão da Igreja. A professora Sonia, por exemplo, comentou na 

entrevista, que é responsável por um cargo para organização de uma festa: 

“Mas não está fácil, eu quero levar coisas novas, como receitas de bolos e recheios 

diferentes, mas sou impedida, sempre são os mesmos bolos, é difícil mudar!”. A 

participação na vida política da cidade também é ponto dedestaque. O pai da 

professora Maira foi por duas vezes da gestão executiva, uma vez como 

prefeito da cidade, outra como vice- prefeito; nesta última eleição de 2013 foi 

candidato a prefeitura da cidade de Belvedere, mas perdeu as eleições para 

sua prima, o que mantém o cargo na família como tradição. Porém, o pai da 

professora Maira está recorrendo ao Ministério Público, com expectativa de ser 

realizada nova eleição. O envolvimento da família na política ocorre com as 

duas professoras pesquisadas. A professora Sonia estava na frente da 

organização das mulheres do partido para a eleição do pai da professora 

Maira. A própria professora Maira estava na organização da campanha, 

mobilizando os jovens do partido, pois segundo sua manifestação: “Os jovens 

estão desacreditados da política, quero ajudar a mudar isso!”. Tais marcas da 

tradição da família das professoras pesquisadas sedimentam a própria 

“distinção” da família e a própria “distinção” das professoras pesquisadas; 

explicita três padrões de distinção: a distinção por sua moradia,em razão da 

posição de destaque na prática religiosa e, finalmente, a distinção pela via 
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política. Conforme afirma Bourdieu (2007, p. 28), basta-lhes ser o que são 

“porque todas as suas práticas valem o que vale seu autor, sendo a afirmação 

e a perpetuação da essência em virtude da qual elas são realizadas”. Dessa 

maneira, a configuração hereditária sedimenta outras relações como, por 

exemplo, o princípio de capital social fortemente ligado às relações 

hereditárias, ou frutos dessas relações estabelecidas pela família das 

professoras pesquisadas com o meio social, abordado a seguir. 

 

5.1.2. A distinção: capital social 

 

Desdobrando o conceito de distinção,passa-se a explicitar tal conceito a 

partir das relações das professoras pesquisadas, privilegiando a ideia de 

capital social. Segundo Bourdieu (1998), o capital socialimpõe-se como único 

meio de designaro fundamento de efeitos sociais, observando os efeitos da 

ação das relações resultando em rendimento desigual de um capital que pode 

ser econômico ou cultural que o agente pode mobilizar, por procuração tais 

como família, antigos alunos de escola de “elite”, clube seleto, nobreza, entre 

outros. Essa desigualdade marcada pelo capital social contribui, de certa 

forma, para a distinção das professoras pesquisadas. Essa rede de relações 

duráveis de vinculação a um grupo apresenta-se de maneira marcante no 

percurso de vida pessoal e profissional das professoras pesquisadas. Em 

relação à professora Sonia, basicamente em três aspectos: capital social e 

origem familiar; capital social e religião; capital social e política, resultando em 

créditos para a vida profissional, como se pode observar na Figura 9 
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Figura 9– Aspectos que favorecem a professora Sonia  

 

Fonte: a autora. 

 

Já em relação à professora Maira, percebe-se que ela é favorecida, 

basicamente, em dois aspectos: capital social e origem familiar; e capital social 

e política também resultando em créditos diretos para a vida profissional, 

conforme figura 10: 

 

Figura 10– Aspectos que favorecem a professora Maira 

 

Fonte: a autora. 
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           Essa forma não monetária, em princípio, pode ser de extrema 

importância para o posicionamento dos atores no cenário social. Em relação ao 

capital social, a partir da origem familiar, ambas as professoras são herdeiras 

material e simbolicamente do fundador da cidade. Materialmente, pois 

receberam extensão de terras no município atrelada à forma simbólica, porque 

algumas dessas extensões foram doadas para a construção de órgãos públicos 

como o posto de saúde e a própria escola. Tais recursos doados creditam, 

diariamente, valores para acúmulo do capital social por intermédio das relações 

sociais com base na lembrança diária da “importância” dos antepassados das 

professoras pesquisadas para a vida da cidade e, em especial, da escola. 

Conforme Bourdieu (1998), o capital social contempla ligações irredutíveis para 

as relações objetivas do espaço físico (geográfico) e são fundadas em trocas 

inseparavelmente materiais e simbólicas. Outra questão muito importante é o 

volume do capital social em relação à educação da cidade, pois a extensão da 

rede de relações da família das professoras pesquisadas foi por muitos anos 

muito ativa, começando pela história da vida profissional das mulheres da 

família das professoras pesquisadas vinculadas 100% com a educação. Tal 

informação deriva da relação à geração de mulheres que tiveram vida 

profissional desde a geração anterior à da professora Sonia, tendo a professora 

Maira a última representante da família a seguir o magistério, pois as mulheres 

da família contemporâneas à professora Maira, em sua maioria, escolheram a 

área da saúde. Estudando a família das professoras Sonia e Maira, foi possível 

identificar em alguns sobrinhos da professora Sonia tiveram suas tias mulheres 

da família como professoras desde a alfabetização até as aulas de educação 

física. Além disso, há a presença em setores burocráticos da educação, desde 

a esfera municipal (técnica pedagógica, orientadora pedagógica, diretora), até 

o âmbito estadual na representação da gerência educacional em Joaçaba e até 

em Florianópolis, conforme figura 11 
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Figura 11–A presença de mulheres da família em setores burocráticos da educação 

 

 

Fonte: a autora. 

 

            O envolvimento político da família aumentou o volume de capital social 

e, por consequência, resultou em bônus para a vida profissional. Referente a 

esse aspecto, num primeiro momento, apresenta-se os modos pelos quais as 

famílias das professoras pesquisadas participam da vida política da cidade e do 

Estado; e, num segundo momento, como essa participação influencia na vida 

profissional das professoras Sonia e Maira.   

            As famílias das professoras pesquisadas sempre tiveram participação 

política no município e no Estado, tendo representantes desde cargos 

legislativos até cargo do executivo. A família, conforme relato de um de seus 

membros, o bisneto do fundador da cidade, foi sempre alvo dos políticos para 

angariar tanto apoio simbólico quanto apoio material para os políticos da 

região, tendo em troca um ou outro favorecimento, seja em cargos públicos, 

seja no reconhecimento social, pois quando em festas a família era sempre 

citada como benfeitora. Em relação à visita de políticos, a própria família da 

professora Maira recebeu, em sua casa, para jantares, o governador do 

Estado, além de deputados federais e estaduais. A presença política da família 

das professoras é descrito na Figura 12 
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Figura 12 – Presença política da família das professoras pesquisadas 

 

Fonte: a autora. 

 

O envolvimento de ambas as professoras na política é intenso, já que o 

pai da professora Maira concorreu para prefeito da cidade por várias vezes, 

ocupando o executivo por duas, fatos que resultaram na participação da 

professora Maira na mobilização dos jovens filiados ao partido, e a participação 
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apoiada pela para seguir a carreira docente, embora a professora Maira tenha 

relatado em entrevista que muitos comentam que ela só está na vaga da 
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Segundo Bourdieu (1998), os lucros de pertencimento a um grupo 

proporcionam base de solidariedade que os torna possível. 

          O terceiro fator de base do capital social refere-se à religião. É mais 

comum na cidade de Belvedere ter professoras católicas que foram ou são 

catequizadoras do que o contrário, em especial no que se refere à geração de 

mulheres anterior à professora Sonia e à sua própria geração, o que explica a 

não presença de fator para a professora Maira que, embora tenha sido católica 

por toda vida, nos últimos anos, frequenta uma igreja evangélica, a mesma de 

seu companheiro, mas grande parte da sua vivência religiosa foi católica. 

Dessa forma, a família das professoras pesquisadas têm presença forte nas 

atividades da igreja, onde todos os avisos da vida social da cidade são 

registrados na missa dominical, seja aviso da prefeitura, saúde, educação, 

entre outros. Como já mencionado, a família das professoras doou terreno para 

a construção da igreja, e a recente reforma foi feita pela engenheira da família. 

A professora Sonia ocupou ultimamente o cargo de diretora do conselho da 

igreja, cargo também ocupado por outros membros da família, conforme é 

possível visualizar na Figura 13 

 

Figura 13 – Participação das professoras e familiares em cargos na Igreja 
Católica 

 

Fonte: a autora. 
Nota: *As professoras têm três casais de tios que fazem parte do Conselho da 

Igreja Católica da cidade. 
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            A Igreja tem marcado papel importante na vida do município. A opinião 

do padre, no município, tem o mesmo peso que a opinião do prefeito; em 

alguns casos, o peso é maior. Isso ocorre pela tradição da cultura italiana 

trazida pela família das professoras pesquisadas que permeou todo o século 

XX e que ainda mantém suas marcas no cotidiano da cidade. De acordo com 

relato da própria família, por vezes, os padres se refugiavam no seio da família 

das professoras até para receber conselhos; não é por acaso que o fundador 

da cidade, bisavô da professora Maira, é conhecido como “Coronel”, pois foi 

quem doou terras para a Igreja católica e sempre participou efetivamente em 

reformas feitas nela. Os ensinamentos da Igreja Católica, como a reza diária do 

terço, as devoções aos santos, a oração antes das refeições, entre outros, 

estavam muito presentes no cotidiano dos ancestrais das professoras Sonia e 

Maira, o que reforça a distinção da família. Outra forma de distinção que ficou 

evidente nas entrevistas das professoras refere-se ao capital cultural, descrito 

no próximo item.  

 

5.1.3 A Distinção: capital cultural 

 

Com o objetivo de apresentar outra face da distinção das professoras 

pesquisadas, utiliza-se a teoria desenvolvida por Bourdieu (1998) referente a 

capital cultural.Bourdieu (1998) define o capital cultural em princípio como 

argumento para discutir a desigualdade do desempenho escolar de crianças de 

meio social diferente. O objetivo, em princípio, de romper com o pressuposto 

da “aptidão” ou do “dom” resulta, segundo o autor,configura-se em investimento 

de tempo prévio da família, investimento econômico e social, portanto é 

resultado de uma ou várias ações articuladas. Apresenta-se o capital cultural 

das professoras pesquisadas, em cada forma. 

Em relação ao capital cultural incorporado, é importante saber que ele se 

apresenta por meio de disposições duráveis do organismo, está ligado ao 

corpo. De acordo com Bourdieu (1998), sua incorporação pressupõe trabalho 

de inculcação e de assimilação, demandando tempo que deve ser investido 

pessoalmente, não por procuração. Ambas as professoras, em suas 
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entrevistas, foram explícitas quanto a investimento de tempo na função 

docente. A professora Sonia, inclusive, quando indagada sobre leitura, afirmou 

conforme já apontado que todas leituras são  relacionadas com a  área da 

educação. A professora Maira também declarou que suas pesquisas em blogs 

relacionam-se com a preparação de suas aulas. Atualmente é comum, entre 

professores, a venda de produtos por intermédio de catálogos como Avon, 

Natura, entre outras, para a complementação da renda, o que dividiria o tempo 

entre a docência e a vida comercial, maculando o que é mais importante em 

relação à incorporação desse capital, o tempo; não é o caso das duas 

professoras, pois ambas vivem exclusivamente da educação. Segundo 

Bourdieu (1998), o tempo de aquisição também depende do tempo que a 

família assegura a esse indivíduo. No caso das professoras pesquisadas, esse 

tempo é disponível, garantindo a incorporação desse capital facilmente 

verificável, por exemplo, no pouco tempo gasto com condução, já que ambas 

trabalham próximo a seus lares. Referente à demanda com filhos, o que 

fragmentaria o tempo de ambas, não é o caso, pois a professora Maira ainda 

não tem filhos, e a professora Sonia tem dois que não moram em Belvedere: a 

filha saiu para frequentar a universidade, tendo, de certa forma, autonomia, e o 

filho mora em outra cidade em razão do seu trabalho como engenheiro. No que 

diz respeito aos afazeres de casa, a professora Maira mora junto com seus 

pais, dividindo a função com sua mãe e a auxiliar doméstica, e a professora 

Sonia recebe o auxílio de seu marido, dessa forma, o tempo delas se divide 

entre preparar aulas, vida social e leituras de lazer. Quanto ao tempo para 

leitura, as professoras, na entrevista, afirmaram que leem. Todavia, de acordo 

com o que elas falaram, foi constatado que a professora Sonia lê com mais 

frequência do que a professora Maira, esta, por sua vez, utiliza mais a 

tecnologia em suas aulas do que a professora Sonia, e essa atividade 

demanda tempo de pesquisa. Conforme explica Bourdieu (1998), esse capital 

cultural é o mais dissimulado de todos, e a acumulação inicial incorporada pelo 

conjunto da família depende da totalidade de tempo de socialização. Em 

relação às professoras pesquisadas, a convivência entre parentes próximos 

docentes intensificou essa incorporação, na troca de leituras, ou indicações, 

nas experiências compartilhadas da própria função docente. No próprio padrão 

da família, há a valorização da formação, a leitura, a informação, originada 
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desde o patriarca da família conforme, foi lembrado, em seu velório, em 

discurso feito pelos seus netos, a respeito das leituras dominicais do jornal da 

região.  

Referente ao capital cultural objetivado, Bourdieu (1998) observa que 

este se apresenta de forma material como escritos, pinturas, monumentos, 

entre outros, e é transmissível em sua materialidade. Nesse sentido, as 

professoras pesquisadas têm tal capital, principalmente no que se refere a 

monumentos, desde as duas escolas que receberam o nome de seus 

antepassados, até todas as ruas da cidade com nomes de seus parentes. Além 

de menções honrosas pela participação da família na política, tendo prefeitos, 

as primeiras vereadoras, entre outras, registradas nos documentos do 

município, a família também possui um livro que registra a árvore genealógica 

familiar recuando até os ancestrais na Itália. No entendimento de Bourdieu 

(1998), a apropriação do capital objetivado pressupõe o capital econômico, 

afirmativa confirmada nesta pesquisa, por exemplo, no que diz respeito ao livro 

da família, que demandou tempo de pesquisa e investimento material para os 

anos de pesquisa e materialização dele. A matriarca da família guardava entre 

seus livros uma bíblia trazida pelos seus ancestrais quando saíram da Itália. A 

respeito dessa modalidade de capital culturalBourdieu (1998) refere que, além 

da apropriação econômica, o detentor do capital cultural objetivado deve 

dominar a decodificação deste. O autor compara à obra de arte, ou à máquina 

de escrever, que pode ser apenas material, sendo, então, um capital ambíguo 

se seu detentor também não tiver condições de decodificá-lo. No caso da 

família das professoras, em relação ao livro em italiano (a bíblia), por exemplo, 

todos falam o dialeto vêneto e dominam a leitura do livro. Bourdieu (1998) 

também pontua que o capital cultural objetivado só existe ou subsiste na sua 

forma material ou simbólica se estiver ativo. Nesse sentido, quando se pensa 

que a cidade das professoras registra marcas desse capital de maneira 

material e simbólica em todos os espaços, das escolas, das ruas, em livros ou 

menções honrosas, esse capital apresenta-se, então, como ativo.  

Referente ao capital cultural institucionalizado, Bourdieu (1998) define-o 

como concretizado na forma de diplomas. Em relação à professora Sonia, que 

está finalizando sua carreira docente, além de ser graduada, ela tem pós-

graduação lato sensu e muitos cursos em educação continuada. Segundo a 
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professora, há pontuação para avaliação com capacitações realizadas, valores 

que são agregados ao valor do salário. Ademais, a professora ocupou todos os 

cargos de gestão na escola, o que mobilizou a sua preparação para o aumento 

e acúmulo de volume de capital institucionalizado. A esse respeito, Bourdieu 

(1998) afirma que, dependendo do volume, este pode ser convertido entre o 

capital cultural e o capital econômico, garantindo um valor em dinheiro, 

exatamente o que a professora relatou: “há a pontuação que aumenta nossos 

salários”, pois cursos e especializações adensam um sistema de pontuação que 

reflete no salário das professoras. Quanto à professora Maira, sua formação na 

graduação está em andamento, ela frequenta dois cursos concomitantemente. 

A situação dela difere da professora Sonia em dois aspectos; o primeiro refere-

se à formação na escola básica, pois a professora Maira fez todo seu percurso 

em instituição particular; o segundo aspecto diz respeito ao início de carreira, o 

título virá antes do que ocorreu com a professora Sonia, já que esta fez a 

graduação após muitos anos de docência. O capital cultural institucionalizado, 

no que se refere à graduação da professora Maira virá duplicado, pois ela tem 

títulos específicos para trabalhar com informática na escola, além de outros 

cursos complementares que a vivência na escola particular demandaram. 

 

5.1.4 A Distinção: um gosto de classe 

 

           Essa distinção, segundo Bourdieu (2007), passa pela disposição 

estética, sendo também uma expressão distintivade uma posição privilegiada 

no espaço social, associadas a uma classe particular de condições de 

existência, seja de maneira objetiva, seja subjetiva como, por exemplo, a 

cosmética corporal, o vestuário ou a decoração de uma casa, a qual assegura 

tal posição, ou distanciamento. Analisando as disposições materiais das 

professoras pesquisadas, por exemplo, na estética de suas casas na forma 

(arquitetura, pintura, localização, entre outras), ou nas condições materiais para 

manutenção desse status materializado, a casa mostra-se como um marcador 

de distinção. A estética, dessa maneira, não é dada com um “dom” natural, 

mas basicamente por dois fatores: o econômico, por viabilizar a compra e 



171 

 

construção da casa, e o acesso à informação do mercado estético para 

construção.  

           Um segundo marcador o qual distingue as professoras pesquisadas 

refere-se ao que Bourdieu (2007) define como “marca de origem”, que tem 

determinada relação com a cultura ou a língua. O aprendizado precoce, 

efetuado desde a primeira infância, distingue-se do aprendizado tardio, 

acelerado, “verniz” cultural, espécie de bem de família, do qual se sentem 

herdeiros. Analisando as entrevistas das professoras pesquisadas, é nítido o 

cuidado com a expressão da língua culta, concordâncias e expressões de 

variação linguística; por exemplo, é muito comum entre os descendentes de 

italianos a expressão “ponhá”, referindo-se a colocar; entretanto ambas as 

professoras pesquisadas não cometeram nenhum deslize nas expressões orais 

no que se refere à norma culta da língua portuguesa, pelo contrário, ambas 

mantêm um domínio sobre a língua portuguesa, usando expressões como 

“conosco”, “assiduidade”, “embora”, entre outras, distinguindo-se de outras 

professoras que entrevistei desde o início das minhas pesquisas na região, na 

qual é muito comum o uso “ponhá”, “imo”, “voltemo”, “engripada”, “amarrom”, 

“fumo” (esta com significado de “fomos”), “cantemo”, “conversemo”, entre 

outras. Esse marcador também não se configura como “dom” natural, ele se 

materializa pela possibilidade de – desde a infância – ter diálogos cultos, no 

caso da professora Maira, vendo seu pai fazer discursos políticos, os quais 

demandam – dependendo para qual plateia – uma linguagem mais polida. 

Portanto, foi inculcada a importância do uso da língua culta, emboranum 

município marcadamente rural, pois o constante contato nas relações sociais 

que cercam a família lhes imputaram a inclinação para o uso da norma culta.  

           Um terceiro marcador distintivo diz respeito ao “mundo de origem” que 

se refere, conforme Bourdieu (2007), à herança material simultaneamente 

transformada em herança cultural. Para o autor, os bens da família não só 

certificam fisicamente a continuidade da linhagem, mas também consagram a 

identidade social, a qual pode contribuir para a reprodução moral, ou à 

transmissão de valores, virtudes e competências. Tais fatores marcadamente 

validam a escolha das duas professoras pesquisadas, as quais, de uma forma 

ou outra, apresentam-se como referência moral, como transmissoras de 

valores, de virtudes e competências. Desse modo, neste momento da análise 
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da distinção como gosto de classe, pontuamos três características, seguindo a 

mesma análise anterior: a distinção pelo capital econômico, registrando a 

arquitetura de suas casas; a distinção pelo capital cultural, registrando o uso da 

língua culta; e a distinção pelo capital social, que, de acordo com Bourdieu 

(2007), no “mundo de origem”, que, em gênese, desdobrou os demais capitais.  

 

5.2. AVALIAÇÃO E MÉRITO NA PERSPECTIVA DAS 
PROFESSORAS 
 

Ainda segundo Conte (1983) a avaliação pode ser de maneira direta 

através de entrevista, testes de proficiência, avaliação feitas por outros 

professores, observação feita em sala de aula, avaliação de atividades 

extracurriculares, auto – avaliação e finalmente avaliação feita pelos alunos. 

Segundo Lelis (2001) mais do qualquer outra categoria profissional a situação 

do magistério das séries iniciais no Brasil tem sido alardeada pela mídia e pela 

produção acadêmica, pois o docente das séries iniciais no Brasil está diante de 

um projeto de escola de massa que não dá conta do aumentode alunos e da 

heterogeneidade sociocultural.  Segundo Enguita (1991) os docentes vivem 

hoje, uma crise de identidade, refletida numasituação de mal estar, agudos 

conflitos em torno do estatuto social e ocupacional. Neste sentido, quando o 

governador do Estado de Santa Catarina atrela a palavra “avaliação” com a 

palavra “valorização” pretende conectar a avaliação não como sanção muito 

embora o caso de São Paulo também atrele a avaliação como valorização. 

Conforme Spineli (2009) o bônus mérito é uma gratificação instituída fazendo 

parte da política estadual para a valorização do magistério. Por outro lado, 

quando o autor debruça-se sobre as modificações da caracterização do bônus, 

observa várias modificações no texto original atrelando o bônus como 

regulador, resultante de uma combinação de pontuação que não é divulgada, o 

que segundo o autor pode ter levado ao descrédito do critério. Enfim, 

valorização, avaliação, bônus, combinação de pontuação, em meio a 

identidade docente, alardear da categoria profissional, afinal no que consiste a 

política de meritocracia na docência?Este estudo teve a oportunidade de 

acompanhar o surgimento dessa “política”, e sondar dois agentes envolvidos 

diretamente no processo, duas professoras, uma em início de carreira e outra 
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no final de carreira, e será apresentado o depoimento das professoras a partir 

dos fragmentos que condensam a gênese da meritocracia para docentes em 

Santa Catarina. 

Como já dissemos este estudo nasceu juntamente com a aplicação do 

bônus no Estado de Santa Catarina, portanto a impressão que os sujeitos da 

pesquisa tinham ainda era inicial.  Como expressa a professora Sonia:  

Nós discutimos bastante no final do ano passado quando saiu isso era bem a 

transição eu peguei bem a transição do governo ali, né? Então, meu Deus uma 

resistência!  

A resistência do corpo docente que a professora Sonia revela em sua 

entrevista, de certa forma, pode ser um indício de reação de outros 

professores, seus pares, que de maneira consciente ou instintiva perceberam 

que tal determinação na política educacional catarinense seria mais um 

dispositivo da desigualdade no trabalho docente. E também uma diferença 

impressa nos seus próprios proventos mensais, seja na desigualdade da 

avaliação docente - como no exemplo anteriormente citado pelo estudo de 

Patto (1999), em razão do rendimento dos alunos - seja nas variantes locais. 

Como o Governador manifestou, talvez a experiência de São Paulo tenha 

sinalizado que é movediço o campo de “valorização” através de bônus como 

fim em si mesmo, muito embora tenha sido exatamente isso que o Governador 

do Estado de Santa Catarina tenha iniciado no programa de meritocracia no 

estado, com o “bônus assiduidade”. A opinião da professora Sonia, neste 

momento, de finalização da entrevista em 2011 é totalmente favorável a esta 

determinação da política educacional do Estado de Santa Catarina:  

“Se você for conversar com alguns professores achavam uma loucura, já outros 

aqueles comprometidos, disseram: Que bom que vai ser assim daí fazendo isso você 

vai... por que tem professor que entrou para o magistério, simplesmente se efetiva e ‘deu 

para bola’ como eles costumam dizer agora eu tô aqui ninguém me tira, eu vou fazer 

como eu quero, eu vou trabalhar aquele livro, eu vou adotar este livro e se não for com 

esse livro eu não vou trabalhar... A escola precisa chamar, tem que conversar,você em 

últimos casos se você faz uma advertência, alguma coisa assim, mas mesmo assim dá 

em nada. Eu apostei muito!” 
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 Neste sentido, a professora Sonia também fala como gestora da 

educação, já que por vezes foi diretora da escola : 

“daí você chama ,eles dizem...” 

 Para a professora Sonia só os professores comprometidos gostaram da 

prática da meritocracia na política educacional catarinense. A esse respeito 

podemos nos remeter a duas perspectivas. A primeira diz respeito ao conceito 

de campo de Bourdieu (1976) quando diz que para um campo funcionar é 

preciso que haja objetos de disputa e pessoas prontas para disputar o jogo, 

dotadas de habitus que impliquem no conhecimento e reconhecimento das leis 

imanentes do jogo. Além disso, na sociedade atual, a disputa dentro de um 

campo profissional é permeada pela lógica da meritocracia, ou seja, os 

profissionais buscam melhorar seu desempenho para serem reconhecidos e 

promovidos dentro das instituições e organizações. A disputa do campo, 

portanto, está revelada, muito embora estejam aparentemente num mesmo 

jogo do mesmo lado – o dos docentes. Na entrevista a professora revela uma 

incompatibilidade de princípios na ideia do que seria prática docente, entre a 

professora Sonia e seus “pares”, entre os docentes “comprometidos” e os 

demais; portanto o campo está em pleno funcionamento, pois há sujeitos e 

princípios em disputa.  Uma segunda perspectiva de análise diz respeito à 

adequação dos sujeitos no jogo jogado. A professora Sonia, revelou em 

entrevista, que está afinada com as “regras do jogo”; que coloca o professor 

como central nas resoluções; talvez diante dos anos de docência e das 

experiências de resistência fracassadas resolveu aderir, se render. Um indício 

disso é a aderência à leitura de autoajuda mais especificamente autoajuda para 

docentes. Num dos livros preferidos da professora Sonia o autor tem um 

capítulo específico sobre meritocracia em que afirma: sem meritocracia não há 

educação. Segundo Içami Tiba75 no livro Pais e Educadores de alta 

performance, em qualquer meio, seja na escola, em casa, no trabalho a falta de 

meritocracia atinge a todos, e dá o exemplo de dois trabalhadores que 

executam a mesma função: se um trabalha e o outro não, ambos não devem 

receber o mesmo salário. Esse princípio aparece no depoimento da professora: 

                                                 
75O médico Içami Tiba esteve em Joaçaba em um Colóquio de Educação organizado pela 
Universidade do Oeste de Santa Catarina. Como havia convênio da Universidade com os 
municípios todos os professores da reunião estavam participando, a apresentação do médico 
lotou o ginásio da universidade.  
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“Não vi esse ano ainda ele não fez , mas eu apostei e eu acho que  uma das 

formas vai ser essa infelizmente vai doer para alguns, mas vai ser bom! E até porque eu 

acredito que se tiver uma cobrança, ou alguém te dizer assim : Você vai se você se 

esforçar mais . Eu digo sempre pros meus alunos quando eu ensino: Se você se esforçar 

se você se dedicar você vai ter um retorno maior se você deixar meio assim você vai até 

conseguir , mas vai conseguir um pouco menos, por um lado eu acho que a qualidade 

vai melhorar.” 

A cobrança segundo a professora Sonia é positiva vai doer para alguns, 

mas vai ser bom! Segundo Lawn (2000) as alterações na identidade dos 

professores são manobras do Estado, por meio do discurso, traduzindo-se num 

método sofisticado de controle numa forma eficiente de gerir a mudança. Em 

relação à professora Sonia, essas manobras foram exemplarmente 

incorporadas, talvez pelos ganhos ocultos que pontuam para ela na 

meritocracia e na função docente. As determinações do Estado não encontram 

nenhuma resistência, pelo contrário, reafirmam a própria identidade da 

professora. Oculto que vai se revelando conforme depoimento da professora 

Sonia:  

“Ele (Governador) falava de prova por que hoje nós temos assim... Ali no 

Estado a progressão, nós temos por pontos. Cada 80 horas que você faz de curso de 

aperfeiçoamento, cada dois anos você sobe e ganha 5% no teu vencimento e depois 

quando você faz a progressão que você faz horizontal e a vertical. A vertical você 

entrou com licenciatura você terminou sua pós você vai acessar daí você ganha 10% a 

mais do seu vencimento.” 

Vale lembrar que a professora Sonia está no final da carreira docente, 

portanto, há em sua folha de pagamento um acréscimo em razão da 

progressão. Neste sentido a professora Sonia fala das mudanças de um 

governo para outro. 

“Sim deixou... A única coisa que ele tirou de nós agora nós tínhamos o incentivo 

de regência de classe... Professores de séries iniciais, tínhamos 40% ele baixou para 25% 

por isso a greve se estendeu mais; daí ele já devolveu 5% em agosto e agora em janeiro é 
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para ele devolver 10% pois a classe não abriu mão, por que foi conseguido lá em 86 

sabe com a greve de 86 que foi conseguido esse incentivo da regência de classe”. 

Mesmo assim, a professora Sonia recebe pontos a cada 80 horas de 

curso de aperfeiçoamento. Sua pontuação está avançando em detrimento de 

um docente em início de carreira, tanto em relação a aperfeiçoamento quanto 

em razão do tempo. Vale ressaltar que a especialização feita pela professora 

Sonia foi em instituição privada, portanto o recurso para realização do curso foi 

recurso próprio; desta forma professores em início de carreira, que não tenham 

recursos para custear especialização, não estão entusiasmados, pois a 

pontuação privilegia quem tem recursos próprios para fazer a formação 

continuada muito embora o governo afirme que disponibiliza tais formações.. 

Embora haja a possibilidade de bolsas para stricto sensu, todo o processo 

acaba excluindo a maioria dos professores, inclusive a professora pesquisada 

que pensou em fazer mestrado, mas chegou à conclusão que o investimento 

não lhe daria retorno, já que logo se aposentaria. Outra questão se relaciona à 

prova que é a proposta do Governador do Estado de Santa Catarina. Neste 

particular, a professora também está em vantagem se observarmos os 

professores em início de carreira. Tal vantagem se dá pelo fato da professora 

já estar graduada, e pós graduada, assim como pelo tempo de docência que 

lhe confere mais capital cultural incorporado em relação a docência, ou pelas 

funções que a professora já ocupou que também lhe confere mais capital 

cultural incorporado, por exemplo no que diz respeito a informações técnicas, 

legislação em educação, etc. A chegada da aposentadoria não trouxe só 

bônus, mas também alguns ônus:    

“É garantido agora, a proposta dele como falei, a cada 2 anos, em setembro. 

Mas agora é no seu aniversário antes quem tinha curso tinha que se inscrever, agora 

não, é tudo no sistema é tudo automático e no mês do seu aniversário, então você faz 

os cursos e automaticamente você manda para GERED eles colocam tudo no sistema 

no mês do seu aniversário já é automático você avançar aquele 5% do seu vencimento. 

Eu fiz o último esse ano em março não sei o ano que vem com a minha aposentadoria 

não tem.”Conforme descrito anteriormente, a professora Sonia atingiu o limite 

de pontuação - atribuído aos professores no percurso de sua carreira 
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aumentado em proporção o salário dos docentes -  e a aposentadoria sendo 

neste ano, finda o acréscimo de pontos:  

“Não ganho mais. A regência mantém , não ganho o vale alimentação, tínhamos 

política de abono o outro governo deixou assim cheio de penduricalhos , um abono e um 

premio Educar no valor de 200 reais por mês e um abono”.  

Neste momento a professora Sonia revela mais um incentivo meritório 

criado pelo Governo do Estado de Santa Catarina, pois havia a reinvindicação 

de aumento, mas como ela disse, ao invés do aumento ele deu mais um 

“penduricalho”: o prêmio Educar. Instituído pela Lei 1440676 concede aos 

professores ativos um prêmio - no ano da entrevista o prêmio era de R$ 

200,00. Desta forma, a política de “valorização” através desse bônus para os 

professores que estão na regência, não é uma garantia numa primeira 

instância e pode ser tirada ou incorporada a qualquer hora, e foi o que 

aconteceu, segue conforme professora Sonia relata: 

     “Ele (Governador) não deu aumento então deu um abono. Enquanto você 

está em sala de aula daí nas férias você não está ministrando aula você não ganhava , 

você tava em licença pode ser tratamento de saúde você não ganhava só pra quem tava 

em sala ganhava os 200 e mais os 150. Agora ele tirou tido e pagou a lei do piso mas aí 

entre aspas por que ele tirou isso que era uma coisa que a gente ganhava ele incorporou 

tudo no salário para chegar no valor do piso e a proposta era 25% mas hoje ele paga 

30% . Nós com mais de 20 anos não recebemos aumento nenhum. Eu já ganhava de 

vencimento mais do que o piso porque eu já tinha avançado todas essas letras que eles 

chamavam. O meu vencimento já era maior do que o piso de 40 horas”  

 
Este tipo de “valorização” salarial converge com que descrito por 

Shiroma (2007) em que a Conferência Ibero-Americana de Educação 

prescreve, uma melhoria salarial do tipo individual, e não como ganho coletivo. 

Pelo que se pode observar não foi um avanço, já que o professor veterano 

                                                 
76

Lei 14406 concede aos servidores ativosocupantes dos cargos de Professor, Especialista em 

Assuntos Educacionais, Assistente Técnico-Pedagógico e Assistente de Educação doQuadro 
do Magistério Público Estadual e aos Professores Admitidos em Caráter Temporário da 
Secretaria de Estado da Educação e da Fundação Catarinense de Educação Especial e 

estabelece outras providências. 
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perdeu seu benefício, sendo interessante somente para o professor em início 

de carreira, mas, mesmo assim, a incorporação foi para alcançar o piso, o que 

já era garantido por lei. 

“Não foi. Foi essa a polemica e a briga . Só foi interessante pra quem tava 

iniciando. Então nós sempre dizemos tirou de nós que estávamos com 20 anos com pós 

graduação  e deu para aqueles que começaram, aqueles que começaram foram 

beneficiados ele achatou . Alguém comentava: Foi bom o aumento de vocês. Eu disse: 

foi bom para quem começou. A Cleonice que começou agora, para ela foi ótimo, ela 

entrou no estado há 3 anos não 4 anos não 6 anos, concurso de secretaria ela entrou 

ganhando 400 reais.  Ela não tinha faculdade daí ela fez e se deu muito bem; 

ganharam o piso mais as 40 horas mais as vantagens quem ganhava 600 ganhar 1100? 

Foi ótimo. Professor ACT também pra mim eu brinco que valia a pena eu me aposentar 

e ser ACT por que eu vou ganhar mais , mesmos os professores aposentados que não 

tinham faculdade foram beneficiados eles ganharam, era uma lei, eles só cumpriram 

uma lei. Acredito que a proposta dele é manter ... tava vendo agora, ele tá tentando 

unificar um reajuste para todos os servidores saiu agora no Diário, mas para nós 

professores nós estamos esperando que venha. Agora nós ficamos sem os abonos no 

caso. Agora nós temos o salário o30% de  vencimento e nós temos os triênios a cada 5 

anos você recebia 3% a mais de premio então no meu caso eu já tenho 42% em cima do 

meu vencimento to final de carreira agora não tem mais cheguei no limite a não ser se 

eu fizesse mestrado conhecimento pra você teria que fazer bem antes por que hoje para 

receber de volta é pouco vale. No estado já não ia receber como ia ter que terminar o 

mestrado e trabalhar mais uns quatro anos cinco para poder acessar como a gente diz .” 

Segundo Shiroma (2007), as políticas internacionais criaram um discurso 

de polarização entre o professor novo versus o professor tradicional. O 

tradicional que precisa ser esquecido e estereotipado é substituído pelo novo 

professor que já expressa o discurso dos organismos multilaterais, ou seja, 

uma grande afronta à professora Sônia, que é adepta das novas políticas , mas 

ao mesmo tempo vitima da própria armadilha neoliberal. A economia está tão 

presente no campo da educação, que as contas não fecham com a proposta de 

valorização, acabam forçando o governo a buscar brechas para cumprir a 
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demanda de maneira legal em relação à proposta da meritocracia. O mesmo 

aconteceu em São Paulo, quando os professores perceberam que a pontuação 

não condizia com a realidade, era irreal, impossível. A professora Sonia parece 

desconfiar do preparo das novas professoras:  

“Então minha opinião é essa: se ele fizer a prova, mas também a prova você 

questiona. É como a prova de ACT você faz de repente uma prova de você chegar lá e 

assinalar de repente aquele professor vai chegar lá e vai se dar bem.”  

Ao mesmo tempo que a professora é favorável à nova política de 

avaliação do professor e aplicação da meritocracia, ela não está certa sobre 

este novo perfil de professor adaptável, flexível, que é capaz de ir bem em uma 

avaliação de múltipla escolha, mas que talvez em sala de aula não seja bom 

professor. Conforme Oliveira (2003), no contexto atual, a escola deve adaptar-

se ao mercado, e novas exigências estão sendo lançadas aos docentes, como, 

por exemplo, provas em caráter emergencial para preenchimento de vaga. Ao 

mesmo tempo a professora afirma que é necessária uma mudança: 

“Como seria os mecanismos. Agora, que precisa tem que ter uma mudança uma 

cobrança mais efetiva apesar deles brigarem espernearem nós professores a gente 

reclama: Ah mas nós já fazemos muito, já corrigimos...  Tem que ter alguma coisa que 

te direcione  que te avalie  para que a gente sempre se avalie por que a gente tem a 

tendência a se acomodar e essa acomodação nós seres humanos na educação não pode 

existir por que se eu me acomodo automaticamente eu vou acomodar os 25 30  que 

estão na minha frente também começar a criar um circulo vicioso.”  

Percebe-se que a professora justifica a tendência dos seres humanos à 

comodidade e que as avaliações pelo mérito seriam positivas para manter fluxo 

na educação, do contrário os 25 a 30 alunos também se acomodam. Neste 

sentido, parece uma adesão esclarecida conforme (Durkheim, 2008) quando 

estamos assegurados de que tudo é, porque deve ser, não simplesmente por 

que somos materialmente obrigados a isso, mas por que julgamos que é bom, 

não é sofrer constrangimento, é querer livremente essa ordem: 

“Nós até discutimos isso no ano passado se eu tirar oito quem tirar até a nota 8 

ou 7 eu vou ganhar 10%. Você teria que ter uma forma de acompanhamento, outros 

mecanismos e uma forma de acompanhar o trabalho... Melhor forma ainda seria essa e 
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hoje ainda é difícil não interferir no trabalho de alguém, é difícil e se criou muito isso o 

professor detinha muito o poder era bom o saber do professor mas em alguns momentos 

se tornou ruim por que daí muitas vezes tem aqueles que acham: eu sei tudo e Deus me 

livre podem entrar. Eu sempre digo tem que ter a humildade também e aquele 

discernimento de saber o que está certo ou errado então eu não estou conseguindo basta 

alguém me dizer o que está certo ou errado outra forma ou outro caminho e a gente 

encontra pessoas que não ... e por mais que você tente não muda e entrou no magistério 

e vai ficar 30 anos entrou no concurso e ficará 30 anos e agora a lei da aposentadoria 

25 anos ou 50 de idade se você entrar meio tarde eu brinco com a meninada  quem 

entrar com 25 vai ter 25 e o tempo de contribuição.Entrei com 16 e estou com 52.” 

Segundo a professora Sonia não haveria constrangimento da parte dela 

se, hoje, agentes avaliativos entrassem em sua sala de aula e lhe dissessem o 

que fazer, muito embora esteja na docência desde os 16 anos. Parece que a 

incomoda mais o fato dela ter mais tempo em sala de aula, do que aquelas que 

entram na vigência da nova lei.  Neste sentido fica evidente o trabalho como 

valor, principalmente no que diz respeito à tradição italiana que coloca no 

trabalho, no labor, grande centralidade na vida. O que se verifica, aqui, é o 

processo de refração, apontado por Bourdieu (2004). Na concepção do autor, o 

processo de refração acontece quando um campo consegue refratar as 

imposições externas, ou seja, transfigurar essas imposições de modo que as 

torne irreconhecíveis. Como já apontado anteriormente, o campo se abre ao 

exterior, buscando traduzir para a sua estrutura interna as determinações do 

meio externo, porém tentando deixá-las irreconhecíveis. Neste caso, a 

Professora Sonia considera que o campo da educação necessita ser avaliado 

por alguém de fora, principalmente quando afirma que:basta alguém me dizer o 

que está certo ou errado, outra forma ou outro caminho... Nesse sentido, o fato do 

campo da educação começar a ser avaliado por organismos que representam 

o campo econômico (como Banco Mundial, OMC...) a Professora achará que 

isso é uma demanda do campo educacional. Principalmente quando ela afirma: 

Você teria que ter uma forma de acompanhamento, outros mecanismos e uma forma de 

acompanhar o trabalho. Ocorrerá um processo de imposição de um campo sobre 



181 

 

o outro, porem visto (pelos professores, conforme o discurso da Prof. Sônia) 

como algo natural e necessário ao próprio campo.77 

Esta seguinte análise decorre das entrevistas realizadas com as duas 

professoras de Belvedere - SC, acerca da meritocracia. O roteiroutilizado na 

entrevista foi baseado em cinco fragmentos78 de noticias - publicadas em 

jornais do Estado e disponibilizadas no sítio da Secretaria de Estado de 

Educação sobre a meritocracia em educação, correspondendo a duas 

entrevistas, divulgadas, uma com o Governador do Estado de SC, e outra com 

o Secretário de Estado da Educação de SC) e dois textos escritos por dois 

leitores, sendo um deles, empresárioe outro historiador. 

A descrição dos dados obedecerá a uma sequencia. Na primeira parte, 

nos quadros serão transcritos fragmentos das notícias publicadas sobre a 

opinião do Governador do Estado de Santa Catarina, do secretário de 

Educação, de um empresário e finalmente de um historiador, a respeito da 

meritocracia na educação do Estado. Após cada um dos fragmentos, será 

descrito o comentário das duas professoras acerca dos depoimentos, seguido 

de análise do comentário das professoras com base na proposta desta 

pesquisa. 

Analisa-se a partir deste momento a opinião da professora Maira, 

lembrando que é sobre o fragmento abaixo: 

                                                 
77Este processo de refração no campo educacional já foi abordado em outros estudos, como o 
de Guindani (2011) que investigou os efeitos da política de avaliação da Coordenadoria de 
Aperfeiçoamentode Pessoal de Nível Superior (Capes) sobre os Programas de Pós-graduação 
(PPGs). O autor fez um estudo de caso em três PPGs de Teologia que, ao serem 
recomendados pela Capes, obtiveram conceito 6 e 7, e problematizou a relação entre dois 
campos: o campo Capes e o campo Teologia. Um dos resultados apontados pela pesquisa foi 
de que a Capes cobrava dos PPGs uma abertura e diálogo da Teologia com temas atuais. 
Essa determinação da Capes o autor encontrou nos documentos da Capes:Fichas de 
Avaliação e Documento de Área da Teologia. Por outro lado, segundo os teólogos (professores 
e coordenadores dos PPGs), essa necessidade de abertura às demandas do mundo atual, já 
era uma demanda sentida pelos Mestrados e Doutorados em Teologia, mesmo antes de 
entrarem no sistema Capes de avaliação. Guindani considera que o campo teológico busca 
fazer com que as determinações externas da Capes, sejam vistas como próprias de um 
movimento interno da Teologia, refratando seus efeitos, impedindo que as transformações 
sejam vistas como mudanças, e naturalizando-as como próprias e implícitas à natureza e 
especificidade desse campo teológico. Segundo o autor, a partir de sua investigação, não se 
pode negar – em razão do que foi observado na análise das entrevistas – o fato de que há uma 
tentativa, por parte dos professores, de “naturalizar” algumas mudanças provenientes das 
exigências da Capes – na questão das linhas de pesquisa, por exemplo – como sendo algo 
implícito à própria abertura da Teologia.  Novamente ele retoma Bourdieu (2001) quando 
discorre sobre o processo de aceitação da tirania, que, ocorre quando há certa justificação e 
até naturalização da necessidade dessa imposição externa. 
78Os fragmentos foram pinçados da assessoria de comunicação da Secretaria do Estado de 
Santa Catarina. 
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Fragmento 1 – Entrevista com o Governador do Estado de SC – Raimundo 

Colombo  

O novo governo (2010) 
 

Uma das principais propostas de Colombo é a implantação da meritocracia, ou 
seja, os servidores passariam por avaliações e aqueles com melhores resultados 
receberiam mais. Um dos modelos é o sistema já implantado no Estado de São 
Paulo. 

Resposta do Governador: 
-O estímulo financeiro deve ter um espaço, sem ser o único mecanismo, para 

estimular a qualidade de ensino e da motivação da gestão das escolas e professores. 
Eles precisam de apoio para darem essas respostas, mas sistemas de avaliação 
devem ser implementados para valorizarmos quem se envolve em dar retorno à 
sociedade – afirmou. 
Na proposta de governo, Colombo prevê reestruturar o plano de carreira do 
magistério, com a melhoria salarial e ampliação de outros benefícios.    

 

“A gente já entra com a prova, né? Então que ficar melhor teoricamente já pega 

lugares melhor e pode escolher. Só que assim se for ver por um lado é bom por aí o que 

que acontece você tá lá tanto tempo na escola você não procura se adequar as novas 

fontes, como os alunos evoluíram hoje. Aquele aluno que brinca de jogar, que é ativo lá 

fora tá lá na frente de um vídeo game o dia todo com isso mudou muito os alunos que 

tá recebendo. Aí o que acontece: o professor precisa se atualizar também pra conseguir 

trazer novas fontes para esses alunos porque a vontade dele estudar é não vai ser mais 

livro caderno livro caderno e quadro, então eu acho que por esse lado é bem importante 

que saiba com quais profissionais está se trabalhando.” 

Segundo o depoimento da professora Maira o professor iniciante já é 

avaliado por meio da prova para entrar na docência o que converge com a 

informação da Secretaria do Estado de Santa Catarina fornecido para o 

Relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, onde o 

mesmo chama a atenção da mudança de avaliação para os professores 

temporários, sugerindo que os critérios para a admissão dos professores 

temporários sejam mais rígidos. Segundo Campos (2002) as avaliações detém 

um lugar central seja no diagnóstico, seja na regulação, como mecanismo 

primordial que possibilita verificar competências ou incompetências de um 

sujeito social, diante de uma tarefa. A ideia de atualização está impregnada no 

depoimento da professora Maira o que converge com os ideais do Relatório 
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Delors que patenteia a produção de um professor com competências para 

demandas do mercado. Segundo a professora Maira: 

 “É talvez isso acabe com os problemas que tem na educação. Do professor ficar 

achando que venha a mim tudo... Eu vou fazer o meu trabalho passar aquilo ali, e deu! 

Sem responsabilidade nenhuma com o aluno... Por esse ponto seja melhor mexendo no 

financeiro. Ele vai ter que buscar! Ele vai ter que se mexer! Se ele quiser ganhar ele vai 

ter que buscar. Vai ter que ter uma melhor qualidade de ensino.”  

Para a professora Maira a qualidade no ensino talvez melhore se o 

professor não se acomodar, portanto, para ela, a qualidade no ensino está 

centrada na figura do professor, o que constitui a expressão do que consta no 

Relatório Delors e no próprio documento da OCDE, que localizam o professor 

como peça chave para a melhoria da educação. A professora Maira reflete que 

talvez o medo de perder o emprego mobilize os professores a se esforçarem: 

“Na verdade dá uma impressão que quem é por medo por poder sair ou por ser 

mandado embora, parece que busca mais, procura dar um melhor resultado e para 

continuar com isso e agora quando tiver mais tranquilo, já tá livre já sabe que é seu, aí 

parece que se desmotivam um pouco e acaba. 

 Ao mesmo tempo tem aqueles que é só um bico que pega como bico e que estão 

ali por só por tá, né! Aí não se preocupam, aí você tem que ...pega por bico pra brincar 

um pouquinho. Não achei um outro emprego vou ser professor E aí acaba não dando o 

melhor de si por que a partir do momento que aparecer coisa melhor tá caindo fora. Não 

tem a preocupação com a educação com o aluno em si. Eu vejo bastante isso: ele está 

preocupado com o dinheiro e deu!  Até na minha área tem muito professor, eu vejo 

muitos colegas meus que é um bico, aí eles chegam até a falar: o que que nós vamos nos 

importar, deixa que se quebrem, deixe ... eu vejo muito isso.” 

A professora revela neste momento da entrevista o que observou de 

alguns colegas, que encaram a docência como “bico”, e que não se sentem 

parte de um grupo profissional, nem com senso de pertencimento à uma 

instituição “deixe que quebrem” (Profa.Maira). A identidade dos professores, 

segundo Lawn (2000) simboliza o sistema e a nação que o criou, reflete a 

comunidade imaginada, aparece como crucial nas reformulações de objetivos 
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econômicos e sociais, pois a identidade do professor, segundo o autor, deve 

ajustar-se à imagem do próprio projeto educativo da nação, e a identidade do 

professor tem potencial não para refletir somente, mas também para ser 

manipulada, para arquitetar mudança. 

As duas professoras concordam que a valorização do professor deve ser 

proporcional ao empenho pessoal. A professora Sônia, por estar há mais 

tempo no magistério, parece ver essa política como uma continuidade. Não 

percebe que reajuste provindo de uma luta de classes, como a greve, não é a 

mesma coisa que um bônus mérito. Parece ver uma similaridade entre união 

de classe (greve) e esforço pessoal. Aqui retomamos Durkheim (2008) sobre a 

conformação à ordem das coisas, que acontece quando a pessoa atribui uma 

imposição externa como algo natural. Sonia, para comentar a implantação da 

meritocracia, busca fazer um retrospecto das politicas salariais dos governos, 

entendendo que essas mudanças estão inseridas num ciclo quase que natural. 

E aí conforme o autor, as pessoas julgam que essa imposição é algo bom. 

Essa visão positiva está presente nas manifestações das duas entrevistadas, 

pois, para professora Maira, a meritocracia traria mais garantia para que haja 

mais seriedade no trabalho de alguns docentes, que encaram a docência como 

“bico”, e para que não haja acomodação em relação aos docentes já efetivos. 

 
A seguir está a análise do segundo fragmento. 
 
Fragmento 2 – Entrevista com o Secretário de Estado de Educação de SC – 

Marco Tebaldi 

Escola onde o aluno aprende mais (2010) 

Na Campanha de 2010, o governador Raimundo Colombo falou muito na 
meritocracia. Como isso será colocado em prática? 

A ideia é, por exemplo, oferecer um prêmio para aquele professor ou escola 
que tiverem um rendimento melhor. Acho que naquela escola onde o aluno aprende 
mais, o professor tem que ter um bônus. Se você perguntar qual é o maior problema 
que nós temos hoje no ensino? São as faltas de professores. Precisamos reduzir isso. 
Então, talvez, professor que não falte possa ter também um bônus. 

 

 

Neste segundo fragmento fala-se de como será instrumentalizada a 

meritocracia como política de valorização e avaliação dos docentes no Estado 

de Santa Catarina. Segundo a professora Sonia, já havia um prêmio chamado 

assiduidade, portanto seria uma continuação:  
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“Tinha o prêmio assiduidade que ele (governador) tirou agora o prêmio 

assiduidade o prêmio era aquele mais que duas faltas no ano daí se ele não tivesse 

faltado ele ganhava um valor do vencimento e agora ele tirou! Ele disse que poderia 

dar, mas acabou se assustando com o piso e tirou. Eu não vejo que o maior problema. 

Se tem um professor que falta. Quem tem filho pequeno, quem fica doente?Mas isso 

não interfere na qualidade de ensino se você for um professor um profissional 

competente que tenha organizado que você tenha seu material que você possa dizer ‘ eu 

vou sair, mas tá aqui’ e se eu volto eu retomo. É que o Secretário estava recentemente 

assumindo .” 

A professora Sonia confirma que é uma continuação do que já existia em 

relação à assiduidade, mas que foi logo reavaliado já que o governador estava 

sendo pressionado a garantir o piso nacional. O prêmio seria um adicional que 

os cofres públicos teriam que suprir. Weber (1997) analisa como a 

domesticidade do ofício de professor pode ser um obstáculo para a 

profissionalização docente, pois a sua superação implica em não apenas 

outros padrões de remuneração, mas também a delimitação de competências 

do próprio exercício da atividade docente. A professora Sonia é favorável, por 

exemplo, ao IDEB, pois argumenta que a partir da avaliação do aluno avalia-se 

também o trabalho do professor: 

“Eu sou favorável por que o IDEB fez isso e muitas escolas recuperaram por 

causa dessa questão do IDEB e o IDEB faz essa avaliação só que ele não avalia o 

trabalho do professor o IDEB avalia só o rendimento do aluno claro que é o trabalho 

do professor , mas o professor não faz prova não faz avaliação nenhuma eles te dão... 

na prova você responde algumas questões se tem laboratório se tem multimeios coisas 

assim mas nada assim sobre sua prática pedagógica nada sabe? Eles vão ter uma noção 

pelo rendimento do aluno. Mas seria uma forma de incentivo!”  

Novamente volta-se à discussão da avaliação indireta, ou seja, mediante 

o rendimento do aluno avalia-se a prática do professor, contando como única 

variável a competência do professor em saber ensinar. Segundo Conte (1983), 

de modo geral a literatura sobre a eficiência de professores indica que as 

atividades dos professores são variantes, de instituição para instituição, de 
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nível para nível. Neste sentido podemos avaliar a análise do IDEB, já que 

estamos falando de um país plural, em que as condições econômicas são 

variantes, o próprio IDEB explicita isso e se analisado, tirando-se do foco o 

personalismo, mas impondo-se análise de conjuntura pode ser um excelente 

instrumento de pesquisa. Já a professora Maira está reticente em relação a 

observar a assiduidade: 

 “Se for para fazer isso ia dar muito trabalho ,pois teria que ser bem classificado 

por que, por exemplo uma escola assim que todo mundo diz ah o IDEB no quinto ano 

tem aquele aluno que vem da essência dele estudar que já vem de casa já tem aquele 

estimula e aquele que tem uma família totalmente bagunçada e que não quer saber de 

nada não quer saber de estudar tá ali por que é obrigado Conselho Tutelar aí é 

complicado para o professor por que não tem como você trabalhar com os dois ao mesmo 

tempo é difícil , enquanto um terminou e vai fazer bagunça na sala o outro nem vai ter 

começado ainda. Isso é importante para que tenha as turmas de apoio então esse 

rendimento seria bem explicado seria muito bom por que estimularia o professor a 

buscar mais... Nada custa se o professor sente do lado desse aluno e trabalhe e fique 

firme em cima dele tem dê aulas de apoio o próprio professor com esse abono seria um 

motivo para fazer isso (Maira)” 

Neste trecho da entrevista a professora Maira já expressa a 

preocupação com as variantes que ela encontrou em sala, por exemplo, do que 

ela diz do aluno sem acesso a bens culturais ou com isolamento pedagógico, 

em situações em que os pais estão trabalhando  tempo integral e não podem 

acompanhar seus filhos em elação a escola. A docência por ser uma atividade 

complexa, de caráter polissêmico, é determinada por muitos elementos 

externos e deve segundo Lelis (2001) constituir um eixo para a definição de 

políticas públicas voltadas para a valorização social do magistério nos seus 

vários significados. Assim, como pondera a professora Maira a premiação por 

assiduidade deve ser encarada dentro de contextos muito complexos, com 

muitas variantes, e que portanto, fica difícil de mensurar:   

“Assim esse prêmio de assiduidade ele é bom pro professor não faltar, vim pro 

trabalho todo dia mesmo, mas daí o que acontece se o professor realmente precisa por 

que está doente tava vindo eu vi muito casos de professores dando aula e não fazer 
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nada ficar lá só pra cumprir horário mesmo aí tem isso mesmo, e tem vezes que é preciso 

mesmo que o professor precisa fica doente mesmo não por ... aí perde é complicado 

Uma falta por ano, o ano passado era uma, se faltasse uma vez perdia, eu perdi 

por meio dia minha assiduidade o ano passado um dia eu levei atestado no outro... e 

acabei perdendo é complicado e quanto a falta daí tá agora não tem mais Prêmio 

Assiduidade esse ano ,mas o que  acontece o professor falta o que dá daí não pode mais 

por substituto. Três faltas sem justificativa. Agora o professor pode faltar e que tem 

que ir para a sala é o ACT e pronto . E tem professor bem responsável como tem 

professor irresponsável. Tem professor que falta por que precisa e tem professor que 

falta porque ta com qualquer coisinha tem tudo isso. (Maira)” 

Novamente percebe-se que a professora Maira discute a nova proposta 

do Secretário como uma continuidade das políticas anteriores. Porem ela 

levanta algum questionamento sobre as condições de trabalho da professora 

que é mãe e que pode ter problemas de saúde em casa. O questionamento 

que Maira levanta quanto ao estímulo para não faltar recai novamente sobre 

uma cobrança ao professor, que mesmo estando presente pode não fazer um 

trabalho com qualidade. A problematização remete a uma culpabilização 

individual do docente. Tal lógica já faz parte da matriz ideológica liberal e cristã 

já vistas anteriormente. Com relação ao IDEB, as duas professoras aprovam a 

metodologia de avaliação proposta pelo Secretário. Os questionamentos de 

Maira sobre a diferença de rendimento dos alunos, mesmo trazendo uma 

realidade familiar, constituem reflexão que não sai do âmbito individual. Em 

nenhum momento as duas trazem o contexto social das crianças e da própria 

escola, já que o município de Belvedere possui o segundo pior IDH da região 

onde está inserido. 

O terceiro fragmento está exposto e analisado a seguir.  

  



188 

 

 

Fragmento 3 – Entrevista com o Secretário de Estado de Educação de SC – 

Marco Tebaldi 

O Senhor Educação (2010) 

O senhor defende a política de conceder bônus pela produtividade aos 
professores? 

A ideia deve ser colocada em prática. Podemos usar o exemplo de Joinville: 
os professores com graduação tinham uma vantagem, com pós- graduação outra e 
doutorado mais um benefício. O incentivo levou o educador a buscar a 
especialização. Para valorizarmos os profissionais, não precisamos apenas dar 
aumento de salário, mas encontrar maneiras de torná-lo feliz. Outro ponto é criar 
parceria com os municípios para continuar construindo creches. Sabemos que isso é 
obrigação do governo municipal, mas queremos participar desse processo.  

 

 

“Já tem a política nossa já era antes , por exemplo se você ganha se tem o piso. 

Isso com o magistério se você tem curso superior você tem pós gradução outro, mestrado 

outro, doutorado outro, isso já existe e nada mais do que justo né? Apesar que agora 

está meio achatado” (Sonia) 

Novamente vale lembrar que as especializações da professora Sonia 

foram feitas com recurso próprio, portanto, quando a professora afirma “nada 

mais do que justo”, ela remete a esforço pessoal, seja de tempo, seja de 

privação de investimento em outros setores, que poderia ser a própria casa, 

estético, viagens, etc., tudo isso contando que há dinheiro sobrando do salário 

do professorado. Outra questão que pareceu ser relevante decorrente desse 

sistema de pontuação foi o fato de muitos professores estarem sempre em 

curso para atingirem a pontuação máxima, aumentando assim seus proventos. 

Quando perguntei se a professora Sonia considerava que as especializações 

podem melhorar a prática em sala, a professora ponderou: 

“Nem sempre, nem sempre, nem sempre um professor com pós-graduação, às 

vezes você conhece... tem professorque não tem mas é mais comprometido é a forma de 

você ensinar é a forma de você saber transmitir aqueles momentos da sala de aula... tem 

alguns professores que não conseguem fazer com que os alunos se acomodem ou que 

pelo menos... ele sabe um monte de física tá fazendo faculdade de física sabe um monte 

mas ele chega ali e aquelas aulas de física é passar exercício no quadro o aluno não 
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entende não sabe o que é de onde saiu... isso para mim é falta de didática daí...não 

adianta ter um curso se você não ... É complicado! (Sônia)” 

Neste sentido Celman (1999, p.244) afirma que o trabalho docente é o 

resultante da interação das histórias pessoais, de formação, socioculturais, 

institucionais, políticas e de opções ou adesões ético morais, religiosas, além 

do acaso, do imprevisto, da casualidade, expressas, segundo a autora, em 

frase como: “Não nos ensinaram a trabalhar nessas condições, aqui, é 

necessário fazer de tudo e, se sobrar tempo, ensinar”. Portanto o que a 

professora Sonia pondera coincide com estudo da autora. 

Refletindo sobre o fragmento a professora Maira, pondera: 

“Conforme eu vou me especializando eu vou ganhando mais? , isso já acontece, 

mas pra gente que é ACT não importa muito se você tiver uma pós graduação, mestrado 

ou um ser somente graduado, pra nós não dá, talvez isso desmotive.  Quem tá ali não 

vai querer se especializar mais por rendimento financeiro a não ser que tenha uma 

motivação pra estudar mesmo, pra mim não vai mudar estar graduada ou pós graduada  

meu salário é o mesmo. O bom é que eles dão bastante curso de formação continuada e 

os ACT’s participam até, mas isso não muda meu salário, o que muda é minha 

classificação nessa prova, aí eu ganho uns pontos a mais agora essas faculdades tipo o 

ProUni o ACT pode fazer é gratuita. Agora pra quem é efetivo é bom.” 

A professora Maira reflete que para ela a participação em cursos não lhe 

garante a melhoria do salário e que, portanto, a política de aumento de salário 

proporcional às especializações só é interessante para os professores efetivos. 

Levando em conta que nas salas de aula das escolas temos as duas 

modalidades de professores, os efetivos e os temporários cumprindo a mesma 

função, talvez no caso do professor temporário as condições sejam muito mais 

adversas. Se analisarmos as condições da professora Maira, que substitui os 

professores que faltam independentemente da disciplina, a política educacional 

do Estado de Santa Catarina até o momento da análise, no que diz respeito a 

avaliação e valorização pela meritocracia, está difusa.  

A professora Sonia novamente compreende a proposta do Secretário na 

perspectiva de uma continuidade das políticas, e completa que é justo avaliar e 

valorizar o docente dentro desses critérios. Já por outro lado questiona o fato 
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de que o nível de especialização não significa efetivamente qualidade do 

trabalho docente. Diante disso percebe-se uma contradição: ela vê como justa 

a valorização pelo nível de especialização, porém isso não necessariamente 

acarretaria melhoria no ensino. Percebe-se uma aceitação lógica da 

meritocracia, paralelo a um questionamento da eficácia dessa política. Maira 

apresenta a diferença dessa politica para os diferentes enquadramentos 

funcionais como no caso dos ACTs (que não se enquadram nela), porém, em 

síntese, qualifica essa política de valorização como  “boa” para os professores 

efetivos. Seguimos para a análise do quarto fragmento: 

 
Fragmento 4 – Opinião de um leitor (historiador) sobre a implantação da 

meritocracia na educação 

Opinião (Jornal Notícia do Dia, 2011) 

No dia 9 de julho, na seção ‘Opinião’ do Jornal Notícias do Dia, um jovem 
historiador saiu em defesa da meritocracia como motivação para melhorar o 
desempenho dos/as docentes em educação em Santa Catarina. Assentado em 
lugares-comuns e desconsiderando as razões estruturais da greve do magistério 
catarinense em curso, o historiador começa o seu texto com a seguinte afirmação: 
(...) a sociedade catarinense foi surpreendida pela continuidade da greve na 
educação. (...) defende no final de sua breve reflexão a ‘implantação da progressão 
funcional por mérito’, mesma estratégia defendida em São Paulo por Paulo Renato, 
então secretário de educação daquele Estado. 

 

Diante desse fragmento, a professora Sonia mantém-se favorável à ideia 

do salário em detrimento do desempenho: 

“O professor vai receber conforme o desempenho dele. Eu acho que o caminho é 

interessante, pois que se não voltamos a questão da acomodação, né?  Ele (governador) 

comentou uma coisa e eu sentia nas escolas também ... De repente eu professora eu 

Salete professora eu Maria professora: Poxa mas eu faço o máximo eu dou o máximo de 

mim eu faço uma aula diferente eu ensino eu trago coisas novas pro meus alunos, sabe?  

Meus alunos aprendem gostam aquele professor vale a pena! Oba! Vamos entrar ligeiro 

pra sala porque vem aquele professor, tá! Já vem aquele professor João tá loco ele não 

faz nada com nada. E daí chega no final do mês vem o contra cheque do professor da 

Salete da Maria e da Joana e vem o do professor João igual daí chega uma hora que 

aquela professora que correu tanto que buscou tanto diz: Poxa mais também sabe ! Eu 

também sou ser humano eu também canso , então será que vale a pena? Então 
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pensando nesse aspecto sabe! De que você tem que saber que você tem que buscar que 

você tem que crescer que você tem que ser independente do que o outro faz, mas chega 

num momento que é injusto! Eu sempre digo eu gosto muito de trabalhar, eu ... O 

mesmo peso e a mesma medida pra todos! Isso eu digo ... Até pro alunos em questão de 

dia de trabalho de entrega de trabalho ... Se você marcou pra entregar o trabalho , 

então você tem que entregar. Ah mais eu vou entregar amanhã!”  

A professora mantém-se na lógica da meritocracia cada vez mais 

incisiva, neste momento da entrevista levanta hipóteses sobre aulas bem 

elaboradas, em que a professora esforça-se, enquanto um outro professor 

arrasta-se para dar o elementar. As afirmações da professora Sonia sempre 

são na perspectiva individual, onde a vontade própria é a única variante entre 

um bom professor e um mau professor, expressão da definição do princípio da 

meritocracia, do indivíduo como sua própria medida, sem variantes externas. A 

professora Sonia segue seu relato explicitando sua experiência na gestão, em 

relação a prazos de entrega de trabalhos: 

“Mas a gente tava ali na gestão a gente vê . Os professores todo mundo 

concordavam até podia entregar ... vamos dar o que? 3 dias ou entrega na próxima 

aula, mas diminuía um pouquinho o peso do trabalho! Para ser justo com os outros! 

Por que se não... E a mesma coisa é essa questão dos professores também por que de 

repente aqueles que se empenham que compromete que , sabe? Que dão o melhor de si 

chega no final do mês acaba recebendo a mesma coisa .As vezes a gente diz  que muitos 

professores estão doentes e que tem uma síndrome ... e é a síndrome da desesperança , já 

é a síndrome da desesperança (risos). Por que parece que você chega assim num ponto 

que você não vê mais..., sabe? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir 

ensinar? São 36, mas desses 36 eu tenho 30 que não levam a sério, sabe? Que não quer. 

Então, isso ... querendo ou não você deita de noite fica pensando Meu Deus o que mais 

que eu podia fazer? Sabe? Como tem aquele professor que não leva nem a mochila pra 

casa! E chega no outro dia pega e vai pra dentro da sala aula. Não sei se eu pude te 

ajudar, mais...!” 

A professora Sonia traz um elemento muito significativo para entrevista, 

qual seja o fato das exemplificações serem transpostas tanto em relação com 
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aluno, quanto em relação aos professores, pois o professor já foi aluno 

conhece as regras daquela instituição. Logo, parece sempre ter uma certa 

simetria entre os dois sujeitos, como pudemos constatar quando avaliam o 

professor pelo seu aluno. Conclui-se que são dois agentes do mesmo campo, e 

que portanto estão balizados sobre as mesmas diretrizes, muito embora este 

seja um estudo sobre professores, há sempre a variante aluno como uma 

variante fundamental para análise do professor.   

A professora Maira reflete sobre o fragmento e pondera que o professor 

bem preparado não deve temer ser avaliado; novamente refere-se ao professor 

como único responsável pela sua prática docente: 

“O professor que está bem preparado não precisa temer isso. Faz com que o 

professor tenha que buscar mais estudar e se capacitar. Então é aquela história se você 

merecer você vai ganhar pelo que eu trabalho conforme você trabalhar e é um jeito de 

acabar com muito probleminha, né? Tipo empurrar com a barriga esse tipo de coisa , só 

ir lá... Falar é bonito na hora de fazer você acaba não trabalha direito com o aluno 

hoje não trabalha amanhã e faz o que é mais cômodo pra você , por outro lado é ótimo 

por que vai acabar com isso e quem vai ganhar vão ser os alunos, né?” 

Professora Sônia entende que a valorização pelo mérito deve ser uma 

prática instaurada e que ela é justa, ou seja, vai premiar pelo esforço e punir 

pela acomodação e falta de empenho. Interessante observar como o conceito 

de justiça se relaciona à noção de mérito pessoal. Professora Maira também 

aprova meritocracia e a vê como benefício para os alunos. Aqui retomamos o 

que Cunha (1979) afirmou sobre a doutrina liberal quando afirma que essa 

concepção sustenta que o trabalho e o talento são os instrumentos legítimos de 

ascensão social e de aquisição de riquezas. Maira ressalta isso ao afirmar que 

o ganho deve ser resultante do quanto e da forma que você trabalhar. 
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Segue-se analise do quinto fragmento.  

Fragmento 5 – Artigo do empresário Jorge Gerdau sobre meritocracia na 

educação 

Meritocracia (GERDAU, 2010) 

Jorge Gerdau matricula o Movimento Todos pela Educação na difícil missão 
de premiar o resultado dessas ‘catequeses educacionais’. O município de Taboão da 
Serra (SP) paga mais para as mestras que acompanham alunos de baixo rendimento 
em suas próprias casas, assessorando os pais, uma vez por semana. É de Taboão o 
melhor desempenho brasileiro na educação primária. Gerdau acha que esses 
professores precisam ser reconhecidos, pelo mérito, com melhores salários. 

Fonte:  

Analisando o quinto fragmento a professora Sonia pondera: 

“Que bom! Que bom se viesse pra cá essa lei! Que o que mais precisa é isso é tá 

junto com o aluno! Por que ... agora o ensino médio parece que vai ser um ensino médio 

inovador ... vão implantar duas vez por semana vão ficar o dia todo... por que é muito 

pouco tempo, né? 4 horas daí ele tem artes educação física que são mais 45 minutos 

muitas vezes no mesmo dia por questão de ordem de problema de horário de professor, 

então as vezes você fica 2 horas pra você ensinar, sabe? E tem aquele aluno que chega 

em casa e não tem nada ! E nós comentávamos antes contigo de ter uma internet de ter 

uma TV a cabo o quanto isso ajuda! Aqui na nossa Belvedere nós temos 90% do alunos 

que não tem internet em casa, sabe? De repente eu estou sendo muito , mas me 

referindo as turmas que eu trabalhei esse ano 90% não tinha internet em casa ,sabe? 

Eu fiz uma pesquisa falando de jornal eu tinha 3 alunos que assinavam jornais, não 

esse semanal , esse que vem uma vez por semana, sabe? Daí é uma coisa que... então 

isso faz uma grande diferença, ninguém nem uma dessas famílias tinha uma assinatura 

dessa de revista , sabe? O que eles viam de revista era lá na escola quando eu levava, 

eles não conheciam banca de jornal e revista eles só tinham visto. Eles só veem 

exposição de livro quando a escola fazia acho que eles não fizeram. A gente faz duas 

vezes por ano a Feira do Livro o seu Quirino que é lá de Lacerdópolis ele sempre vem, 

na semana  nós fizemos antecipando a semana da criança e avisamos os pais e tudo por 

que se eles quisessem comprar dava pra comprar naquela semana ,sabe? Esse ano a 

Grassi (filha da professora) me perguntou: e o Seu Quirino? É pois é o Seu Quirino não 

veio nem aqui decerto acho que ele vem pela escola.”  
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Segundo Nóvoa (1995), ao analisar as instituições escolares, explicitou 

que a identificação de mudanças possíveis implica em contextualização social 

e política das instituições escolares, em que as escolas constituem uma 

territorialidade espacial e cultural, onde se exprime o jogo dos atores 

educativos internos e externos. Desta forma, a realidade que cerca a escola, o 

ensino, o dia a dia da sala de aula precisa ser considerada nesta múltipla 

faceta. Foi o que ponderou a professora Sonia quando observou a leitura de 

jornais de seus alunos. Ainda sobre leitura, a professora relata sua experiência 

na gestão em relação aos livros na escola:  

“Nós compramos bastante o dinheiro de PNDE foi investido nós reformamos a 

Biblioteca, sabe? E estruturamos os móveis, tudo novo, sabe? Livros foi assim uma 

aquisição, talvez tenha seja por isso, mas assim ó eram poucos os alunos que também 

conseguiam comprar e daí? Que bom seria se de ir lá na casa! Mas se não der para ir na 

casa mas que tivesse um trabalho. Eu batalhei muito em cima do reforço, sabe? Do 

reforço escolar e eu acredito que tem que ter e eu disse quando sai de novo deixei até em 

alguns boletins coloquei que o aluno precisava de apoio de reforço e não aquele reforço 

de ir lá tirar da sala na minha e levar lá e tomar tabuada isso não surte efeito nenhum! 

É trabalhar o diferente é tentar alfabetizar se o aluno ... imagina eu tenho um aluno 

com 17 anos a Daniela e a Luana que me disseram que vieram fazer a prova do IDEB  

17 anos e está no 5º ano , foi feito teste de psicologia de tudo não sabem dizer se ela 

tem alguma coisa ,mas tem né? Se não aprende a ler e a escrever . Eu acho que seria o 

caminho tomara que alguém faça isso, não sei , tava muito bonito ali no papel até o 

momento foi o bônus pela assiduidade. E agora o que eles estão fazendo é 

municipalizar a onda do Governo é municipalizar e que eu sou bem a favor, conversei 

essa semana com o pessoal da Prefeitura por que eu vejo que eles querem municipalizar 

até o 9 ano e as prefeituras estão assumindo até o 5 ano e é muito bom pelo menos a 

questão da prefeitura a gestão tá mais perto , é melhor, eles deixam pro município e 

investe mais para o ensino médio , é o caminho por que se não mudar o ensino médio é o 

que vocês vão receber lá na faculdade é o produto que vai sair das escolas públicas são 

esses! .” 
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A professora Sonia novamente traz a responsabilidade para si no que 

diz respeito à sua luta para o reforço de alunos, na busca por respostas a 

alunos que não aprendem e que estão na distorção idade/série; a auto 

responsabilização pelo sucesso e pelo fracasso estão impressos na sua 

prática. Segundo Marcelo e Vaillant (2013) num estudo sobre desenvolvimento 

profissional docente afirmam que as mutações das últimas décadas geraram 

ambiguidades e contradições sobre a instituição profissional dos professores.  

Já a professora Maira preocupa-se com os alunos das camadas 

populares: 

“E naquelas famílias todas desestabilizadas? Tentar minimizar isso, talvez? 

Que na verdade eles tem que dar um jeito de ... Eu acredito que nós temos que 

conquistar eles e trabalhar bem com eles envolve tudo isso também né? Uma base para 

você chegar nele pra você , a partir do momento que você conseguir ir em busca dele ele 

vai pelo conhecimento a se interessar e começar a fazer, começar a estudar. Então você 

acha que depende do professor? Não depende só do professor, mas grande parte ele pode 

ajudar. Eu acredito sim que o professor pode buscar e tentar fazer melhor por mais que 

o aluno não queira nem saber, quer dizer de algum jeito vai consegue chegar ase 

interessar nem que você não parta diretamente pra isso, por exemplo: sinais, 

matemática, faça de um jeito que ele , busque chamar ele por um jogo educativo alguma 

coisa assim algum jeito você consegue prender o aluno a atenção dele .” 

A professora Maira sinaliza para uma análise em que considera dividir a 

responsabilidade, afirma que a total responsabilização do professor não deve 

acontecer, mas ao mesmo tempo afirma que o professor tem grande parte 

nesta responsabilização. Segundo Kohl (1985) os primeiros anos de 

experiência docente é muito difícil, pois as diferenças entre os ideais de sua 

formação e o que acontece nas escolas são enormes. Ensinar é diferente do 

que idealizou, os primeiros anos são um período de aprendizado intenso; para 

adquirir a perspicácia, e desenvolver novas habilidades o trabalho em si está 

baseado em ensaio e erro. Neste sentido, a professora Maira demonstra seus 

ideais pela docência e está por conhecer seu papel nesta dinâmica.   
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Da mesma forma que no fragmento anterior, as duas professoras 

consideram positiva a meritocracia como lógica, agora também legitimam uma 

sobrecarga de trabalho ao professor, que precisaria sair da sala de aula. 

Recordamos aqui do que Henry Ford defendia acerca da relação entre o 

máximo de trabalho e o máximo de salário. Assim o reconhecimento pelo 

mérito acaba pressionando o trabalhador a dar o máximo de si, ou seja, fazer 

um esforço sempre maior. E Rummert (2000), ao se reportar ao neoliberalismo, 

afirma que esse modelo econômico traz o trabalhador para o centro do cenário 

produtivo, como ator principal do sistema de produção. Nesse caso pode-se 

perceber que o professor acaba sendo a figura central, que passaria a atuar 

não apenas na escola, mas na própria casa do aluno, cumprindo um papel que 

deveria ser dos pais. 

Segundo Cunha (2002) a escola como instituição social é produto da 

sociedade que a produz e a importância do papel do professor varia em “(...) 

função dos valores e interesses que caracterizam uma sociedade em 

determinada época” (p. 12 ). Assim, é de fundamental importância observar o 

professor como agente contextualizado. O professor nasceu numa época, num 

local, numa circunstância que interferem no seu modo de agir. Suas 

experiências e sua história, segundo Cunha (2002), são fatores determinantes 

no seu comportamento cotidiano. Neste sentido, a competência é socialmente 

definida em função do tempo e do lugar. Então, para a autora, deve-se estudar 

o professor como ser contextualizado, tal atenção é muito importante. Trata-se 

de um empreendimento que, embora seja de caráter teórico, se relaciona à 

vida cotidiana dos agentes. A vida cotidiana expressa a objetivação e o 

conhecimento dos agentes. No caso do estudo de Cunha, ela tentou descobrir 

como o professor entendeu as “regras do jogo” escolar através das relações 

que o professor estabelece com alunos e a instituição. 

Segundo a autora, quando se fala de “bom professor”, das suas 

características e atributos, esta ideia está relacionada ao julgamento individual, 

a uma questão valorativa, a uma construção localizada num contexto social e 

temporal. Ao mesmo tempo, há um consenso em relação ao comportamento 

que se espera dos alunos e também dos professores. O modelo de sociedade 

define o modelo de escola. 
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É neste sentido que o magistério e a distinção estão propensos à 

reafirmação constante de sua legitimidade, através de reconhecimento 

construído por premiações e menções honrosas – mote central desta pesquisa. 

A meritocracia atribui a uma educação desigual a aparência de “neutra”, 

“científica”, “democrática”, reafirmando o monopólio das classes dominantes, 

causando a impressão de que o sucesso dos indivíduos dessa classe ocorreu 

por mérito ou talento e colocando um véu nas reais condições desiguais em 

que se encontram os agentes: 

 
Os mecanismos objetivos que permitem às classes dominantes 
conservar o monopólio das instituições escolares de maior prestígio... 
se escondem sob a roupagem de procedimentos de seleção 
inteiramente democráticos cujos critérios únicos seriam o mérito e o 
talento, e capazes de converter aos ideais do sistema os membros 
eliminados e os membros eleitos da classe dominante, estes últimos os 
“milagrosos” levados a viver como “milagrosos” um destino de exceção 
que constitui a melhor garantia da democracia” (BOURDIEU, 2005, 
p.312) 

 

Já se discorreu anteriormente sobre as bases econômicas e ideológicas 

da meritocracia, bem como o entendimento de que como ela passa a ser usada 

como um caminho e instrumento de intervenção do campo econômico para o 

campo educacional. Sobre a forma como um determinado campo aceita as 

imposições provindas de fora, Bourdieu (2001, p. 117) considera que, quando 

se aceita o ponto de vista constitutivo de um campo – e aqui nos referimos à 

meritocracia que passa a fazer parte do campo educacional - “é inviável 

assumir a seu respeito um ponto de vista externo”, ou seja, pode haver uma 

simbiose entre os docentes e as determinações dessa política meritocrática, 

que inviabiliza qualquer possibilidade de questionamento.  Essa atitude, 

Bourdieu (2001, p. 117, grifo do autor) remete à aceitação do nomos, uma 

palavra que, para o autor, pode ser traduzida por lei, “mas seria preferível 

compreendermos como constituição, que lembra um ato de instituição 

arbitrária. Esse nomos acaba permanecendo impensado, ele não produz 

questões que possam questioná-lo”.  

Esse foi o foco privilegiado deste capítulo com as declarações das 

docentes entrevistadas exprimindo a aceitação dessa política meritocrática de 

pretensa valorização docente, que legitima-se como uma lei fundamental, como 

um nomos. Foi possível perceber que o nomos proveniente do arbitrário, das 
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abstrações foi incorporado e aceito como algo que não permite uma antítese. 

Foi possível captar nas manifestações das entrevistadas - uma relação 

indissociável e justa entre ‘mais trabalho’ e reconhecimento, premiação, e não 

reconhecimento pelo que já se faz.  

Essa adesão ao nomos, que Bourdieu (2001, p.117) define como uma 

forma de crença, é a “illusio79, a qual supõe a suspensão dos objetivos da 

existência ordinária, em favor de novos móveis de interesse, suscitados pelo 

próprio jogo”. A Illusio passa a fazer parte da ação, da rotina, das coisas que se 

fazem e que se fazem porque se fazem e, na verdade, sempre se fizeram 

assim. 

A illusio é essa atitude que contribui para total apropriação de um novo 

habitus, a ponto dessa incorporação se tornar algo simbiótico, em que a lógica 

meritocrática e profissão docente ajudam-se mutuamente, fazem parte agora de 

um mesmo campo. Um dos efeitos da illusio , é a relação de cumplicidade 

ontológica entre aqueles que fazem parte do jogo. 

Ainda sobre esse processo de adaptação a um novo campo, ao abordar 

a autonomia, vontade e adaptação a regras morais, Durkheim (2008, p. 120) 

discorreu sobre a conformação à ordem das coisas como uma adesão 

esclarecida. De acordo com o autor,  

 

na medida em que nos asseguramos de que tudo é o que deve 
ser, quer dizer, tal qual está implicado na natureza das coisas, 
podemos nos submeter a essa realidade não simplesmente 
porque somos materialmente obrigados a isso, porque somos 
incapazes de adotar outra posição, mas porque julgamos que 

isso é algo bom e que não haveria nada melhor a fazer. 
 

Conforme abordado anteriormente, nos princípios filosóficos e teológicos 

- liberalismo e cristianismo – que formaram o imaginário do ocidente já estava 

presente a meritocracia. E é justamente isso que buscaremos investigar entre 

os docentes, de que forma eles consideram a meritocracia algopositivo e 

                                                 
79

A illusio é estar preso ao jogo, preso pelo jogo, acreditar que o jogo vale a pena ou, para dizê-
lo de maneira mais simples, que vale a pena jogar. Para Bourdieu (1996, p. 139-140, grifo 
do autor), Illusio é dar importância a um jogo social, “perceber que o que se passa aí é 
importante para os envolvidos, para os que estão nele. É 'estar em', participar, admitir, 
portanto, que o jogo merece ser jogado e que os alvos engendrados no e pelo fato de jogar 
merecem ser perseguidos; é reconhecer o jogo e reconhecer os alvos [...] Os jogos sociais 
são jogos que se fazem esquecer como jogos e a illusio é essa relação encantada com um 
jogo que é o produto de uma relação de cumplicidade ontológica entre as estruturas mentais 
e as estruturas objetivas do espaço social" 
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natural no campo educacional. Percebe-se como a meritocracia é vista como 

algo que vem para somar esforços no percurso docente. Para Durkheim 

(2008), há uma adesão racional e lúcida nesse processo de adaptação às 

regras. Não há uma resignação que seja passiva, mas uma adesão 

esclarecida. “Conformar-se à ordem das coisas porque se tem a certeza de que 

tudo é o que deveria ser não é sofrer constrangimento, é querer livremente 

essa ordem” (DURKHEIM, 2008, p.120). 

Para finalizar este capítulo é preciso entender que tais manifestações 

que aderem sem nenhum tipo de constrangimento são consequências de um 

processo que, no fundo, revela o que Bourdieu (2001) definiu como tirania de 

um campo sobre o outro. A tirania, segundo ele é a atitude que ocorre quando 

um poder ligado a um campo vai interferir no funcionamento de outro campo. 

 
Há tirania, por exemplo, quando o poder político ou econômico 
intervém no campo científico ou literário. A força precisa afirmar-se 
pela justificação [...] fazendo com que a dominação somente consiga 
se impor de maneira durável, na medida em que logra obter 
reconhecimento, que não é outra coisa senão o arbitrário de seu 
princípio (BOURDIEU, 2001, p.126). 

 

Para que exista a tirania, é necessário haver o reconhecimento por meio 

de uma justificação da necessidade dessa imposição externa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo procurou, a partir de perspectiva sociológica, analisar 

meritocracia e docência como política para a educação no Estado de Santa 

Catarina, como um objeto multifacetado.  

 As questões norteadoras da pesquisa focalizaram, de forma especial as 

faces dapolítica neoliberal e meritocracia na condição da docência: em âmbito 

internacional e brasileira bem como a face da gênese da meritocracia na 

docência no Estado de Santa Catarina e as manifestações de professoras que 

se caracterizavam pela distinção educacional e social.  

Foi objetivo central desta pesquisa identificar os elementos que 

compõem a meritocracia na educação no que refere-se a docência. Assim, foi 

possível, ao mesmo tempo, compreender os elementos que compõem a 

meritocracia e a docência advindas da política neoliberal e os seus efeitos na 

condição docente do Estado de Santa Catarina. Desses percursos foi possível, 

ainda, pôr em destaque informações que correspondem com dados de 

estudos mais amplos sobre o campo educacional, a função docente e a 

meritocracia. 

Para discutir docência e mérito, esta pesquisa buscou apoio nos 

conceitos de campo, tirania, refração, iIlusio, distinção, capital cultural e capital 

social, presentes na teoria de Pierre Bourdieu. 

Num primeiro momento foi feita uma abordagem sobre as políticas em 

educação e a relação com o neoliberalismo que assume um caráter central nos 

debates sobre a função docente em que a prática da meritocracia apresenta-se 

como compensatória para uma carreira com baixos salários e em processo de 

perda de reconhecimento. Num segundo momento privilegiou-se compreender 

a condição docente dentro deste contexto econômico. Num terceiro momento 

foi feita uma abordagem referente à forma como a política do mérito na 

docência se mantém como discurso afinado com a política neoliberal, não só 

no que se refere às determinações políticas, mas no próprio discurso dos 

professores sujeitos desta pesquisa.    

O estudo verificou que a meritocracia na docência é resultante de 

imposições econômicas ao campo educacional, portanto, esta é a primeira face 

conclusiva do estudo. Verifica-se, no estudo, o que Bourdieu chamou de tirania 
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de um campo sobre outro campo. O estudo pode observar que, quando houve 

uma grande transformação no sistema econômico, diante da crise do 

capitalismo novas demandas foram transferidas para a esfera educacional. O 

neoliberalismo acirrado assume o perfil de um modelo econômico que se utiliza 

de estratégias políticas e até mesmo jurídicas para buscar saídas à crise 

capitalista.  Trata-se de estratégia neoliberal que fornece elementos e 

princípios impulsionados pelo bloco dominante e disseminados mundialmente. 

Neste movimento tirânico do campo econômico para o campo educacional 

disseminou-se a ideia de não haver outro mundo possível e que todas as 

pessoas precisavam se adaptar a esta nova realidade econômica que seria 

hegemônica e permanente. Esta ideologia se traduz em palavras tais como: 

globalização, Estado mínimo, reengenharia, reestruturação produtiva, 

sociedade pós-industrial, sociedade pós-classista, sociedade do conhecimento, 

qualidade total, empregabilidade, dentre outras. E a meritocracia apresenta-se 

como catalisadora deste ideal. 

Verifica-se no estudo, que algumas instituições interferiram, e interferem 

diretamente nos rumos da educação e uma delas é o Banco Mundial, 

instituição que oferece publicações com receitas para as adequações da 

educação dos países à lógica neoliberal, e estas recomendações são 

endereçadas aos países pobres, porém escritas na ótica e com os paradigmas 

dos países desenvolvidos. Nessas recomendações para a educação, existe um 

abismo entre o discurso internacional veiculado pelo Banco e as realidades 

locais e regionais dos países pobres. Este é outro achado do estudo, qual 

sejam as generalizações para justificar as medidas tomadas seja pelas 

definições internacionais, seja pelas determinações que tais definições 

adquirem em solo nacional. Verifica-se no estudo, que o neoliberalismo, 

rechaça qualquer ação estatal que vá além de ser um árbitro imparcial das 

disputas. A ideia do Estado Mínimo é uma consequência da utilização da lógica 

do mercado em todas as relações sociais, não reduzidas somente ao aspecto 

econômico. Desta forma, o princípio da meritocracia vai tomando forma, por 

transferir para o indivíduo a responsabilidade pelos resultados das ações. 

Os reflexos do neoliberalismo para a educação aparecem nas ações de 

desenvolvimento e implementações das políticas educacionais neoliberais. A 

qualidade da educação - assumida como bandeira pelos diferentes setores 
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governamentais e empresariais - adquire importância estratégica, como 

condição para o aprimoramento do processo de acumulação de riquezas e 

aprofundamento do capitalismo. Observa-se a importância dada à relação do 

neoliberalismo com a educação neste fluxo tirânico de retomada da Teoria do 

Capital Humano. Nesta retomada, a educação vem sendo um dos principais 

determinantes da competitividade entre os países, consolidando a lógica do 

mérito como um dos elementos para o diferencial nesta competitividade. Assim, 

diante deste papel atribuído à educação, aliado à diminuição do Estado, a 

educação foi sendo enquadrada no setor de prestação de serviços. Este 

movimento de imposição do campo econômico para o campo educacional foi 

fortalecido por muitos eventos e produção documental, principalmente nos 

anos de 1990, com a presença dos organismos internacionais que entram em 

cena em termos organizacionais e pedagógicos. 

A linguagem do mundo econômico foi cada vez mais incorporada ao 

mundo da educação e tais mecanismos se traduzem, por exemplo,  no fomento 

à competição interna e o desenvolvimento de um sistema de prêmios e 

castigos com base no mérito e no esforço individual dos atores envolvidos na 

atividade educacional. Sendo assim, verifica-se a construção de um discurso 

linear e causal entre a lógica da competitividade e da igualdade de 

oportunidades, onde a meritocracia se impõe com muita força. Criando 

condições para a competição, significa que há a instauração de um sistema 

equânime no que diz respeito à igualdade em competir, e aí sim a lógica do 

mérito vai assumindo a ideia de justiça. Os princípios do liberalismo prevêm 

que o homem deve determinar sua própria vida por meio da sua liberdade e 

autonomia, e para tanto, é indispensável uma formação para a liberdade e a 

mudança, oferecendo à educação os referenciais para capacitar educadores e 

educandos a viverem em um mundo cientifico, tecnológico, fragmentado e 

mutante. Nesta lógica tirânica do campo econômico para o campo da educação 

é o indivíduo que precisará enfrentar e resolver essas demandas, é ele que 

será responsabilizado pelo seu fracasso ou sucesso e neste sentido, a prática 

da meritocracia apresenta-se como ferramenta eficaz para que essa dinâmica 

aconteça. As imposições do campo econômico ao campo educacional 

definiram algumas habilidades que devem ser contempladas pela educação e 

pelos agentes de campo tais como: versatilidade, capacidade de inovação, 
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motivação, capacidade para adaptar-se a novas tarefas, dentre outras. Há um 

receituário de tarefas como explicitados no Relatório Dellors, publicado em 

1993 e financiado pela Unesco, documento privilegiado para a educação que 

deve levar o indivíduo e a sociedade a enfrentarem os desafios e as incertezas 

do mundo globalizado. Há neste documento uma apologia à aproximação da 

educação com o setor privado e com as demandas deste setor, a imposição de 

um campo sobre o outro vai ganhando força e confirmando-se.  

A nomenclatura transposta do campo econômico para o campo 

educacional é mais uma pista do movimento tirânico de um campo sobre o 

outro. Esta universalização e onipresença do mercado acarreta, para as 

escolas, a tarefa de definir estratégias competitivas para atuar no mercado, 

conquistando nichos que respondam de forma específica à diversidade 

existente nas demandas de consumo por educação, e transferindo para escola, 

significa transferir para os agentes deste campo, seja alunos, seja professores. 

Outra expressão muito recorrente neste processo de imposição é a expressão 

“flexibilidade”, influência do mercado nas políticas de educação, fazendo com 

que surjam alguns conceitos basilares da educação, tais como: habilidades, 

flexibilidade e competências. 

Um dos fluxos de adaptação aparece com relação à esfera curricular, 

que, nesse contexto de levar a escola a adaptar-se e adaptar seus agentes ao 

mercado, novas exigências são lançadas aos docentes, como a pedagogia dos 

projetos e a reorganização dos currículos.  

O processo de tirania do campo econômico para o campo educacional 

assenta-se sobre a centralidade no indivíduo, que, dependendo de seu esforço 

pessoal, será premiado com o sucesso ou condenado ao fracasso, mais um 

indício do ideal da meritocracia. É o que se percebe claramente nas ideias dos 

autores vistos de décadas passadas, quando defendem que o esforço 

individual deve ser estimulado e é muito poderoso para o alcance da 

prosperidade. Também defendem a responsabilização individual quando 

analisaram o trabalho do operário e as vantagens para o capital.  

Como a responsabilização é individual há a pretensão de se reformular o 

perfil do professor, na perspectiva gerencial defendida pelos neoliberais, uma 

das ações necessárias para a educação sair da crise, é uma política de 

reformulação do perfil do professor, quanto à sua qualificação. Disso resulta 
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alguma forma de reformulação do ethos acadêmico histórico autônomo, que 

passa a ser determinado pelo poder do mercado e numa mudança da própria 

reformulação do campo educacional. 

Aderindo a tais princípios e características, na perspectiva nacional, as 

providências tomadas pelas políticas brasileiras são explicitamente 

enquadradas na categoria de país em desenvolvimento. Com a explosão da 

crise das dívidas externas, muitos países - na tentativa de reverter os efeitos da 

crise - recorreram a empréstimos das agências financeiras multilaterais como o 

Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, e como contrapartida 

aderiram às reformas estruturais de cunho neoliberal.  

Em decorrência foi possível detectar que o Banco Mundial formulou 

propostas destinadas a promover reformas na educação dos países em 

desenvolvimento, envolvendo desta forma a própria configuração do campo da 

educação com seus agentes. O investimento na educação traçado pelo campo 

econômico priorizou a educação básica com o objetivo de melhorar a 

rentabilidade dos países e reduzir a pobreza. O aumento da produtividade do 

trabalho dos pobres, reduzindo a fecundidade e melhorando a saúde, 

favorecendo a população com atitudes que necessitampara participar 

plenamente na economia e na sociedade de consumo. A produtividade é 

palavra chave para aproximação do campo econômico na direção do campo da 

educação e o mérito seria o grande instrumento para este jogo de cena em que 

se impregna a ideia de valorização.  

O Brasil foi um signatário desta cartilha neoliberal para educação 

nacional, conforme já apontado, sendo, então induzido a desenvolver ações 

para impulsionar as políticas educacionais ao longo da década de 1990. 

O investimento do campo econômico no campo educacional é explícito 

ao imprimir a intenção de adequar os objetivos educacionais às novas 

exigências do mercado internacional e interno, e em especial a consolidação 

do processo de formação do cidadão produtivo. Os organismos multilaterais 

afinados com o ideal neoliberal da meritocracia transferem as ações para o 

cunho individual. Nas políticas educacionais brasileiras, ganha relevo a ideia da 

educação continuada, como uma medida bem apropriada para um mercado de 

trabalho cada vez mais restrito e excludente. 
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No Estado de Santa Catarina, a tirania do campo econômico para o 

campo educacional têm sua gênese desde a década de 1960.  O Estado de 

Santa Catarina estava tão afinado com as determinações do campo econômico 

para o campo da educação que efetivou várias medidas conforme já apontado: 

foi oprimeiro Estado a fazer convênio técnico com comissão internacional para 

ajustar a educação com o ritmo econômico; realizou IV Colóquio Estadual para 

a Organização do Sistema Estadual de Ensino norteou a educação de Santa 

Catarina, disseminando a ideia de planejamento como instrumento para o 

desenvolvimento econômico, como também no conteúdo pedagógico; discutiu 

o sistema escolar catarinense, limitando-se à responsabilização individual, 

perdendo de vista debates mais globais, amplos do processo escolar; eximiu o 

Estado de sua responsabilidade quanto às condições de ensino, reforçando 

assim a responsabilização pessoal, que é umingrediente indispensável para a 

implantação de políticas de cunho meritório. Portanto o Estado de Santa 

Catarina representa um projeto bem encaminhado do diálogo do campo 

econômico para o campo educacional. Neste sentido, Santa Catarina foi um 

estado pioneiro no projeto de avanço progressivo, pois os responsáveis pela 

educação entendiam a reprovação como um entrave da produtividade. Esta 

política educacional própria do Estado de Santa Catarina foi vista 

nacionalmente como inovadora tendo repercussão nacional já que a realidade 

de altos índices de repetência era constante em todo território da federação. 

Com essa ação política de avanços progressivos obteve-se resposta altamente 

positiva, do ponto de vista dos investimentos financeiros aumentando o fluxo de 

saída dos alunos, ampliando o quadro de ofertas de vagas no sistema escolar, 

mas com profundas marcas na qualidade do ensino básico da população 

catarinense. 

Saindo da gênese da década de 1960 das políticas educacionais 

afinadas com a economia verifica-se no discurso catarinense atual a 

continuidade desta relação economia-educação, pois analisando os 

documentos atuais, como a matriz pedagógica, observa-se, nos impressos, as 

contradições entre o ideário do campo educacional e as determinações 

econômicas.  

Desta forma, foi possível verificar que o percurso entre o atendimento 

das demandas internacionais pelo Estado, até chegar àsdemandas do dia a dia 
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docampoeducacional, há produção por parte dos agentes educacionais num 

movimento de resposta ‘pro forma’, ou seja’, de produzirresposta para 

preencher a demanda imposta. Este movimento nos remeteu a ideia de 

refração de Bourdieu na retradução dos agentes mediante pressões, pois os 

agentes educacionais precisam forjar uma resposta quando são solicitados.  

Num efeito dominó expressam-se as determinações para o campo 

educacional, havendo um alinhamento automático dos sujeitos, conforme 

confirma Pereira (2001) ao considerar que as instituições com maior volume de 

capital simbólico também comandam todo o ‘espectro’ de tomada de posição 

em relação a luta de campo. Os demais agentes portadores de menor volume 

de capital simbólico estão submetidos a valores, termos, linguagem, objetos, ou 

seja, estão segundo o autor num ‘alinhamento automático’, subalterno a 

práticas e retóricas dos agentes dominantes do campo. Um dos instrumentos 

para verificarmos este alinhamento, além das respostas que os agentes 

precisam encontrar para elaborar documentos, é na adesão ao grande fluxo da 

aplicação de Projetos, que aparecem no Portal da Secretaria de Educação do 

Estado de Santa Catarina. Tornam-se, assim, exemplos modelares do que 

deve ser feito, as avaliações projetam resultados positivos que acontecem em 

todas as escolas, a realidade das escolas estaduais urbanas são apresentadas 

como a mesma realidade das escolas rurais. Os Projetos e Programas 

carregam, em si, a delimitação de uma proposta de trabalho previamente 

imposta com tamanha força que cabe aos agentes incorporarem as demandas 

e tentarem atendê-las; versando - com linguagem do próprio campo 

educacional – sobre urgências da sala de aula e das demandas sociais 

impostas à escola. Um exemplo foi o Projeto ‘Superando Desafios no Acesso 

ao Saber’, que carrega todo peso da História da Educação do Brasil em relação 

ao analfabetismo, ou o ‘Projeto Viva sem Drogas’ que pretende responder aos 

índices alarmantes do trânsito das drogas nas escolas. Os Projetos e 

Programas também abordam respostas, por exemplo, da participação civil nas 

questões públicas criando uma resposta ao volume da demanda que o Poder 

Público não sustenta. Como também o Projeto ‘Escola Aberta’, que, na sua 

proposta, apresenta a aproximação com o entorno da escola como solução 

para a resolução interna dos problemas, ou demandas da mesma. Este fato 

nos remete ao ideário neoliberal de transferência de gerenciamento e 
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responsabilidade para ONG’s, apresentando sempre como uma ação 

individualizada de boa vontade e esforço pessoal dos agentes envolvidos. E 

outros como os Projetos criados para capacitar os alunos para o mercado de 

trabalho tal qual o Projeto ‘Língua Estrangeira’ em perfeita sintonia com as 

determinações internacionais como antes abordada, que nos remete ao ideário 

neoliberal de Capital Humano. 

Nosso estudo propôs, portanto, uma varredura do diálogo dos agentes 

envolvidos na educação, a fim, de capturar as relações de tirania entre o 

campo educacional e o campo econômico. Um dos recursos foi analisar o sitio 

oficial da Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina onde 

verificamos que os Projetos tentam responder pela educação as demandas 

impostas ao Estado pelo campo econômico.  Um indício disso é que o descritor 

que concentra mais notícias é o que se refere à tecnologia, totalmente em 

sintonia com o anseio da proposta neoliberal de privilegiar a área tecnológica 

em detrimento das humanidades.  

Uma faceta deste estudo considerando a meritocracia na educação 

como um objeto multifacetado é a constatação do que Bourdieu definiu como 

refração. Segundo observado, no estudo constitui-se e evidenciou-se tal 

procedimento a partir da reformulação da função docente. Esta dinâmica migra 

das determinações do campo econômico para o campo educacional, mais 

especificamente para a função docente, materializada, por exemplo, no 

Relatório Delors já analisado. Analisar as respostas deste agente da educação 

transformou-se num aspecto desta faceta do estudo muito preciosa, pois 

representa a materialização da imposição do campo econômico para o campo 

educacional, num dos determinantes que é a individualização da 

responsabilização para o sucesso ou fracasso de um recorte geográfico, e essa 

individualização se traduz em eventos que preconizam a meritocracia. 

As principais características necessárias ao professor seriam: 

competência, profissionalismo e devotamento, mas supõe-se que apresente 

outras características pedagógicas tais como empatia, autoridade, paciência e 

humildade, novamente reiterando a proposta neoliberal de flexibilização, 

responsabilização individual, entre outras características. Portanto, é neste 

agente que este estudo pode observar a dinâmica da meritocracia, resultado d.  
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O referido perfil de professor desejado deve vir acompanhado de um 

novo estatuto social e condições de trabalho adequadas tais como motivação, 

remuneração equivalente à formação, incentivos aos que trabalham em lugares 

afastados. Além disso, foi possível verificar que há um movimento de 

enquadramento dos salários à produção destes docentes, que expõe a 

credibilidade da adequação da melhoria salarial assinalada na Conferência de 

Jacarta.  Isso vai ao encontro de uma avaliação de resultados de tipo 

individual, quebrando de alguma maneira a procura de ganhos coletivos e 

organizados caracterizando a meritocracia como única medida para avaliação e 

valorização docente. O professor deve individualmente responsabilizar-se pela 

realização do ideário do século XXI, e isso é um fator determinante na 

articulação entre processo educativo e mundo produtivo: nacionalismo aliado a 

universalismo; preconceitos étnicos e culturais resolvidos com tolerância e 

pluralismo; totalitarismo suplantado pela democracia. Um professor 

competente, tal qual o trabalhador do futuro delineado pelos intelectuais 

defensores do projeto do capital, deveria também ser capaz de aprender a 

aprender e aprender ao longo da vida, ou seja, ter autonomia para atualizar 

individual e continuamente os seus conhecimentos, habilidades e atitudes para 

corresponder com sucesso e, antes de tudo, às exigências dos postos e do 

mercado de trabalho. Esse princípio produtivista, materializado nas escolas traz 

uma nova lógica para as metodologias de ensino, em que a valorização da 

dimensão subjetiva e dos percursos individualizados visam à constituição de 

indivíduos com elevado nível de adaptabilidade social. 

No que se refere aos professores, observou-se que a sobreposição da 

economia sobre a dinâmica educacional transforma o professor em elemento-

chave para o sucesso escolar dos alunos. Além disso, assinala que o professor 

deve ser um indivíduo adaptável às questões que o cercam. A função docente 

é tão primordial para o sucesso do plano neoliberal que tornou-se tema de 

vários relatórios fomentados pelos próprios  organismos multilaterais. A análise 

permitiu detectar 70 documentos que tratam da formação de professores. 

(Triches, 2010). Após análise mais minuciosa das temáticas dos referidos 

documentos, identificou-se que 28 têm o professor como tema principal, 

proclamado como peça-chave para a reforma da educação; o grande 

protagonista desta lógica.  
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Nesta perspectiva, de capturar esta lógica que coloca o professor como 

central no sucesso educacional do Estado de Santa Catarina, foi possível 

localizar documentos que sintetizem este ideário, a partir de convênios 

analisados em que destacamos a recomendação de diminuição do período 

probatório dos professores, a recomendação de agregar-se o salário bônus, 

que em síntese, incorporam o ideário neoliberal para a docência. Primeiro no 

que se refere a um trabalhador de novo tipo que não precisa de tempo de 

experiência e, sim, de prática, que por ser, em tese, flexível, se adaptaria a 

qualquer situação, e em segundo, por legitimar o ganho através de bônus 

mérito. 

Os desdobramentos deste estudo entre as determinações do campo 

econômico para o campo educacional, e consequentemente para o docente 

foram necessários para situar os sujeitos desta pesquisa. Desta forma este 

estudo se preocupou em observar os agentes da educação, neste caso os 

professores, que sofrem as pressões analisadas e que precisam forjar 

respostas para se manterem no campo educacional. Este estudo observou dois 

sujeitos, duas professoras focalizando as análises em duas vertentes, a 

primeira que explicita a condição distinta dos sujeitos, e a segunda 

especificamente nas condições profissionais. Neste estudo decidiu-se por essa 

inflexão, devido à condição primeira de vida, ou seja, a origem social, o capital 

cultural, capital social, o habitus, atrelados, nesta pesquisa, à carreira docente. 

Este estudo teve o objetivo de aumentar a lente e estudar sujeitos que estão 

diretamente ligados com o campo educacional, a fim de explicitar a dinâmica 

entre educação/economia/docência.  

Com esta perspectiva, dentre tantos sujeitos, forma selecionados dois, 

usando como primeiro critério o tempo de docência, tendo duas referências: 

maior tempo de docência e menor tempo de docência, pois poderia haver 

diferenças nas manifestações. A partir deste critério escolheu-se um outro 

critério, recaindo sobre a distinção, pois segundo o autor, referência deste 

estudo,  a distinção imputa ao agente certo destaque diante de seus pares, o 

que de certa forma apresenta-se como discurso modal entre os agentes do 

campo. A distinção consagra uma identidade social, contribuindo para a 

reprodução moral, ou seja, da transmissão de valores, virtudes e 

competências. Esse critério foi extremamente rico no que se refere à análise 
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sociológica, pois basta aos sujeitos serem o que são em todas as suas 

práticas, reafirmando e perpetuando a essência de tal distinção. 

Este estudo precisou delinear os sujeitos da pesquisa para defini-los 

como distintos. Para tanto delineou-se o capital social dos sujeitos de pesquisa, 

verificando que ambas as professoras possuem uma rede durável de relações 

que as beneficiaram e beneficiam inclusive para a entrada na docência. Em 

relação ao capital cultural, ambas as professoras possuem-no em seus três 

Estados sendo em síntese: o capital cultural incorporado principalmente pela 

vantagem de poder incorporar já que têm exclusividade de tempo para a 

docência e formação cultural; o capital institucionalizado por possuírem 

diferentes volumes de títulos; e por último do capital cultural objetivado, pois 

ambas herdaram a materialidade deste capital, em monumentos, livros, e 

outros bens herdados de seus antepassados. Além disso foi possível verificar a 

distinção pelo gosto conforme a teoria que orienta este estudo, o que pode ser 

observado através da materialidade detectada de suas propriedades, pela 

linguagem culta e finalmente pelo que é definido como marca de origem, ou 

seja, a herança material transformada em herança cultural. Embora detectado 

que as professoras pesquisadas apresentem características distintas, elas 

detém algumas características do perfil dos professores do Brasil, fato que nos 

remete à detecção de que a docência está em processo de desvalorização, 

mas ainda mantém uma aura distinta em comparação como outras profissões, 

o que expressa uma ambiguidade, neste caso fruto das condições sociais e 

familiares das professoras, situação muito peculiar deste estudo.  

Uma outra consideração deste estudo refere-se à recorrência à literatura 

de auto ajuda que se apresenta como dispositivo  das determinações  

econômicas ao campo educacional para que o indivíduo se autogoverne. A 

educação pública desempenha a função estratégica de formação de um 

indivíduo flexível, portanto, a autoajuda como dispositivo disciplinante, 

educando o indivíduo para o consenso, em que os excluídos deveriam se 

apoderar para auto prover-se. Para tanto, como as respostas são individuais, 

em nenhum momento das entrevistas há a anunciação de mobilização coletiva, 

de luta de classe, o discurso uníssono é o discurso da superação.  

Conforme consta nas análises, a literatura de auto ajuda propõe novos 

modos de participar do mundo, de pensar, de sentir e agir. Nesta perspectiva 
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disseminam-se relatos de experiências de superação o que vem a calhar 

levando em conta toda essa responsabilização transferida ao professor, as 

soluções da autoajuda, são transportadas para educação mesmo tendo em sua 

origem outros cenários: como o esporte, ou o meio organizacional, conferindo-

lhes o mesmo peso de mudança. O heroísmo, e a exaltação do poder do 

indivíduo encontra aderência no campo educacional. Os dois sujeitos 

representam bem as saídas forjadas pelos profissionais da educação. A 

professora Maira em início de carreira se adequa a qualquer situação, pois sua 

postura validará em certo sentido sua efetivação, e a professora Sonia em fim 

de carreira só quer sobreviver e sair de jeito digno de um percurso que a 

definiu como profissional e pessoa.  

Para tanto ambas fazem uso de condutas analisadas com o conceito de 

illusio, há a adesão por parte dos sujeitos estudados aos princípios e pressões 

da meritocracia. Este estudo referiu-se ao mérito como objeto que está imerso 

num contexto de várias dimensões, que vão do religioso ao político por isso 

este estudo trata a meritocracia como um objeto multifacetado. Ao abordarmos 

o mérito estamos falando de justiça, merecimento, avaliação, castigo, sacrifício 

e glória, esforço e recompensa, condenação e salvação, sucesso e fracasso, 

sofrimento, trabalho, felicidade, principalmente nas formas de se compreender 

a relação do homem com seu trabalho. 

Este estudo recuperou concepções de vários autores, inclusive sobre a 

legitimação da propriedade privada, em que é possível perceber como a 

dimensão religiosa e econômica se unem na legitimação do mérito individual, 

conforme apontado anteriormente em obra que veicula a ideia de que Deus fez 

todos os homens iguais e lhes deu a missão de trabalhar para conquistar a 

propriedade privada. A ideia de que a riqueza é diretamente resultante do 

trabalho e empenho individual, legitima a relação indissociável entre sacrifício e 

sucesso. Desta forma, este estudo identificou, nas entrevistas com as 

professoras, justamente esta ideia do esforço propiciador do resultado, 

condição de mérito individual.  

Quando entramos na esfera educacional do Ocidente, e mais 

especificamente do Brasil, encontramos novamente o princípio do mérito aliado 

ao cristianismo no campo educacional, que possui suas bases na Ratio 

Studiorum jesuítica. Neste sentido, neste estudo pudemos verificar as marcas 
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profundas que a religião tem na região oeste de Santa Catarina principalmente 

decorrente da imigração italiana. Particularmente os dois sujeitos participantes 

deste estudo são descendentes de italianos e carregam as marcas fortes dessa 

cultura; o mérito, a competição como componentes da escola desde os 

jesuítas, apresenta-se claramente na educação das duas professoras 

estudadas, pois a professora Sonia, por exemplo, teve sua horta premiada no 

primeiro ano de docência, e ambas tiveram uma parente premiada 

nacionalmente por seu trabalho na docência.  

De certa forma, nesse conjunto há uma projeção de um docente para 

outro, na lógica de que se ele pode eu também posso. Alguns autores 

mobilizados também utilizam desse instrumento quando defendiam a ideia de 

que o sucesso no mundo do trabalho surge pelo enfrentamento individual das 

adversidades, utilizando-se de exemplos concretos na fábrica. Portanto a lógica 

da meritocracia vai se incorporando ao discurso docente como possível, e o 

que é mais precioso em termos de análise é como o conceito de illusio se 

manifesta no consentimento objetivando como um ganho. Além de associar o 

sucesso profissional ao esforço pessoal, os autores defendem que o 

reconhecimento monetário deve coroar esse esforço. Nesta direção, o 

reconhecimento pelo mérito estimula e pressiona o trabalhador a dar o máximo 

de si, ou seja, está implícita a ideia de um esforço sempre maior: os sujeitos 

jogam o jogo do campo de acordo com as regras postas. O conceito de 

meritocracia conforme apontado é praticado na educação brasileira há algumas 

décadas, havendo a promessa de mobilidade social oferecida às classes 

populares resultando na vitória através da “livre competição”. Esta igualdade de 

competição seria ponto chave desta ideologia para a qual o “esforço” e o 

“trabalho duro” permitem o acesso às melhores posições.  

Nesta perspectiva teórica, quando se aceita o ponto de vista constitutivo 

de um campo – e aqui nos referimos à meritocracia que passa a fazer parte do 

campo educacional, há dificuldade de outros pontos de vista, podendo haver 

uma simbiose entre os docentes e as determinações dessa política 

meritocrática, que inviabiliza qualquer possibilidade de questionamento.  

Denominada de nomos, essa adesão acrítica é definida como uma forma de 

crença. A Illusio passa a fazer parte da ação, da rotina, das coisas, compõe 

essa atitude que contribui para total apropriação de uma nova disposição do 
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habitus em que a lógica meritocrática e profissão docente ajudam-se mutuamente, 

fazendo parte de um mesmo campo. Um dos efeitos da illusio , é a relação de 

cumplicidade ontológica entre aqueles que fazem parte do jogo. Foi possível 

verificar este princípio nas entrevistas das professoras, quando defendem que a 

premiação pelo desempenho combate a acomodação dos colegas. E também 

quando acham injusto um professor pouco criativo ter a mesma remuneração de 

um colega mais criativo e inovador nas suas aulas.  

Este estudo pode verificar no que se refere as duas professoras 

pesquisadas que há uma adesão da política da meritocracia na docência como 

algo positivo. Neste sentido este estudo apresenta mais uma conclusão no que 

diz respeito à docência e à meritocracia. Verificou-se que esta adesão surge do 

fato das duas professoras estarem em situação distinta no campo, 

considerando que, pelo depoimento da professora Sonia outros docentes não 

gostaram deste critério. A meritocracia concentra no indivíduo a 

responsabilidade pelo seu sucesso ou seu fracasso esterilizando toda ou 

qualquer crítica ao entorno de sua ação.  São mecanismos objetivos que 

permitem às classes dominantes conservar o monopólio das instituições 

escolares de maior prestígio escondendo-se sob a roupagem de procedimentos 

de seleção inteiramente democráticos, onde os critérios únicos seriam o mérito 

e o talento.  

Portanto este estudo aponta que a meritocracia na educação mantem 

relação estreita com marcadores de distinção, para manter as classes 

dominantes com o seu monopólio. Isso foi percebido no depoimento da 

professora Maira em relação aos colegas que usam a docência como bico.  

Isso nos faz constatar que a professora Maira não precisa fazer dadocência um 

bico, pelo contrário ocupa seu tempo integral com a educação. E os ganhos 

advindos da profissão docente são suficientes para sua sobrevivência 

lembrando que a professora mora com seus pais, ainda não tem filhos, e 

usufrui uma certa estabilidade decorrente da condição  diferenciada à atuação 

como docente. No caso da professora Sonia o mesmo se aplica. Embora tenha 

dois filhos, seu tempo é em grande parte dedicado a docência, e os gastos com 

a filha - já que o filho é independente financeiramente - é dividido com seu 

marido, que mantém além do serviço público, ganhos com sua pequena 
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propriedade com extração de erva mate nativa e eucalipto. São elementos que 

somados à sua origem lhe atribui os traços de distinção. 

Em síntese, este estudo concluiu que a relação entre a docência e o 

mérito deve ser compreendida como um objeto multifacetado, pois analisou 

faces deste objeto, tanto na fase atual, quanto na década de 1990 e em 

momentos e fases históricas diferentes e recuadas. Mobilizou autores de 

diferentes áreas de conhecimento e dimensões.  

Este estudo aponta possibilidades de outras análises e aprofundamentos 

acerca da política de avaliação e valorização docente no Brasil em diferentes 

esferas com várias questões sobretudo as que apontam para as 

consequências para o alunado. 
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