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INTRODUÇÃO
Diante da necessidade de prepararmos nossos militantes para enfrentar os próximos ataques do
governo Colombo, construí este texto, que é um resumo da tese “Neoliberalismo E Educação – Lógicas e
Contradições” combinado com diversos materiais sobre o tema coletados na internet, como forma de subsidiar a
formação da nossa militância no setor.

Para inicio de conversa, num rápido resgate histórico, a palavra meritocracia provavelmente
apareceu pela primeira vez no livro "Rise of the Meritocracy", de Michael Young (1958). No livro
carregava ela um conteúdo negativo, pois a história tratava de uma sociedade futura na qual a posição
social de uma pessoa era determinada pelo QI e esforço. Young utilizou a palavra mérito num sentido
pejorativo, diferente do comum ou daquele usado pelos defensores da meritocracia. Para
estes, mérito significa aproximadamente habilidade, inteligência e esforço.
Os primeiros indícios de um mecanismo semelhante remontam à Antiguidade,
na China. Confúcio e Han Fei são dois pensadores que propuseram um sistema próximo ao meritocrático.
Também podem ser citados Gengis Khan e Napoleão Bonaparte; cada qual utilizou no exército e na vida
política de seus estados elementos da meritocracia.
Etimologicamente termo meritocracia vem do latim (meritu), mérito e do grego (cracia), poder,
governo. É um sistema de governo ou outra forma de organização que considera o mérito (aptidão) a
razão para se atingir determinada posição. Neste sentido, as posições hierárquicas são conquistadas, em
tese, com base no merecimento.
Na acepção neoliberal além de ser uma política é também uma ideologia.

POLÍTICAS NEOLIBERAIS PARA A EDUCAÇÃO
Num contexto de crise econômica mundial e educacional, os organismos do imperialismo, tais
como, Banco Mundial, BIRD (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento), BID (Banco
Interamericano de Desenvolvimento), UNESCO (Organização das Nações Unidas para Educação, a
Ciência e a Cultura), USAID (Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional) e
UNICEF (Fundo das Nações Unidas para Infância), impõem ao mundo reformas educacionais utilizando
como pretexto a lógica do mérito como suposta solução para a crise educacional.
As avaliações externas, as premiações por desempenho, a verificação dos sistemas educativos
através de medição da eficiência, as parcerias públicas privadas são aplicação da política privatista
neoliberal na Educação Pública.
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No entanto, o modelo neoliberal implementado nas grandes potências nos anos 80 e para o
conjunto da américa latina, nos anos 90, tem sido posto em xeque, na medida em que, para evitar um
colapso ainda maior da economia, fez-se necessária a intervenção do Estado para socorrer bancos e
empresas privadas, principalmente nos países imperialistas.
Diante das crises cíclicas, já identificadas por Marx, o capitalismo busca formas de recuperação
para se manter vivo. O neoliberalismo foi uma decorrência dessa crise na recessão capitalista econômica
de meados dos anos 70, principalmente com a crise do petróleo. A primeira experiência neoliberal a
América Latina se deu com o governo de Pinochet, e sua política de privatizações. Na Europa inicia-se
com Margareth Thatcher de 79 a 90. Nos EUA em 81 com Ronald Reagan.
As políticas neoliberais começam a ser aplicadas no Brasil com a eleição de Collor de 89 a 92.
Aprofunda-se nos dois mandatos de FHC de 1995 a 2003. É nesse contexto que direitos dos trabalhadores
passaram a ser considerados privilégios, as empresas estatais passaram a ser consideradas improdutivas e
ineficientes, assim como os serviços públicos como saúde e educação. O principal objetivo era justificar
desta forma as políticas de privatização e terceirização, o que, na visão neoliberal tornaria os serviços
mais eficientes e mais produtivos, e, portanto, menos onerosos.
Todas essas medidas do neoliberalismo para a América Latina foram elaboradas pelo Consenso de
Washington. Reunião realizada em 1989, com os diversos organismos financeiros internacionais – Banco
Mundial, FMI, BIRD dentre outros. Todos sediados em Washington.
Os neoliberais, então, não determinavam somente políticas econômicas. Delineavam também
diretrizes educacionais homogêneas para os povos latinos americanos, com apoio das respectivas
burguesias dos seus países e desconsiderando as desigualdades regionais. Enquanto o FMI exigia cortes
de despesas com gastos públicos e ajustes estruturais, o Banco Mundial focalizava seus financiamentos na
educação de nível fundamental com base na lógica do custo-benefício, ou seja, é muito menor o custo de
um aluno de ensino fundamental do que de outros níveis e com essa formação o indivíduo é capaz de
encontrar espaço no mercado de trabalho. Como o Banco mundial sempre atua sob as condicionalidades
impostas pelo FMI, é impossível que ocorram avanços significativos.
O receituário político-educacional proposto à educação brasileira pelo Banco Mundial também
tem impacto direto sobre a questão salarial dos professores, na medida em que na análise bancomundialista, o quanto ganha um professor e o número de alunos que este tem por classe não interferem na
qualidade do serviço prestado. Assim, o que pode determinar a qualidade da educação são as condições
materiais e de infraestrutura dos prédios escolares e o material didático. Daí que os financiamentos do
Banco Mundial à educação brasileira privilegiam estes setores e quanto ao pagamento dos trabalhadores
da educação sugere uma política de caráter competitivo e MERITOCRÁTICO.
Para os pensadores do consenso de Washington os sistemas educacionais da América Latina
enfrentavam, no final dos anos 80, uma “crise de eficiência, eficácia e produtividade”. Neste sentido, os
países latino-americanos já tinham conseguido crescer quantitativamente em termos educacionais, sem,
no entanto, garantir uma educação de qualidade.
Desde então, os referenciais da economia de mercado têm sido “naturalmente” transferidos para a
educação – que deixa de ser considerada como um direito social e passa a ser mais uma mercadoria a ser
processada e desenvolvida no livre jogo do mercado. Na ótica neoliberal, a educação deve ser entendida
não mais como um direito social, mas, como uma mercadoria a ser consumida individualmente.
Recentemente o economista americano Eric Hanushek, da Universidade de Stanford, afirmou que o aluno
de um professor excelente em uma escola ruim aprende mais do que o de um professor ruim em uma
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escola excelente. “Um bom professor consegue o equivalente a um ano e meio de aprendizado, enquanto
o mau professor consegue só meio ano. A única maneira de elevar o aprendizado é ter certeza de que há
um professor bom em cada sala de aula”, disse o pesquisador.

Dentro desta perspectiva, o receituário neoliberal institucionaliza a competição e se pauta sobre
duas práticas para sua implementação:
PRIMEIRA PRATICA - os mecanismos de controle de qualidade, realizados por meio das
constantes avaliações aluno/professor. Entusiasta da ideia de pagar conforme o desempenho, o
presidente Barack Obama criou programas que despejam bilhões em recursos federais nos Estados e
distritos que adotarem a prática. No Brasil há um movimento pressionando pela aplicação de critérios
meritocráticos. O princípio é dar aumento ao professor que faz os alunos aprenderem e punir o que não
consegue. No sistema educacional brasileiro, o MEC – Ministério da Educação – e as SEEs – Secretarias
Estaduais da Educação – realizam inúmeras avaliações com esse objetivo, tais como: Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes do Ensino Superior - ENADE, Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM,
Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB, Prova Brasil, entre outros. No caso específico do estado de São Paulo ainda existe o Sistema de
Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo - SARESP, a partir do qual se estabelece o
Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo – IDESP e no mesmo estado a
Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade o PLC 37/11 reafirmando a prova por mérito e os
professores aprovados receberão 10,8% de reajuste no salário em detrimento dos 25% que recebiam antes
na carreira , no RJ foi institucionalizado o SAERJ . Tais avaliações nacionais e estaduais apresentam os
resultados em forma de ranking, estimulando assim a competitividade no mercado educacional e
premiando as escolas, os alunos e docentes que alcançaram os melhores índices. Em entrevista ao jornal
O Estado de S. Paulo, publicada na edição de 11/02/12, o ministro, Aloízio Mercadante, anunciou que
discute o pagamento de bônus para as escolas que alfabetizarem todos os alunos até oito anos. Essa seria
sua prioridade na pasta. No RS Tarso Genro, seguindo os passos de Yeda, reedita a meritocracia
neoliberal. A sua proposta inclui medidas de avaliação externas no plano de carreira dos professores, a
serem realizadas por institutos. Em Santa Catarina a política prioritária, do governo Raimundo Colombo,
base aliada de Dilma, para a educação é a meritocracia. Em virtude da forte do magistério em 2011, que
derrubou o Sec. de Educação Marcos Tebaldi, a sua implementação foi retardada. Cabe agora ao seu
sucessor, Eduardo Deschamps garantir sua aprovação na ALESC, sob o nome de “REVITALIZAÇÃO
DA EDUCAÇÃO”.
O discurso neoliberal apregoa que este processo é o único meio para se alcançar a desejada
qualidade do sistema educacional.
SEGUNDA PRÁTICA - articulação/subordinação do sistema educacional às necessidades do
mercado de trabalho. É conforme a demanda do mercado de trabalho que se estabelecem currículos e
formas de atuação educacional. Assim, podemos observar que o atual momento estimula a formação de
técnicos e formação por meio da chamada Educação à Distância - EAD, o que permite uma formação
rápida e que corresponde às exigências do mercado e à lógica neoliberal: mais pessoas formadas, mais
concorrência pelas vagas e, portanto, possibilidade de formação do chamado “exército de reserva” que
colabora para a desvalorização salarial; a educação à distância é menos onerosa e considerada mais
eficiente. Encontraremos também influencia do neoliberalismo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB 9394/96, Título IV – Da organização da Educação Nacional, a qual abre caminho para as
políticas de descentralização que conduziram ao processo de municipalização da educação; no
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estabelecimento dos Parâmetros Curriculares Nacionais; na priorização do Ensino Fundamental que ficou
clara quando, em 1996 foi criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério – FUNDEF, durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso e substituído
pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação – FUNDEB, em 2003, no início da gestão de Luís Inácio Lula da Silva. O FUNDEF, ao
privilegiar a ampliação da rede pública de ensino fundamental e os professores deste segmento, excluía a
educação infantil, o ensino médio e a educação de jovens e adultos e também não foi capaz de elevar a
qualidade do ensino fundamental. O FUNDEB pretende assistir e integrar a Educação Básica, ou seja, da
educação infantil ao ensino médio. Contudo, os permanentes cortes orçamentários dos governos da frente
popular limitam os gastos com educação, ainda são evidentes. Somente em 2012 Dilma anunciou cortes
de R$ 55 bilhões. A área social foi a mais atingida. Os dois setores mais afetados pelos cortes foram
Saúde e Educação, tratados no discurso como prioridades pelo governo. As duas pastas perderam no total
R$ 7,4 bilhões. A Saúde foi a grande vítima do governo Dilma, perdendo nada menos que R$ 5,5 bilhões
previstos em seu orçamento. Já o Ministério da Educação perdeu R$ 1.9 bi.
Todas essas orientações acabaram por intervir diretamente na formação do professor e na
qualidade do ensino, vejamos a seguir:
a) FORMAÇÃO DO PROFESSOR - tanto na sua formação inicial quanto em sua formação
continuada. Como o mercado de trabalho exige a formação rápida de profissionais, os cursos de
licenciatura se adaptaram a essa lógica – os que ainda são presenciais nas faculdades privadas, reduziram
em um ano o tempo de formação e os cursos à distância, como já dissemos, ganham força e se
disseminam pelo país.
A formação continuada – por sua vez, também ganha ares cada vez mais fortes de
instrumentalização técnica, sendo também preferencialmente realizada no próprio ambiente da escola e
/ou à distância e, evidentemente, posta como um meio de ascensão profissional e de distribuição de
méritos. Assim, a formação continuada fica descomprometida com a melhoria da ação pedagógica do
professor – que é uma ação coletiva – e se torna uma busca individual, ou seja, os cursos de formação,
especialmente os oferecidos pelas políticas oficiais dos Estados e da União, são vistos como meios de
melhorar o salário ou simplesmente ter um bônus mais farto no início do próximo ano letivo. Desta
forma, essa polivalência esvazia os direitos trabalhistas e que força o trabalhador a se tornar competitivo
no mercado de trabalho, ou seja, o trabalhador precisa o tempo todo buscar adquirir as novas
competências que o mercado oferece para manter-se empregado.
b) QUALIDADE DO ENSINO – os programas e propagandas do próprio Governo Federal que
estimulam a participação da sociedade civil, o trabalho voluntário e parcerias de escolas com empresas,
faz com que, a sociedade civil assuma “voluntariamente” responsabilidades que seriam do Estado. As
empresas investem recursos e desenvolvem técnicas em um espaço que é público tendo em vista um
retorno privado. O Estado não tem mais tanta responsabilidade em financiar o desenvolvimento do
setor educacional, pois divide esta responsabilidade com outras instâncias como a sociedade civil, as
empresas, as ONGs, os organismos multilaterais, etc., mas têm em suas mãos os resultados deste
processo por meio das avaliações que aplica sobre todo o sistema educacional em nome da
qualidade do ensino, vale dizer, da “qualidade total” – termo tomado do setor de produção de
mercadorias e que para os neoliberais pode tranquilamente ser aplicado à avaliação da educação. A
corrida pelos melhores resultados nas avaliações transforma o professor em mero treinador e de fazer da
educação um trabalho de doutrinação, convencimento e treinamento para a eficácia no mercado de
trabalho.
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MERITOCRACIA VS REALIDADE
A meritocracia, como já foi dito, além de uma política é uma ideologia. Neste sentido, cumpre o
papel de ganhar um setor do magistério para o ideário neoliberal.
Lamentavelmente, é comum encontrarmos nas escolas alguns professores que defendam os
critérios meritocraticos como forma de moralizar a educação catarinense e punir professores faltosos.
Contudo, o atual Estatuto do Magistério Catarinense prevê medidas punitivas aos profissionais
transgressores tais como os processos administrativos por exemplo.
Mas, todos nós sabemos o neoliberalismo antes de “abocanhar” as instituições públicas ele
provoca o sucateamento das mesmas, fortalecendo desta forma as suas bases ideológicas para aplicação
da sua política. É desta forma que a reforma da previdência feita por Lula em 2003 aumentando a idade
mínima para a aposentadoria, os sucessivos cortes de verbas, aumento de alunos por sala de aula, aumento
da sobre carga de trabalho, cobrança de recreio orientado, cumprimento de hora atividade na escola,
assédio moral, retirada de direito dos ACTs, terceirização com o aumento do número de ACTs,
privatização da merenda e demissão das merendeiras, etc. Tem por consequência adoecido o magistério
(depressão, síndrome de Burnout, câncer dentre outras) causando o auto indice de licenças de saúde,
readaptação e faltas, professores que estão na escola e não conseguem dar mais aulas passam atividades
da lousa e dispensam os alunos. Sem contar que, o ofício de professor é uma profissão que está em baixa,
considerando que numa lista de 60 profissões o magistério ocupa a posição de número 36. Para além do
salário achatado, as condições de trabalho também afugentam as melhores cabeças do magistério. Um
profissional que vive sob esta situação de estresse dificilmente conseguirá fazer a ponte entre as políticas
mais gerais e a sua situação específica do ambiente escolar. Pois, já possui o seu tempo tomado pelas
pressões exercidas pelo estado e o local de trabalho.
É importante explicarmos pacientemente que a meritocracia é a destruição dos planos de carreira,
por que valoriza o rendimento individual em detrimento da coletividade, em detrimento de uma carreira
permanente. É cada um por si. Além disso, no nosso estado o coronelismo ainda impera na rede pública
onde os diretores e assessores de direção são indicados pelo deputado, prefeito ou vereador. A falta de
uma gestão democrática, diante da meritocracia, deixaria os professores e ativistas da categoria ainda
mais a mercê das pressões dos interesses desses políticos, distorcendo certamente os resultados
avaliativos.
Os EUA foram um dos primeiros países a aplicar tal política. Diane Ratvitch, era Reagan (exsecretária-adjunta de Educação e conselheira do secretário de educação na administração de George Bush,
também foi indicada pelo ex-presidente Bill Clinton para assumir o National Assessment Governing
Board, instituto responsável pelos testes federais) e que foi a principal defensora da reforma educacional
americana baseada em metas, testes padronizados, responsabilização do professor pelo desempenho do
aluno e fechamento de escolas mal avaliadas. Mudou de ideia após 20 anos defendendo um modelo que
serviu de inspiração para outros países, entre eles o Brasil. Segundo ela, “em vez de melhorar a educação,
o sistema, em vigor nos USA, está formando alunos treinados para fazer a avaliação; porem, nota alta não
é educação melhor”. O seu livro “Vida e Morte do Grande Sistema Escolar Americano” é uma mudança
radical de perspectiva. Baseando-se em quarenta anos de pesquisa e experiência, Ravitch critica as ideias
mais populares de hoje para reestruturar as escolas, incluindo a privatização, testagem padronizada,
responsabilização punitiva e a multiplicação irresponsável de escolas autônomas. Ela demonstra
conclusivamente por que o modelo empresarial não é uma forma apropriada de melhorar as escolas.
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CONCLUSÃO
Educação pública tem pouco valor e a formação de qualidade para os trabalhadores obviamente
não está na prioridade da burguesia. O Estado burguês transfere a responsabilidade do “fracasso” escolar
para os professores e os estudantes. Até mobilizam os pais para dentro das escolas, argumentando que a
pressão externa da comunidade poderá melhorar a gestão. Os neoliberais “descobriram” que o problema
da educação não é o corte de verbas, mas a má administração. Desta forma, a educação de qualidade se
situa no nível do discurso enquanto os governos criam mecanismos que recompensam com migalhas os
profissionais que atingem determinado desempenho.
Há uma massificação do ensino e a proliferação de escolas caça-níqueis de baixa qualidade por
todo o país. Essas escolas também contribuem, hoje, para manter em atividade uma espécie de exército
docente de reserva que recebem baixos salários e são submetidos a condições de trabalho estressantes.
Concomitantemente, percebemos que a qualidade da educação caiu e isto ocorreu porque a
universalização do ensino dos anos 80/90 não foi acompanhada de uma estrutura básica, como salas de
aula, contratação de professores e valorização do magistério. Essa ausência de estrutura faz com que o
Brasil se mantenha muito atrás nos rankings internacionais que aferem a qualidade de ensino. Um estudo
da consultoria Mcburg Kinsey analisou os países com melhor educação. A base era a Finlândia, com o
ensino mais bem avaliado. E concluiu que, os campeões de qualidade não premiam o mérito. O foco está
no recrutamento. Para atrair os melhores, os salários são altos, e a carreira, promissora.
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