
Meritocracia, utilização das verbas públicas
para empresas e terceirizações, retirada da
autonomia e fim do reajuste salarial é tudo

uma coisa só.

Meritocracia, utilização das verbas públi-
cas para empresas e terceirizações, retirada
da autonomia e fim do reajuste salarial é tudo
uma coisa só.

Criam uma indústria educacional. Empresas levam bilhões em verbas públicas. Essas empresas são
ligadas aos familiares e amigos dos governantes. E, claro que os “benefícios” chegam a todos. For-
mam cartéis para que as verbas rodem em torno de um só grupo;
Começam a tratar a escola pública como uma empresa. Diretor passa a ser gerente ou gestor, aluno
vira número, professor vira mero reprodutor de coisas prontas ou apertador de parafusos,  produtivida-
de, metas, planilhas, otimização uma infinidade de conceitos privados para adequar a escola aos
ideais privados;
Despejam nas escolas “novos” equipamentos, superfaturados, naturalmente. Mas estes não são acom-
panhados de condições para a sua utilização. Exemplo: computadores que não são utilizados por
alunos por falta de pessoal para tal. Internet que não funciona. Ar condicionado que não pode ser
ligado por falta de atualização nas instalações elétricas;
Retiram nossas condições de trabalho, excluem ou reduzem cargos e profissionais concursados nas
escolas;
Para convencer à sociedade que o que é privado é melhor que o público, o governo faz de tudo para
mostrar que os profissionais das escolas são todos ineficazes. Dizem que faltamos, entramos demasia-
damente em licenças, não nos aprimoramos e muito mais;

A meritocracia é política de governo. O go-
vernador e o prefeito já adiantaram que não
abrem  mão dessa política. Sabem por quê?
A política de bônus, padronização de aulas a
partir de apostilas,  provas que retiram auto-
nomia e a responsabilização do Profissional
das escolas pelo fracasso é o carro chefe dos
desvios de verbas e da inclusão das empre-
sas como gestoras do ensino público, ou seja
a sua privatização.
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Veja como isso acontece:



É por isso que não podem abrir mão da política
que facilita o desvio de nossas verbas. É o fim da
educação pública que querem. Não por ideais ou
crenças, mas, por dinheiro no bolso. O “ todos pela

Ao mesmo tempo com dinheiro público. O governo cria projetos para “dar certo”. Vejamos as esco-
las chamadas de NAVE (Núcleo Avançado em Educação):

Parceria entre Oi Futuro e SEEDUC (leia-se o governo entra com a grana e o empresário com o
bolso).

O prédio privado foi todo reformado, dotado de toda a tecnologia necessária.

Os professores são públicos ainda.

Pagam aos professores uma gratificação extra, por isso tem quantitativo suficiente para o
trabalho. Além de terceirização de profissionais também.

Uma fortuna sai dos cofres públicos para investir num projeto que pretende provar as maravilhas
que a iniciativa privada pode fazer para a educação.

Bastavam nos conceder as condições e salários iguais para fazermos melhor que isso.

Implementam na educação os planos de metas, onde os profissionais precisam provar que merecem
algum tipo de reajuste ou bônus. É o fim do reajuste salarial.

Obrigam que as escolas esqueçam o que é importante para os nossos alunos. Tudo é válido, mas se
for para o atingimento de metas. Exclusão de alunos com dificuldades de aprendizagem ou alunos
especiais. Corrompem alunos e profissionais para alcançarem bons resultados. É o vale tudo e qual-
quer coisa!
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     *

Concursos públicos são evitados. Só o fazem quando exigimos ou lutamos.

Inserem em nossas escolas qualquer um para nos substituir. Estagiários, voluntários,  amigos de
escola, terceirizados, todos sem qualificação para o trabalho e claro, não são concursados.

Promovem o ranqueamento entre escolas e profissionais.  Tentam acirrar o individualismo entre
colegas e escolas e assim  provocar um esfacelamento de classe com o intuito de impedir uma reação
coletiva.

Fecham ou perseguem escolas com baixo desempenho. No Estado já fecharam mais de 90 escolas.
No município as escolas com baixo desempenho, além da desmoralização pública, recebem mais
projetos privados.

A escola é pública, mas a gestão é privada. As verbas escoam rapidamente para um grande ralo
privado e para a corrupção. É a privatização da escola pública.

educação” serve para enriquecer os poucos, que
dela só querem o lucro! Se a iniciativa privada fosse
eficiente teríamos planos de saúde baratos e efica-
zes. Eles são eficazes sim, mas pra quem?

Jean Piaget

"A principal meta da educação é criar

homens que sejam capazes de fazer coi-

sas novas, não simplesmente repetir o

que outras gerações já fizeram. Homens

que sejam criadores, investidores, desco-

bridores.

A segunda meta da educação é formar

mentes que estejam em condições de

criticar, verificar e não aceitar tudo que

a elas se propõe"
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