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INTRODUÇÃO  

 

É possível considerar que o ser humano vem ao mundo com dois objetivos 

pessoais que se sobrepõem aos demais: desenvolvimento moral e desenvolvimento 

intelectual.  

Para que esses objetivos sejam alcançados com mais intensidade e  

facilidade são necessários: motivação (intrínseca) e incentivos (externos).   

Se a motivação é intrínseca, pode-se concluir que o ser humano nasce 

motivado, sendo que a motivação pode variar de modo positivo ou negativo 

dependendo de fatores internos ou externos. 

A busca do desenvolvimento moral e intelectual depende de motivação 

intrínseca, pois somente nos desenvolvemos se quisermos. Entretanto, podemos ser 

incentivados por outras pessoas a nos desenvolver.  

Pode-se assim, aprender e ser incentivados ao desenvolvimento pessoal com 

nossos semelhantes, sendo que os mais próximos são os nossos pais, os nossos 

irmãos, os nossos parentes, os nossos amigos, os professores, mas muitas lições 

também são aprendidas com aqueles que não nos são afins.  

Os nossos professores nos incentivam a ler, a escrever e a buscar o 

conhecimento, reconhecendo o nosso desempenho quando acertamos, mas 

também corrigindo nossos erros para o constante aperfeiçoamento.  

Os professores, por sua vez, também podem ser incentivados ao 

desempenho de suas funções em busca do seu desenvolvimento profissional. 

Este estudo está voltado para o incentivo ao desempenho do professor.  

Escolhemos para estudo de caso o Ginásio Pernambucano. Uma escola 

tradicional que passou por todas as fases das políticas educacionais brasileiras, no 

qual há poucos anos foi implantado um modelo educacional em caráter 

experimental, que elevou os níveis educacionais em patamares superiores à media 

do estado de Pernambuco e que vem se expandindo gradativamente para outras 

instituições de ensino. 
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Iniciaremos este trabalho com a retrospectiva histórica da educação no Brasil 

e com as políticas públicas até então adotadas, que fazem parte do Capítulo I, pois 

ao nosso ver não seria possível o estudo do desempenho do professor, sem antes 

nos situarmos no espaço e no tempo a partir do conhecimento da causa e dos 

efeitos que levaram a educação do País ao estágio atual.  

O segundo capítulo trata das principais teorias e experimentos 

comportamentais que são utilizadas no mundo moderno para incentivo dos 

profissionais de várias áreas, inclusive dos profissionais de ensino.  

O terceiro capítulo apresenta o modelo experimental implantado no Ginásio 

Pernambucano, a partir da sua concepção até a sua utilização por outras instituições 

de ensino no Brasil. 

Passamos então, a analisar as teorias comportamentais e a sua aplicabilidade 

no Ginásio Pernambucano. Para nos auxiliar no estudo, fizemos uma pesquisa de 

campo e entrevistamos a gestora, alguns professores e alunos do Ginásio 

Pernambucano. As respostas constantes desta pesquisa também são utilizadas no 

estudo comparativo e fazem parte do Anexo, ao final do trabalho.   

Esperamos que a leitura atenta deste estudo possa contribuir para um maior 

conhecimento do passado, com vistas à construção do futuro da educação brasileira, 

calcado nas boas práticas de ensino e no incentivo ao desempenho de professores 

e alunos, objetivando o desenvolvimento moral e intelectual do estudante a partir do 

bom desempenho dos professores. 
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CAPITULO I  

A EDUCAÇÃO NO BRASIL  

 

1. Período Colonial e Império 

O primeiro modelo educacional brasileiro foi desenvolvido pelo padre jesuíta 

Manoel da Nóbrega cinqüenta anos após o descobrimento, quando D. João III criou 

o Governo Geral e os padres jesuítas iniciaram a instrução e a catequese dos índios, 

desenvolveram as escolas de ordenação e a instrução dos filhos dos colonos.   

Manoel da Nóbrega montou um plano de ensino contendo as disciplinas de 

português, doutrina cristã, a escola de ler e escrever, o ensino da música 

instrumental e do canto orfeônico. Ao término dessas etapas, o estudante poderia 

optar pelo ensino profissionalizante ligado à agricultura ou continuar o estudo com 

aulas de gramática, concluindo os estudos na Europa.1  

Apesar de precário e restrito, esse modelo vigorou até 1759 quando a 

Companhia de Jesus foi expulsa de Portugal e de suas colônias, tendo o Estado 

assumido a educação. Essa reforma, que teve por base idéias iluministas,  foi 

realizada pelo Marquês de Pombal, ministro de Estado em Portugal juntamente com 

as reformas política, econômica e cultural, de modo que Portugal e suas colônias 

fossem adaptados ao mundo moderno. Este, segundo Guiraldelli, é o primeiro 

esboço de um ensino público no Brasil. 2 

Em 1807 com a vinda da família real para o Brasil o ensino foi estruturado em 

três níveis: primário, secundário e superior. Nesse período foram criados vários 

cursos profissionalizantes de ensino médio e superior, além do ensino militar. Tanto 

o ensino médio quanto o ensino primário ganharam novas disciplinas. Houve, 

portanto, uma reforma mais profunda no ensino do País3. 

A Constituição de 1824 previa em seu texto que o Império deveria ter um 

sistema nacional de educação com escolas primárias, ginásios e universidades e 

que a instrução primária seria gratuita a todos os cidadãos (art. 179, XXXII). É 

importante destacar nesse período as restrições aos votos dos negros, mulheres, 

                                                 
1 Cf. Paulo GHIRALDELLI JR, Filosofia e história da educação brasileira, p. 2. 
2 Cf. Ibid, p. 3-4. 
3Cf. Ibid, p. 5 
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cidadãos que não tivessem significativas parcelas de renda, religiosos de claustro, 

os não católicos e os libertos, para que se tenha uma ideia das restrições ao 

conceito de cidadão4. 

Em 1827 foi editada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da educação, a qual 

regulava carreiras, salários, currículos e métodos para todo o Império.5  

A Lei 16 de 12 de agosto de 1834 descentralizou a competência de legislar 

sobre instrução pública às Províncias, cabendo a elas promover a instrução primária, 

mas com receita de impostos bem menores do que a da Corte. Os poderes imperiais 

ficariam com o ensino das elites regrado por lei geral.6 

Em 1838 foi fundado o Colégio Pedro II, um marco à época e que durante o 

Império sofreu várias reformas curriculares recebendo mais disciplinas científicas ou 

mais disciplinas humanistas dependendo da maior ou menor força do ideal 

positivista com relação ao ideal humanista-jusuítico.7 

Em 1853, o Imperador D. Pedro II inaugura o Ginásio Pernambucano, tendo 

sido a primeira escola não eclesiástica do Nordeste.8 

A Reforma Leôncio de Carvalho de 1879 tornou o ensino brasileiro um 

sistema de exames, pois de um lado instituiu a liberdade de ensino e de outro 

aconselhava as escolas a serem rígidas nos exames. Com a liberdade de ensino, 

qualquer um podia ensinar e adotar seus próprios métodos, ao passo que aos 

alunos também eram concedidas a freqüência facultativa, a liberdade de escolha 

dos professores e disciplinas que iriam cursar.9  

 

2. Primeira República 

Em 1891, a Constituição “ (...) reafirmara o processo de descentralização do 

ensino, atribuindo à União a incumbência da educação superior e secundária e, aos 

estados a elementar e a profissional.” Essa descentralização privilegiou mais uma 

vez a elite, relegando a segundo plano a educação elementar. A educação 

                                                 
4 Cf. Paulo GHIRALDELLI JR, Filosofia e história da educação brasileira, p. 6. 
5 Cf. Carlos Roberto Jamil CURY, Carlos Roberto Jamil Cury, intelectual e educador, p. 198 
6 Cf. Ibid, p. 198 
7 Cf. Paulo GUIRALDELLI JR, Filosofia e história da educação brasileira, p. 7 
8 Cf. Marcos MAGALHÃES, Pernambuco cria, experimenta e aprova, p. 15 
9 Cf. Paulo GUIRALDELLI JR, Filosofia e história da educação brasileira, p. 7 
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secundária permanecia “ (...) propedêutica (voltada á preparação de um curso 

superior)”.10 

Em 1920 a situação da educação brasileira era grave. O índice de 

analfabetismo era de aproximadamente 80%.11 São Paulo, “ (...) o estado mais rico 

da nação, não atingia mais que 28% da população em idade escolar”, sendo que “ 

(...) para cada quatro crianças em idade escolar, uma era analfabeta”.12  

O Manifesto de 1932  “ (...) compunha uma autêntica e sistematizada 

concepção pedagógica, indo da filosofia da educação a formulações pedagógico-

didáticas, passando pela política educacional”.  

De acordo com Paulo Guiraldelli Jr, a nova doutrina entendia que o educando 

não poderia ser “modelado exteriormente”; deveria sim obedecer às leis de 

desenvolvimento da criança que estariam indicando que ela cresce de ‘dentro para 

fora’.13  

Segundo o Manifesto, a escola tradicional seria a da  “  (...)  educação como 

um privilégio fornecido pela “condição econômica e social do indivíduo”, enquanto a 

segunda assumiria uma educação a partir de um “caráter biológico”, na medida em 

que reconheceria para todo e qualquer indivíduo o direito de ser educando até onde 

as suas “aptidões naturais” permitisse, “independente de razões de ordem 

econômica e social'.14  

A influência escola-novista trouxe a  “ (...)  esperança de democratização e de 

transformação da sociedade por meio da escola. Reagindo ao individualismo e 

academicismo da educação tradicional, propõe-se a renovação das técnicas e a 

exigência da escola única, obrigatória e gratuita...”.15 

 A Assembléia Constituinte de 1933 aprovou as propostas dos seguidores da 

escola nova de  “(...)  ensino primário obrigatório, gratuito e universal, a ampliação 

da competência da União, por meio do Conselho Nacional de Educação – 

resguardada a autonomia dos estados e municípios – para “adaptar” as 

determinações federais às condições locais. A constituinte atribuiu ao Conselho a 

                                                 
10 Maria Lúcia de ARRUDA ARANHA, História da educação, p. 242 
11 Cf. Ibid, p. 243 
12 Paulo GHIRALDELLI JR, Filosofia e história da educação brasileira, p. 18 
13 Ibid, p. 27. 
14 Ibid, p. 25 
15 Maria Lúcia de ARRUDA ARANHA, História da educação, p. 243 
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tarefa de elaborar um Plano Nacional de Educação e de garantir os recursos para o 

sistema educativo. O grupo católico, por outro lado, viu atendidas suas 

reivindicações quanto ao ensino religioso nas escolas, à manutenção da liberdade 

de ensino, ao reconhecimento de estabelecimentos particulares e à isenção de 

impostos de estabelecimentos privados de ensino tidos como idôneos, bem como do 

papel desempenhado pela família na educação”.16  

Após a promulgação da Constituição em 1934 houve uma “  (...) repressão 

generalizada e sucessivos estados de sítio que se seguiram à mobilização popular e 

aos movimentos da Aliança Nacional Libertadora em 1935...” Se de um lado Getúlio 

Vargas pregava em seus discursos a relevância da educação na formação política 

do povo, de outro o que se via era um atendimento escolar deficitário.17 

  

3. O Estado Novo 

Getúlio Vargas tornou-se ditador por meio de um golpe militar e impôs a 

Constituição de 1937. 

Segundo Paulo Ghiraldelli Jr,(18) no Campo da política educacional, o Estado 

Novo pode ser apresentado como criador de uma legislação dada pela nova 

Constituição e por uma série de leis definidas pelo Ministro da Educação Gustavo 

Capanema – as chamadas leis orgânicas do ensino.  

 A Constituição definiu como subsidiária a responsabilidade do Estado para 

com a   educação. Por outro lado, manteve um explícito dualismo educacional em 

que os ricos que estudassem em escolas públicas deveriam prover os estudos dos 

pobres mediante depósito nas caixas escolares ou estudar em escolas particulares 

até o nível superior, ao passo que os pobres poderiam tentar galgar o ensino 

superior, mas deveriam contar com a boa vontade dos ricos ou poderiam estudar em 

escolas profissionalizantes, sustentadas pelo Estado, podendo chegar ao ensino 

superior, mas desde que a faculdade fosse na mesma área do curso 

profissionalizante escolhido. 19 

                                                 
16 Eneida Oto SHIROMA, Política Educacional, p. 21. 
17 Ibid, p. 22 
18 Filosofia e história da educação brasileira, p. 64 

 
19 Cf. Paulo GHIRALDELLI JR, Filosofia e história da educação brasileira, p. 65 
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De outro lado, o populismo de Vargas fez com que, muitas vezes a 

constituição fosse ultrapassada por decretos-leis, como por exemplo os que 

instituíram as Leis Orgânicas do Ensino.20 

O “ (...) ensino profissionalizante instituído pelo ministro Gustavo Capanema 

não atendeu aos interesses imediatistas da industrialização...” “ (...)  Diante disso, o 

governo criou um sistema de ensino profissionalizante em paralelo com a rede 

pública. Organizou-se o Senai e o Senac, em convênio com a Confederação 

Nacional do Comércio (CNC).” Tanto no Senai quanto no Senac, “ (...)  os alunos 

recebiam um salário para estudar e iniciavam treinamento nas próprias empresas, o 

que tornou essas instituições...  (...) mais atrativas para os setores mais pobres da 

população”.21  

Segundo Eneida Otto Shiroma,(22) a implantação do Estado Novo, em 1937, 

definiu o papel da educação no projeto de nacionalidade que o Estado esperava 

construir. A nova Constituição dedicou bem menos espaço à educação do que a 

anterior, mas o suficiente para incluí-la em seu quadro estratégico com vistas a 

equacionar a “questão social” e combater a subversão ideológica.  

Assim, de um lado a política educacional era voltada à educação moral, cívica 

e física, moldando-a de acordo com os desígnios do Estado, e de outro lado, à 

formação da força de trabalho necessária para a modernização administrativa.23  

 

4. A Quarta República 

Em 1945 Getúlio Vargas foi deposto e houve o fim do Estado Novo. 

Instaurada a Assembléia Nacional Constituinte em 1946 foi promulgada nova 

Constituição. Em 1948 tramitou no Congresso Nacional um projeto de lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) elaborado por uma comissão 

formada pelo então ministro da Educação Clemente Mariano. Esse projeto foi 

arquivado em 1948. Em 1957, após seis anos de estudo foi finalizado um novo 

projeto pela Comissão de Educação e Cultura, uma vez que o projeto original havia 

se extraviado. Em 1958 o projeto recebeu um substitutivo elaborado por Carlos 

                                                 
20 Cf. Ibid, p. 66 
21 Ibid, p. 72 
22 Política Educacional, p. 22 
23Cf. Ibid, p. 22 
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Lacerda da União Democrática Nacional (UDN), baseado nas teses do III Congresso 

Nacional de Estabelecimentos Particulares de Ensino de 1948 e trouxe para dentro 

da legislação os interesses dos proprietários do ensino privado. Aprovado pela 

Câmara e tendo recebido mais de duzentas emendas no Senado o projeto foi 

aprovado pelo Senado em 1961 e sancionado pelo presidente João Goulart.24  

Segundo Paulo Ghiraldelli Jr.,(25) Florestan Fernandes considerou a 

aprovação do projeto uma “derrota popular” e o sancionamento da lei pelo 

presidente da República, João Goulart, “uma traição” para com as “forças 

democráticas e populares 

Ainda segundo Ghiraldelli,(26) conhecida como Lei 4.024/61, a nossa primeira 

LDB garantiu igualdade de tratamento por parte do Poder Público para os 

estabelecimentos oficiais e os particulares, o que assegurava que as verbas públicas 

poderiam, inexoravelmente, ser carreadas para a rede particular de ensino em todos 

os graus.  

Importante destacar nesse período os movimentos de educação popular que 

ao mesmo tempo alfabetizavam a população proporcionando ao cidadão 

alfabetizado o direito de voto, a consciência política e promovendo a inclusão social. 

Dentre esses movimentos podemos citar os Centros Populares de Cultura da UNE, 

os Movimentos de Cultura Popular (MCP), originários de Pernambuco e Rio Grande 

do Norte, que inauguravam programas de alfabetização eficientes e altamente 

politizados, como o de Paulo Freire e o “De pés no chão também se aprende a ler”, 

liderados por Moacyr de Góes. Paulo Freire desenvolveu seu método de 

alfabetização de adultos que a partir de palavras-chaves, leva o analfabeto à palavra 

escrita com consciência de sua situação política.27  

 

 

 

 

                                                 
24 Cf. Paulo GHIRALDELLI JR, Filosofia e história da educação brasileira, p. 73-82. 
25 Filosofia e história da educação brasileira, p. 83. 
26 Ibid, p. 84. 
27 Cf. Eneida Oto SHIROMA, Política Educacional, p. 26 
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5. O Regime Militar 

O regime militar teve início em 1964 e perdurou até 1985 com a eleição 

indireta de Tancredo Neves. 

Para Ghiraldelli,(28) esse período autoritário se pautou em termos 

educacionais pela repressão, privatização de ensino, exclusão de boa parcela dos 

setores mais pobres do ensino elementar de boa qualidade, institucionalização do 

ensino profissionalizante na rede pública regular sem qualquer arranjo prévio para 

tal feito, divulgação de uma pedagogia calcada mais em técnicas do que em 

propósitos com fins abertos e discutíveis, tentativas variadas de desmobilização do 

magistério por meio de abundante e confusa legislação educacional.  

Basicamente, as leis que regiam a educação durante o regime militar foram a 

Leis 5.540/68 (reformou do ensino superior) 5.692/71 (reformou o ensino de 1o e 2o 

graus. 29 

Segundo Eneida Oto Shiroma,(30) é possível apontar dois importantes 

objetivos das leis, configurados quando o regime equacionava a economia e já se 

anunciavam os anos eufóricos do “milagre econômico brasileiro”. O primeiro era o de 

assegurar a ampliação da oferta do ensino fundamental para garantir formação e 

qualificação mínimas à inserção de amplos setores das classes trabalhadoras em 

um processo produtivo ainda pouco exigente. O segundo, o de criar as condições 

para a formação de uma mão-de-obra qualificada para os escalões mais altos da 

administração pública e da indústria e que viesse a favorecer o processo de 

importação tecnológica e de modernização que se pretendia para o País.  

Destaca Shiroma,(31) que a Lei 5.692/71 introduziu mudanças profundas na 

estrutura de ensino vigente até então. Desta vez não ocorreram as disputas entre a 

Igreja e os defensores da escola pública e laica, ou entre privatistas e publicistas, 

como nas Constituições de 1934 e 1946 ou na tramitação da LDB de 1961. Os 

partidários da escola pública estavam desarticulados ou haviam sido cooptados pela 

reforma, e os interesses privados foram plenamente atendidos. A nova lei 

assegurava espaço para o ensino religioso e ampliava o princípio privatizante, 

                                                 
28 Filosofia e história da educação brasileira, p. 99 
29 Cf. Eneida Oto SHIROMA, Política Educacional, p. 31 
30 Política Educancional, p. 31 
31 Ibid, p. 33 
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garantindo amparo técnico e financeiro à iniciativa privada. Das mudanças 

introduzidas pela referida Lei, uma das mais importantes foi a de ampliar a 

obrigatoriedade escolar para oito anos, com a fusão dos antigos cursos primário e 

ginasial, ou seja, instituiu-se a obrigatoriedade escolar para a faixa entre os 7 e os 

14 anos, eliminando-se assim o excludente exame de admissão ao ginásio. A Lei 

privilegiou um enfoque quantitativo e não considerou aspectos elementares para 

afiançar a qualidade do ensino, tais como a necessidade de rever a organização da 

escola e as próprias condições de efetivação real do ensino básico. Na verdade, o 

regime militar diminuiu drasticamente os recursos para a educação, que alcançaram 

os mais baixos índices de aplicação na história recente do País, menos de 3% do 

orçamento da União. A União, ao repassar recursos do salário-educação aos 

Estados da Federação para a construção de escolas, atendia a interesses de 

políticos e empreiteiros locais, criando, dessa forma, uma rede de favores e 

dependências. Por outro lado, as verbas do salário-educação, gradativamente, 

foram aplicadas para subsidiar o ensino privado. No momento, então, em que a 

escola básica com oito anos de obrigatoriedade exigia uma intervenção clara em 

seus desdobramentos, fortes investimentos para sua implementação em todo o 

território nacional, ampla discussão com educadores e educadoras de todo o País, o 

governo limitou-se a ampliar o clientelismo e a formular projetos de gabinete.  

Os números apontados por Shiroma(32) destacam bem a situação da 

educação brasileira ao final do Regime Militar: 50% das crianças repetiam ou eram 

excluídos ao longo da Iª série do Io grau; 30% da população eram analfabetos, 23% 

dos professores eram leigos e 30% das crianças estavam fora da escola. Além 

disso, 8 milhões de crianças no Io grau tinham mais de 14 anos, 60% das matrículas 

concentravam-se nas três primeiras séries que reuniam 73% das reprovações. 

Ademais, é importante lembrar que 60% da população brasileira viviam abaixo da 

linha da pobreza.  

 

 

 

                                                 
32 Política Educancional, p. 37 
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6. A Nova República 

Com o término do Regime Militar, o Colégio Eleitoral se reuniu e elegeu 

Tancredo Neves, que morreu antes de tomar posse, assumindo o Governo o seu 

vice, José Sarney.  

Seguiu-se a Constituinte em 1987 e a Constituição de 1988 com forte 

participação popular. A educação figura na Constituição como o primeiro dos direitos 

sociais, como direito civil e político e como dever do Estado. O ensino fundamental é 

tratado como direito público subjetivo e o ensino médio como progressivamente 

obrigatório. As receitas de educação não mais poderiam ser direcionadas a 

programas suplementares de alimentação e saúde. Dispõe a Magna Carta que o 

ensino público passa a ser gratuito em estabelecimentos oficiais em qualquer nível33  

O funcionamento de estabelecimentos de ensino privado passa a ser 

autorizado ao invés de concedido pelo Estado, o qual é responsável por avaliar a 

sua qualidade, admitindo-se a existência de uma rede privada com fins lucrativos e 

uma rede pública sem essa finalidade.  A educação será sempre um serviço público, 

mesmo que oferecida por estabelecimentos de ensino privado.34  

A Emenda Calmon destinou ao Ministério da Educação e Cultura - MEC 13% 

do orçamento da União para a Educação. Marcos Maciel criou o programa Educação 

para Todos, que visava ampliar o número de escolas técnicas, tendo incentivado a 

distribuição do livro didático e da merenda escolar.35  

Segundo Eneida Oto Shiroma,(36) em 1987, iniciaram-se as discussões em 

torno do projeto para a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O 

primeiro projeto, delineado por Dermeval Saviani, foi apresentado à Câmara Federal, 

pelo deputado Octávio Elísio (PMDB-MG). Em 1988, quando o Ministro da Educação 

era Carlos Sant’Anna. Naquele texto, ficou registrado e deu-se visibilidade às 

reivindicações dos educadores que, de certo modo, foram incorporadas ao texto 

constitucional. O texto apresentado por Elísio recebeu emendas e, em dezembro de 

1988, foi relatado pelo deputado Jorge Hage (então PSDB-BA, depois PDT).  

                                                 
33 Cf. Carlos Roberto Jamil CURY, Carlos Roberto Jamil Cury, intelectual e educador, p. 202 
34 Cf. Ibid, p. 203 
35 Cf. Paulo GHIRALDELLI JR, Filosofia e história da educação brasileira, p. 169 
36 Política educacional, p. 42 
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Para Shiroma,(37) no entanto, o projeto de LDB aprovado em 1996 não 

corresponderia às aspirações alimentadas em quase duas décadas. O senador 

Darcy Ribeiro (PDT-RJ) apresentou texto próprio no Senado, atropelando as 

negociações inconclusas na Câmara dos Deputados. Em 1995, Darci Ribeiro 

apresentou novo substitutivo, já resultante dos acordos que vinha realizando com o 

governo FHC e seu ministro da Educação, Paulo Renato Costa Souza. Voltando à 

Câmara dos Deputados, o substitutivo de Ribeiro, agora relatado por José Jorge 

(PFL-PE), foi sancionado pelo presidente, sem qualquer veto. O mesmo Saviani 

relembra que fato assemelhado só ocorreu com a Lei 5.692/71, durante o governo 

Médici, sob cujo autoritarismo a oposição estava inteiramente silenciada.  

A revista Veja publicou em 06 de julho de 2011, logo após a morte de Paulo 

Renato Souza, ministro da Educação do governo FHC, uma nota em sua memória 

onde consta que o ex-ministro ao longo de oito anos em que ocupou o cargo, 

transformou o sistema de ensino no Brasil. Ao criar mecanismos destinados a avaliar 

o desempenho de professores, alunos e escolas, tornou visíveis as deficiências e os 

méritos do sistema de ensino brasileiro. Assim, pôde trabalhar para sanar as 

primeiras e valorizar os últimos, além de garantir que o dinheiro da educação fosse 

mais bem aplicado. Outra mudança fundamental que ele promoveu foi vincular o 

repasse de verbas aos estados ao número de crianças matriculadas na escola. Isso 

obrigou os governos a se empenhar na tarefa de trazer os alunos para a sala de 

aula. Em menos de dez anos, o índice de alunos de 7 a 14 anos na rede escolar 

subiu de 90% para 97%, o que caracteriza a universalização do acesso ao ensino.38  

 

7. O governo Lula 

Luiz Inácio Lula da Silva governou o Brasil durante o período de 2003 a 2010, 

sendo eleito em 2002 e reeleito em 2006. Lula escolheu para ocupar o Ministério da 

Educação Cristóvão Buarque ao invés de Newton Lima Neto que era cogitado para o 

exercício do cargo. 

Lima Neto criticava a falta de capacitação dos professores a má qualidade do 

ensino, a falta de atratividade da profissão de professor em face dos baixos salários 

                                                 
37Política Educacional, p. 42-43 
38 HONRA ao Mérito: morre Paulo Renato Souza. O ministro da Educação do governo FHC que levou a 

meritocracia para a sala de aula. Veja, ed. 2224, p. 100, jul. 2011.  
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a eles pagos e os baixos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEF) para estados e municípios (3% 

do Fundo). Neto defendia o aumento da parcela do Produto Interno Bruto (PIB) para 

a educação. Havia uma expectativa de que Lula aumentasse de 5% para 7% a 

parcela do PIB destinada à educação, bem como a substituição do FUNDEF pelo 

Fundo de Educação e Desenvolvimento da Educação Básica e de  Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB) com inclusão do ensino infantil, médio e a 

educação de jovens e adultos no novo Fundo. O FUNDEB foi criado ao final do 

primeiro mandato de Lula e a parcela do PIB para a educação foi de 3,9% ao invés 

dos 7% esperados.  

Aguardava-se investimento maciço no ensino superior público para ampliação 

de vagas, e uma política de melhoria da educação básica para permitir maior 

inclusão do aluno da escola pública na universidade em igualdade de condições com 

o aluno da escola particular.  Independente da avaliação negativa ou positiva a 

respeito do Programa Universidade para Todos (PROUNI) é certo que, desde seu 

início, o programa já não fazia parte de uma política voltada para o ensino público, 

mas, ao contrário, cumpria a regra da transferência de recursos para a universidade 

particular.  

No segundo mandato de Lula, Fernando Haddad assumiu o Ministério da 

Educação. Houve nesse período modificações na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) como, por exemplo, a ampliação da escolaridade 

obrigatória de oito para nove anos. 39   

Com o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) foi considerado o PAC da Educação. 

O PDE previa o estabelecimento de convênios entre os municípios, os estados e o 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) , em favor de uma ação técnica e financeira 

mais efetiva entre a União e a população escolar de crianças e jovens. Segundo 

Guiraldelli, isso era alvissareiro, uma vez que a União tinha uma história de sucesso 

quanto à administração e manutenção de sua rede de escolas básicas. Tratava-se 

                                                 
39 Cf. Paulo GHIRALDELLI JR, Filosofia e história da educação brasileira, p. 245-247 
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de uma rede pequena, mas com proporções significativas, e que mostrava que o 

Brasil não era um fracasso do ponto de visa de saber gerir escolas.40  

“O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, segundo o censo de 

2005, apontou a existência de 122 escolas federais de ensino médio, responsáveis 

por 68 mil alunos. Eram 0,86% dos 7,9 milhões de alunos da rede pública. No ensino 

fundamental, no mesmo censo, havia 38 escolas federais, com 25 mil matrículas. 

Eram 0,085% dos 30 milhões de estudantes da rede pública. Na escala de zero a 

dez do Ideb, as quatro primeiras séries dessas escolas apresentaram a média 6,4, 

superando a rede privada, que ficou com 5,9 e a rede das escolas públicas 

municipais, que ficou com 3,4. Distancia-se da média nacional que é 3,8. As escolas 

federais superaram as outras redes na avaliação de turmas da 5ª à 8ª série, com 

nota 6,3. No ensino médio, empataram com as escolas particulares, com média 5,6. 

A nota média 6 do Ideb, segundo informativos do MEC, equivale ao padrão de 

aprendizagem de países desenvolvidos.” 41 

O PDE foi montado a partir da Prova Brasil. Segundo o MEC a primeira avaliação em 

caráter universal realizada nas escolas públicas. No total, realizaram a prova 

3.306.378 alunos de 40.290 escolas localizadas em 5.398 municípios de todas as 

regiões brasileiras. 42 

Após a prova, o MEC analisou 33 escolas que, apesar de se situarem em meio a 

adversidades, teriam tido bom desempenho no Índice de Efeito Escola (IEE), um 

indicador do impacto que escola tem na vida e no aprendizado da criança. A 

pesquisa compôs uma publicação oficial denominada Aprova Brasil, publicado pela 

Unicef, Mec e Inep. Apesar desse resultado voltar a apontar para a rede federal 

pública de ensino básico, o MEC não mudou sua direção. Tomou o texto Aprova 

Brasil como um dos elementos empíricos básicos para informar a legislação do PDE. 

Era uma clara opção pela via do heroísmo, e não pela via da construção baseada em 

um esquema racional já vencedor, que poderia, a médio prazo, ser estendido.43  

Os pilares do PDE foram constituídos por quatro decretos e mais o projeto de 

lei do governo sobre o piso salarial nacional dos professores de 2007. O Decreto 

6.093/07 visando à universalização da alfabetização de jovens e adultos de quinze 

anos ou mais; o Decreto 6.094/07 que dispõe sobre a implementação do plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, em regime de 

                                                 
40 Cf. Paulo GHIRALDELLI JR, Filosofia e história da educação brasileira, p. 251.  
41 Ibid, p. 252 
42 Ibid, p. 253. 
43 Ibid, p. 254 
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colaboração com municípios, Distrito Federal e Estados, e a participação das 

famílias e da comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e 

financeira, visando à mobilização social pela melhoria da qualidade da educação 

básica; o Decreto 6.095/07 que estabelece diretrizes para o processo de integração 

de instituições federais de educação tecnológica, para fins de constituição dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – IFET, no âmbito da Rede 

Federal de Educação Tecnológica; e o Decreto 6.096 que instituiu o programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais –  

(REUNI).44  

O Todos pela Educação45 se organizou como um conjunto de idéias ligadas, 

prioritariamente, a uma iniciativa empresarial levada adiante pelo Grupo Gerdau (do 

campo da siderurgia) e várias empresas e bancos, além de entidades do campo da 

esfera privada e da esfera pública. Entre as últimas, o ministério da Educação se 

fazia presente como um parceiro estratégico.  

Paulo Guiraldelli (46)  faz algumas Críticas ao PDE: 

O PDE se apresenta sem um programa geral e harmônico de ação. Visa a 

lidar com a educação brasileira afirmando práticas contingentes, heróicas, e que não 

podem ser a regra. Ao mesmo tempo, o PDE não cria mecanismos eficazes de 

fixação dos professores nas escolas. Os decretos não defendem um piso salarial 

que leve em consideração que a profissão de professor é a de um trabalhador que 

tira de seus ganhos a compra e a manutenção de seus instrumentos de trabalho 

                                                 
44 Cf. Paulo GHIRALDELLI JR, Filosofia e história da educação brasileira, p. 255 

45 As metas do Todos pela Educação são as seguintes: p. 258 

Meta 1 – Toda criança e jovem de 4 a 17 anos estará na escola. Até 2022, 98% das crianças e jovens de 4 a 17 

anos estarão na escola. Em 2004, estavam na escola: 89% das crianças e jovens de 4 a 17 anos; 74% das crianças 

de 4 a 6 anos; 97% das crianças e jovens de 7 a 14 anos; 81% dos jovens de 15 a 17 anos. 

Meta 2 – Até 2010, 80% e, até 2022, 100% das crianças de 8 anos de idade estarão plenamente alfabetizadas. 

Para que essa meta seja tecnicamente estabelecida é necessária uma política nacional de avaliação de 

alfabetização até os 8 anos de idade.  

Meta 3 – Todo aluno aprenderá o que é apropriado para a sua série. De acordo com o Saeb, em 2005 apenas 22% 

dos alunos alcançaram esse nível em Língua Portuguesa e 10% em Matemática.  

Meta 4 - Todo aluno concluirá o Ensino Fundamental até os 16 anos de idade e o Ensino Médio até os 19 anos. 

Até 2022, 95% dos alunos vão concluir o Ensino Fundamental até os 16 anos de idade e 90% o Ensino Médio até 

os 19 anos. Hoje 52% completam o EF até os 16 anos e 35% completam o EM em até os 19 anos.  

Meta 5 – O investimento em educação deve ser garantido e gerido de forma eficiente e ética. Até 2010, 

mantendo até 2022, o investimento público na Educação Básica será o equivalente a 5% do PIB.  
46 Pf.  Paulo GHIRALDELLI JR, Filosofia e história da educação brasileira, p. 276. 
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(livros, revistas, jornais, cinema, computador, técnicas de apoio, ampliação de horas 

de preparação de aulas etc.).  

As medidas simples estruturais e normais para um bom ensino são evidentes 

para quem lida com educação e alguns funcionários do MEC as apontam quando 

perguntados: fixação do professor na escola, salários em torno de R$ 3.000, mérito 

para mestres e doutores de modo a fazer que eles fiquem em tal nível de ensino, 

diminuição da carga horária para possibilitar a atualização dos professores e a 

preparação de aulas, existência de professores auxiliares e técnicos para a escola e, 

enfim, concursos públicos por mérito intelectual, capazes de atrair os jovens mais 

talentosos para a profissão de professor. Essas medidas não atraem o MEC, mesmo 

ele sabendo que sua rede de escolas, que funciona bem, funciona bem por causa 

desses fatores e não outros.  

O PDE não cuida da educação infantil e, com isso, fica alheio a uma medida 

do próprio governo Lula, que era o aumento da escolaridade. A medida necessária, 

nesse caso, seria reabrir a Escola Normal de nível médio e cuidar das já existentes, 

incentivando-a por meio de um mecanismo de bolsa de estudos na rede pública (nos 

IFETS também), de modo que o profissional formado por tal escola ficasse 

designado para o trabalho com a educação infantil. Uma medida desse tipo seria 

altamente salutar. Garantiria emprego aos jovens normalistas, ampliaria o número de 

professores e criaria um ambiente propício para o desenvolvimento de uma 

pedagogia própria para a educação infantil.  

 

O Governo Dilma 

De acordo com o último Programa Internacional de Avaliação de Alunos 

(PISA) coordenado pela OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico), o Brasil foi classificado em 53° lugar entre 65 países participantes. 

Nesse mesmo programa, 69% dos estudantes brasileiros apresentaram o nível mais 

baixo de aprendizado em matemática, 54% em ciências e 49% em leitura. Segundo 

Simon Schwartzman, apenas 8% dos estudantes de nível médio no Brasil têm 

formação técnica, contra, por exemplo, 61% da Austrália 42% da China e 37% do 

Chile.  Atualmente o Brasil possui 14 milhões de pessoas analfabetas com mais de  

15 anos de idade. Levantamento da ONG Ação Educativa mostrou que 16 estados 
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brasileiros e o Distrito Federal não têm plano estadual de educação, instrumento 

previsto em lei para direcionar políticas públicas no setor.47  

Segundo Héber Carvalho (48), estudo do Ministério da Educação (MEC) 

aponta que parcela considerável de crianças brasileiras percorre a pé, diariamente, 

distâncias entre 2 e 12 quilômetros, de casa até a escola ou até o ponto de 

embarque do transporte escolar. 

Todavia, recentemente o relatório do Todos pela Educação mostrou avanços 

em termos quantitativos. Comparando-se os anos de 1999 com o ano de 2009, 

houve um aumento do índice de jovens de 16 anos que concluíram o ensino 

fundamental de 40,8% para 63,4%, de jovens de 19 anos que concluíram o ensino 

médio de 25,4% para 50,2%. Segundo o IPEA, entre os anos de 1992 e 2009, o 

percentual de pessoas entre 18 e 24 anos matriculadas no ensino superior teve um 

crescimento de 4,6% para 14,4%. É importante ressaltar que esses índices, de um 

lado ainda são um pouco tímidos, sendo que de outro não atestam uma educação 

de qualidade, pois como veremos a seguir, ainda há uma grande deficiência nesse 

quesito.49  

“A presidente eleita Dilma Rousseff prometeu erradicar o analfabetismo no 

País, por meio de ações como construção de 6.000 creches e pré-escolas, 

concessão de bolsa de estudos para coibir a evasão escolar e elevação 

para 7% do PIB – Produto Interno Bruto dos investimentos públicos em 

educação, índice hoje em 4,7%.”50 

No que diz respeito à elevação do PIB, entretanto, recentemente ocorreu o 

contrário. Houve, em verdade, uma redução do orçamento do MEC – Ministério da 

Educação e Cultura, de 72,8 bilhões para 71,8 bilhões e conseqüente redução no 

percentual do PIB para 4%. A Constituição Federal obriga os governos federais a 

investirem 10% do PIB, porém durante a década de 90, o governo FHC criou a lei de 

desregulamentação e passou a investir apenas cerca de 4% do PIB, desviando o 

restante para o pagamento da dívida externa.51 

                                                 
47 Cf. Thiago GUIMARÃES, Desafios do governo Dilma, G1, 28.12.2010, www.g1.globo.com 
48 Dilma anuncia construção de creches e quadras esportivas para qualidade na educação, 27.05.2011 às 

9h16min, Agência Brasil, www.ptalagoas.org.br.  
49 Cf. Thiago GUIMARÃES, Desafios do governo Dilma, G1, 28.12.2010, site www.g1.globo.com 
50 Ibid, G1.  
51 Cf. Ibid, G1.  



 22 

No dia 28 de abril de 2011, foi lançado o Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e ao Emprego (PRONATEC), que tem por objetivo ampliar o acesso 

à educação profissional para jovens do ensino médio e trabalhadores sem formação. 

Durante o lançamento, a presidente Dilma e ministro Haddad anunciaram ainda a 

intensificação do programa de expansão de escolas técnicas em todo o País. Até 

2012 a rede federal deverá contar com cerca de 600 unidades escolares 

administradas pelos 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia e um 

atendimento direto de mais de 600 mil estudantes, em todo o País. Por meio do 

PRONATEC, os estados oferecerão ensino médio concomitante com educação 

profissional. Esta ação será realizada pelo Programa Brasil Profissionalizado, parte 

do Plano de Desenvolvimento da Educação (PNE), que teve a adesão das 27 

unidades da Federação. Os recursos serão repassados para construção, reforma, 

ampliação de infraestrutura escolar e de recursos pedagógicos, além da formação 

de professores. O governo pretende ainda, por meio do PRONATEC, dar mais 

celeridade ao acordo firmado no governo Lula com o Sistema S (Sesi, Senai, Sesc e 

Senac), segundo o qual essas entidades devem aplicar dois terços de seus recursos 

advindos do imposto sobre a folha de pagamentos do trabalhador na oferta de 

cursos gratuitos.52  

A criação do PRONATEC foi aprovada em 31 de agosto de 2011 pelo 

Plenário da Câmara dos Deputados [substitutivo do Deputado Biffi (PT/MT) ao 

Projeto de Lei do Executivo 1209/11] e seguiu para análise do Senado Federal.   

A Presidente irá acelerar a implantação do Plano Nacional de Banda Larga 

“não só para todas as escolas públicas terem acesso, mas para que, no médio e 

longo prazo, a população pobre possa ter acesso em sua casa a preço compatível 

com sua renda”. O programa está sob tutela do ministro das Comunicações, Paulo 

Bernardo, que pretende reduzir o valor da mensalidade da internet para 30 reais. O 

aumento salarial dos professores também foi uma promessa de Dilma,  que afirmou 

ser preciso acabar com a “trágica ilusão” de que o aluno deve passar de ano mesmo 

sem aprender quase nada. A presidente finalizou o programa lançando sua nova 

marca de governo: “Brasil, país rico é país sem pobreza”.53 O plano foi implantado 

                                                 
52 Cf. Gizele BENITZ, Dilma lança programa que amplia acesso à escola técnica no páis, Site Oficial da 

Liderança do PT, www.informes.org.br 
53 Cf. Luciana MARQUES, Em pronunciamento Dilma anuncia medidas para educação. 10.02.2011 às 20h. 

Veja, Blogs/Colunistas, www.veja.abril.com.br 
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em 23 de agosto de 2011 com o valor mensal de R$ 35,00. O preço do modem está 

um pouco alto (aproximadamente R$ 500,00). O Governo estuda a possibilidade de 

negociar uma redução.  

 

“O avanço da educação no País, segundo avalia Gustavo Ioschpe, passa 

pela revisão do modelo do ensino médio, que critica por ‘anacrônico e 

desinteressante’ em razão do excesso de disciplinas. ‘Os jovens saem do 

ensino médio porque sabem que vão gastar muito tempo sem ter melhor 

perspectiva de vida’, afirma.”54 

 

A análise dos fatos históricos apontados nesse primeiro capítulo nos leva ao 

entendimento de que a educação no Brasil teve iniciou com o ensino religioso 

voltado a proporcionar aos filhos dos colonizadores uma educação com 

possibilidade de formação acadêmica de qualidade no exterior, aos filhos dos 

colonos uma educação técnica voltada ao trabalho agrícola, enquanto aos índios a 

catequese. É importante destacar quanto a isto a tradição elitista do ensino 

universitário, a educação técnica voltada aos que conseguissem superar os 

obstáculos do ensino fundamental e a educação básica focalizada na alfabetização 

das camadas mais pobres da Nação.  

Ao longo dos anos o ensino público brasileiro passou por diversas reformas e 

nelas se evidenciaram o momento político e o interesse das classes dominantes 

(líderes políticos, aristocracia, iniciativa privada, igreja e militares), sendo que a 

participação popular e de intelectuais visionários esteve mais presente em épocas 

de regimes menos autoritários. Alguns projetos que tiveram participação popular 

visando a melhoria do ensino público  se perderam ou foram alterados em benefício 

das classes dominantes durante seu trâmite no Congresso Nacional.  

A qualidade de ensino também passou por transformações dependendo dos 

interesses políticos e econômicos do país e das classes dominantes, com a 

transferência de verbas destinados à educação para prioridades outras como, por 

exemplo, o pagamento da dívida externa, o incentivo ao ensino particular, políticas 

voltadas ora para a qualidade do ensino das elites, ora para a quantidade em 

                                                 
54 Thiago GUIMARÃES, Desafios do governo Dilma, G1, 28.12.2010, site g1.globo.com 
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detrimento da qualidade do ensino público, ora para determinado segmento, como 

por exemplo a priorização do ensino técnico ou do ensino fundamental para redução 

do analfabetismo, ou ainda focalizando a quantidade, mas sem focalizar a qualidade.  

Nos últimos anos pudemos notar uma melhoria dos índices de escolaridade, 

mas ainda há muito que fazer. Exemplos de outros países indicam que os 

investimentos em educação não têm retorno imediato, sendo assim, é importante 

haver consciência política para um projeto de longo prazo, a exemplo da Coréia que 

revolucionou a educação em vinte anos.  

O aumento do número de escolas e da parcela do PIB destinado à educação 

são fundamentais, mas é preciso um ensino de qualidade com  constante 

manutenção e funcionamento dos prédios, laboratórios e bibliotecas, incentivo à 

leitura, investimento na formação e incentivo aos professores e gestores, gestão 

competente e transparente, segurança, melhores salários aos servidores da 

educação, e o mais importante, uma educação totalmente voltada à formação do 

aluno. 

Essas medidas, em nossa opinião, trarão muitos benefícios ao país como 

profissionais mais capacitados, transparentes e éticos, sustentabilidade, respeito ao 

próximo, redução dos índices de criminalidade e mortandade infantil, melhoria do 

setor produtivo, mão-de-obra qualificada, preenchimento de vagas de emprego com 

brasileiros capazes para o exercício de suas funções e maior competitividade do 

país no mundo globalizado.  

Gostaríamos de ressaltar finalmente, o modelo de gestão das 122 escolas 

federais de ensino médio apontadas anteriormente por Paulo Guiraldelli e que 

consta deste estudo na parte em que discorremos acerca do Governo Lula. A Este 

modelo poderia ser dada mais atenção por parte do atual governo e talvez fosse 

uma saída para a melhoria da educação pública se replicado em outras escolas 

brasileiras.  
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CAPÍTULO II 

INCENTIVO AO DESEMPENHO  

 

1. Estímulo, reconhecimento e recompensa 

Desde o nascimento o ser humano é estimulado ao desenvolvimento material 

e intelectual. A água e os alimentos suprem suas necessidades vitais, enquanto as 

primeiras palavras que lhe são dirigidas e os primeiros contatos físicos são estímulos 

ao início de uma caminhada rumo ao aprendizado e à evolução. Mas nenhum 

estímulo surtiria efeito se não tivesse motivação intrínseca. A partir dos primeiros 

movimentos respiratórios o ser humano já se mostra motivado a viver, a se alimentar 

com o leite materno e a interagir com o mundo exterior.  

Durante os primeiros anos de vida os estímulos estão mais voltados às 

necessidades básicas de alimentação, assim como ao desenvolvimento da fala e da 

coordenação motora, com vistas à formulação das primeiras palavras e da conquista 

dos primeiros passos. Cada conquista é reconhecida com reações positivas e 

exclamações como um “muito bem”, um “parabéns”, que o mantém motivado a 

novas conquistas. O excesso de confiança pressupõe as recomendações e 

repreensões necessárias a uma evolução equilibrada.  

Na fase escolar a criança e o jovem podem ser estimulados pelos 

professores, gestores, demais colaboradores das escolas, seus colegas e amigos, 

como também pela família. Dentre as formas de reconhecimento podemos citar um 

elogio individual ou coletivo (perante um grupo de pessoa), uma publicação no mural 

ou no jornal da escola. Há também inúmeras formas de recompensar, como a 

entrega de uma medalha de honra ao mérito, de um troféu, de um prêmio por vencer 

uma olimpíada de matemática, um festival de música ou uma competição esportiva. 

As notas atribuídas como resultado das avaliações podem servir de estímulo à 

dedicação, à continuidade dos estudos e à melhoria da qualidade de aprendizado.  

O ser humano também pode ser estimulado nos esportes ou nas artes e ser 

reconhecido por sua boa performance, seja por exemplo pela superação de um 

recorde, pela conquista de um campeonato, pela realização de uma obra, de uma 
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peça teatral ou de um filme de cinema. Como exemplos de reconhecimento às 

melhores performances no cinema podemos citar o prêmio Oscar, nos esportes as 

medalhas olímpicas, os troféus e medalhas em inúmeras competições. No teatro o 

extinto prêmio Molière patrocinado pela empresa Air France reconhecia 

publicamente o desempenho dos melhores profissionais do teatro de São Paulo e do 

Rio de Janeiro, os quais recebiam uma estatueta com a réplica do busto de Molière 

e eram recompensados com uma viagem a Paris.  

Ao atingir a idade adulta o ser humano é normalmente estimulado pela família 

e pela sociedade à realização pessoal e profissional. Já há alguns anos muitas 

organizações procuram proporcionar ao trabalhador salário condizente com a 

função, benefícios que lhe supram as necessidades de alimentação, transporte, 

saúde, educação, locomoção, segurança, capacitação profissional e além disso, 

oferecem um “plus”, um “algo mais”, para aqueles que cumpram ou superem as 

metas pré-definidas, sendo avaliados por performance coletiva e individual, 

utilizando-se do instituto da participação nos lucros ou resultados (Lei 10.101/2000) 

e/ou premiando as melhores performances mediante a utilização de programas de 

incentivo.  

Alguns órgãos e empresas públicas também têm adotado o pagamento de um 

“plus” como recompensa pelo cumprimento ou superação de metas. Na área pública 

esse “plus” normalmente é concedido na forma de gratificação em dinheiro, sendo 

que as regras para o cumprimento das metas e recebimento dos prêmios são 

estabelecidas em leis federais, estaduais ou municipais, dependendo do órgão ou 

empresa pública que institui o programa.  

Como registro histórico de incentivo e reconhecimento a professores 

podemos citar a Lei 1.750 de 8 de dezembro de 1920 que reformou a instrução 

pública do Estado de São Paulo e foi promulgada por Washington Luis Pereira de 

Sousa, então presidente do Estado de São Paulo. A análise do artigo 15, combinado 

com o artigo 19 e Tabela Anexa V da citada Lei, nos leva ao entendimento de  que 

os professores de escolas isoladas em que havia um excessivo número de 

analfabetos poderiam receber ao final de cada ano uma gratificação adicional de 

5$000 Réis por aluno que conseguissem alfabetizar. A Lei 1750/1920 foi 

regulamentada pelo Decreto 3.356/1921. 



 27 

Atualmente, alguns estados e municípios têm adotado a gratificação adicional 

para incentivo e recompensa aos melhores desempenhos dos professores e 

servidores das escolas públicas.  

O presente estudo focalizará o modelo  experimental de ensino público 

adotado pelo Ginásio Pernambucano em Recife, que partiu de duas premissas 

básicas:  (i) obter e manter ensino e aprendizado de qualidade; (i) preparar e formar 

o aluno com princípios morais e sustentáveis ao futuro exercício profissional e para o 

bom convívio em sociedade. O modelo experimental visa a proporcionar boas 

condições de trabalho ao professor, ao gestor e demais servidores das escolas 

públicas de ensino médio, assim como boas condições de ensino aos alunos. O 

Ginásio adota técnicas de administração para uma boa gestão pública, além de  

parcerias com outras instituições públicas e privadas. Esse modelo vem sendo 

utilizado também em outras escolas públicas de ensino médio de Pernambuco e de 

outros Estados.   

Nosso estudo avaliará os incentivos aos professores a partir do experimento 

no Ginásio Pernambucano e de que forma esses incentivos contribuem para o 

desempenho dos professores e desenvolvimento dos alunos.  

Todavia, antes da avaliação dos incentivos aos professores é importante o 

conhecimento das diversas teorias motivacionais resultantes de estudos de 

pesquisadores ao longo do tempo, que será tema deste capítulo.  

 

2. Motivação  

Stephen Robbins (55) define motivação como o processo responsável pela 

intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de 

uma determinada meta. A intensidade do esforço deve ser direcionada à meta para 

a obtenção de resultados favoráveis. O esforço deve ser despendido pelo tempo 

necessário ao alcance dos objetivos propostos.  

 

 

                                                 
55 Comportamento Organizacional, p. 151. 
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3. Teorias sobre motivação 

Segundo Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, (56) é no final do século XIX – em 

resposta ao avanço industrial – que a administração considerada científica começa a 

se desenvolver, mas é com os trabalhos de Taylor e Fayol que o estudo da 

Administração de Empresas é feito de forma sistemática, pois a produção e o 

consumo em massa impõe às empresas um crescimento muito grande e, as formas 

tradicionais de organização e gestão se tornam inviáveis. Taylor desenvolveu 

estudos para racionalizar tarefas e melhorar a produtividade – enquanto Fayol (sem 

perder de vista a produção) coloca ênfase nas funções administrativas de 

planejamento, organização, direção e controle do negócio (POCCC – prever, 

organizar, comandar, coordenar e controlar).  

Relata Belluzzo (57), que mais tarde, além da preocupação com o processo de 

produção e do negócio, os teóricos da administração passam a estudar o 

comportamento das pessoas dentro das empresas. É nesse momento, com o 

propósito claro de se contrapor à Teoria Clássica, e dar uma abordagem mais 

humana e democrática à Administração, que surge a Escola das Relações 

Humanas.  

George Elton Mayo foi considerado o fundador do movimento das Relações 

Humanas e da Sociologia Industrial. A partir do isolamento em uma sala de alguns 

operários selecionados como grupo de referência e uma vez a eles proporcionadas 

condições de trabalho bem mais favoráveis que ao restante da fábrica, foi 

comprovado que a produtividade do grupo foi bem mais elevada que a dos demais 

operários. Depois de algum tempo as condições favoráveis de trabalho foram 

retiradas, mas a produtividade não se alterou.58  

As principais conclusões dessa experiência conhecidas como (efeito 

Hawthorne) são as seguintes: a capacidade social do trabalhador determina o seu 

nível de produção e eficiência; as recompensas e sanções impostas pelo grupo 

tinham maior significado que as aplicadas pela empresa; o conteúdo e natureza do 

trabalho exercem grande influência sobre o estado de ânimo do trabalhador; tarefas 

repetitivas e monótonas afetam negativamente o indivíduo, reduzindo sua 

                                                 
56 Marketing de Incentivo: uma visão legal, p. 199 
57 Ibid, p. 200 
58 Cf. Ibid, p. 200 
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capacidade produtiva; a baixa produtividade do trabalhador e a fadiga não eram 

resultado apenas da monotonia do trabalho, mas, principalmente, da alienação do 

indivíduo em relação as aspectos sociais do trabalho que executava.59  

De acordo com Belluzzo,(60) a experiência de Mayo  em Hawtorne serviu de 

base para outros autores e, desde então, a motivação humana vem sendo objeto de 

estudo por psicólogos e administradores. A motivação humana está relacionada à 

energia, a uma força psicológica que conduz o homem à ação. As necessidades, 

aspirações ou motivos são os responsáveis pela manifestação desta força interna 

das pessoas, e, como cada pessoa tem desejos e necessidades particulares, 

também se move (motiva) de forma individualizada, podendo este motivo para agir 

ter sido provocado pelo ambiente externo (fatores extrínsecos), ou por razões 

internas (fatores intrínsecos).  

A  partir desse primeiro experimento diversos pesquisadores estudaram a 

motivação do ser humano e sua relação com as atividades laborais, sendo que a 

seguir passaremos a discorrer sobre algumas delas. 

  

3.1. Hierarquia das necessidades de Maslow 

Conforme a pirâmide de Abraham Maslow as necessidades humanas estão 

divididas em cinco categorias de metas. Sendo assim, da base para o topo da 

pirâmide temos as seguintes necessidades básicas: a) necessidades fisiológicas; b) 

de segurança; c) sociais; d) de estima; e e) de auto-realização. Segundo Maslow, as 

metas básicas estão relacionadas entre si, arrumadas por ordem de preponderância. 

O indivíduo tende a cumprir a meta mais preponderante e seguindo o princípio 

hierárquico uma vez razoavelmente satisfeita essa necessidade, sobe na escala 

hierárquica  para  satisfação da necessidade relacionada na categoria subseqüente. 

De outro lado, a necessidade menos preponderante perde importância ficando 

minimizada, esquecida ou podendo ser negada.61   

De acordo com Deborah Stephens,(62) aplicando-se a hierarquia das 

necessidades de Maslow ao mundo do trabalho, será obtida uma razoável satisfação 

                                                 
59 Marketing de Incentivo: uma visão legal, p. 200 
60 Ibid, p. 201 
61 Cf. Abraham H. MASLOW, O Diário de Negócios de Maslow, organizado por Deborah C. Stephens, p. 270. 
62 Abraham H. MASLOW, O Diário de Negócios de Maslow, organizado por Deborah C. Stephens,, p. 2. 
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quando, sob a ótica dos indivíduos envolvidos, fatores ambientais, assim como 

remuneração e segurança no trabalho, forem tratados adequadamente e 

administrados com justiça. As pessoas que se sentem remuneradas justa e 

adequadamente não gastam a maior parte de seus dias pensando em seus salários, 

a não ser que outros fatores ambientais as levem a isso. Quando se lida bem com a 

disciplina, a maioria das pessoas está apta a assumir o risco de falhar sem permitir 

que esse risco a distraia desnecessariamente.  

Para Stephens, se quisermos uma força de trabalho motivada, devemos 

construir e modificar continuamente o ambiente onde as pessoas podem satisfazer 

suas necessidades ao mesmo tempo em que cumprem os objetivos da empresa. A 

chave para a implementação bem sucedida desta teoria é o alinhamento – das 

necessidades pessoais e das metas da empresa. Qualquer discussão sobre a 

motivação decorrente disto deve priorizar este conceito de alinhamento. Este 

conceito é particularmente procedente se o que se espera conseguir é mais do que 

mera complacência.  

Com o alinhamento, os negócios podem se beneficiar por meio da tendência 

natural dos funcionários de agirem satisfazendo suas necessidades. Assim 

procedendo, suas ações estarão em consonância com os interesses da empresa. O 

desafio, então, para os adeptos das teorias de Maslow sobre motivação e 

comportamento, não é motivar as pessoas mas construir um ambiente onde os 

indivíduos motivados estejam dispostos a dar o máximo de sua contribuição. Em 

muitos casos, o problema com a força de trabalho não é a falta de resposta à 

motivação mas a metodologia utilizada para tentar motivar os funcionários.63  

 

3.2. Teoria X e teoria Y 

Douglas Mc Gregor parte de duas premissas após observar a forma com que 

os executivos vêem e, em conseqüência, tratam seus colaboradores. A teoria X traz 

a visão negativa, enquanto a teoria Y traz a visão positiva. Segundo a Teoria X, os 

colaboradores são, por natureza, preguiçosos, não gostam de trabalhar, evitam 

responsabilidade e precisam ser coagidos para mostrar desempenho. De acordo 

                                                 
63 Ibid, p. 248 
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com a Teoria Y, os colaboradores gostam de trabalhar, são criativos, buscam 

responsabilidades e podem demonstrar auto-orientação. No dizer de Robbins, a 

afirmação de que as pessoas são naturalmente preguiçosas é falsa em dois níveis: 

As pessoas não são todas naturalmente preguiçosas; e a “preguiça” é mais uma 

função da situação do que uma característica individual inerente. Para maximizar a 

motivação dos colaboradores, Mc Gregor propôs idéias como a do processo 

decisório participativo, a das tarefas desafiadoras com muita responsabilidade e a de 

um bom relacionamento de grupo.64  

 

3.3. Teoria de dois fatores 

Frederich Herzberg, partindo do pressuposto de que a relação de uma pessoa 

com seu trabalho é básica, e que essa atitude pode determinar o seu sucesso ou 

fracasso, investigou a questão “o que as pessoas desejam de seu trabalho?”. 

Herzberg pediu às pessoas que descrevessem, em detalhes, situações nas quais se 

sentiram excepcionalmente bem ou mal a respeito de seu trabalho. As respostas 

foram tabuladas e categorizadas.  

Concluiu Herzberg que as pessoas que no momento das respostas se 

sentiam bem com o trabalho atribuíam a satisfação a fatores intrínsecos, como o 

trabalho em si, a responsabilidade e a realização, enquanto as pessoas insatisfeitas 

atribuíam sua insatisfação a fatores extrínsecos como a supervisão, a remuneração, 

as políticas da empresa e as condições de trabalho. Segundo Herzberg, atuar na 

resolução dos problemas referentes a fatores extrínsecos pode tranqüilizar, mas não 

necessariamente motivar os colaboradores. Para motivar as pessoas Herzberg 

sugere uma atuação voltada aos fatores intrínsecos associados ao trabalho em si ou 

aos resultados diretos dele, como oportunidades de promoção, de crescimento 

pessoal, reconhecimento, responsabilidade e realização.  

Ressalta Robbins (65), que a popularidade da verticalização das funções, nos 

últimos 30 anos, para permitir que os funcionários tenham mais responsabilidade no 

planejamento e controle do próprio trabalho, pode ser em boa parte atribuída aos 

achados e às recomendações de Herzberg.  

                                                 
64 Cf. Stephen P. ROBBINS, Comportamento Organizacional, p. 154. 

 
65 Cf. Ibid,  p. 154-156. 
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3.4. Teoria ERG 

A teoria ERG de Clayton Alderfer parte da teoria de Maslow e divide as 

necessidades em três grupos ao invés de cinco, chegando a uma nova classificação. 

São eles: (i) necessidades de existência (necessidades fisiológicas e de segurança); 

(ii) necessidades de relacionamento (desejo de manter importantes relações 

interpessoais); e (iii) necessidades de crescimento (desenvolvimento pessoal e auto-

realização).  

Segundo a teoria ERG, a satisfação das necessidades de nível baixo levam a 

um desejo de satisfazer as necessidades de nível alto. Entretanto,  mais de uma 

necessidade pode estar ativa ao mesmo tempo e se uma necessidade de nível alto 

for reprimida, o desejo de satisfazer outra de nível mais baixo aumentará.66   

 

3.5. Teoria das necessidades de McClelland 

A teoria das necessidades desenvolvida por David McClelland e sua equipe 

classifica as necessidades da seguinte forma: (i) necessidade de realização: busca 

da excelência, de se realizar em relação a determinados padrões, de lutar pelo 

sucesso; (ii) necessidade de poder: necessidade de fazer as pessoas se 

comportarem de uma maneira que não o fariam naturalmente; e (iii) necessidade de 

associação: desejo de relacionamento interpessoais próximos e amigáveis.  

Ao pesquisar essas três necessidades McClelland concluiu que os 

realizadores são pessoas que se motivam pelo desejo de fazer melhor as coisas. 

São avessos a situações que fogem ao seu controle, mas também não gostam de 

tarefas muito fáceis de serem cumpridas.  Não lhes agradam situações que 

dependam de sorte ou acaso. Preferem trabalhos que ofereçam responsabilidade 

pessoal, feedback e riscos moderados. Essas pessoas são boas para gerir seus 

próprios negócios ou uma unidade de negócios de uma empresa, mas não 

necessariamente terão grande desempenho como executivos. Já as pessoas com 

necessidade de poder gostam de comandar,de controlar, de competir, de influenciar 

outras pessoas e de prestígio pessoal. As pessoas com necessidade de associação 

                                                 
66 Cf. Stephen P. ROBBINS, Comportamento Organizacional, p. 157. 
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buscam amizade,  cooperação e bom relacionamento. Os melhores executivos têm 

alta necessidade de poder e baixa necessidade de associação. Uma grande 

motivação pelo poder pode ser considerada um requisito para a eficácia 

administrativa.  

Segundo Robbins,(67) muito tem se investido em treinamento para se 

estimular a necessidade de realização. Os instrutores de treinamento tem sido muito 

eficazes ao ensinar as pessoas a pensar em termos de conquistas, vitórias e 

sucessos, ajudando-as a aprender a agir de maneira realizadora, preferindo 

situações nas quais existam responsabilidade pessoal, “feedback” e riscos 

moderados.  

  

3.6. Teoria da avaliação cognitiva 

De acordo com a teoria da avaliação cognitiva desenvolvida por um 

pesquisador ao final dos anos 60, a introdução de recompensas externas, tais como 

remuneração pelo esforço, para um trabalho que já havia sido gratificado 

intrinsecamente pelo prazer de trabalhar em si, de maneira geral tende a diminuir a 

motivação.  

Historicamente, os teóricos da motivação têm assumido, no geral, que as 

motivações intrínsecas – como realização, responsabilidade e competência – são 

independentes dos motivadores extrínsecos – como alta remuneração, promoções, 

boas relações com a supervisão e condições agradáveis de trabalho. Ou seja, o 

estímulo de um não afetaria o outro. 

Segundo Robbins,(68) a teoria da avaliação cognitiva tem recebido suporte de 

diversos estudos, mas também tem recebido algumas críticas, especialmente no que 

diz respeito à metodologia utilizada nesses estudos e quanto à interpretação de seus 

resultados. Para Robbins, a teoria da avaliação cognitiva pode ter relevância para as 

funções dentro das organizações que se encontram em meio-termo – nem muito 

desagradáveis nem extremamente interessantes, pois evidências indicam que níveis 

muito altos de motivação intrínseca são extremamente resistentes ao impacto 

                                                 
67 Comportamento Organizacional, p. 158-160 
68 Ibid,, p. 160 -161 
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redutor das recompensas externas, sendo que no caso das tarefas desagradáveis o 

pagamento externo parece aumentar a motivação intrínseca.  

 

3.7. Teoria da fixação de objetivos 

Segundo esta teoria formulada por Edwin Locke no final da década de 60, a 

intenção de lutar por um objetivo é a maior fonte de motivação no trabalho. Os 

objetivos devem ser específicos, como por exemplo, o compromisso de atingir 

determinado faturamento, de produzir determinada quantidade de peças de um 

produto ou de atender uma pessoa em determinado espaço de tempo, pois se os 

objetivos forem genéricos “fazer o melhor possível”, a produtividade provavelmente 

não será a mesma. É importante também que haja “feedback”, sendo que o 

“feedback” pode ser interno (da própria pessoa) ou externo (da supervisão). O 

“feedback” é importante para corrigir discrepâncias de modo a atingir a meta final 

previamente pactuada ou definida.  O objetivo pode ser imposto pela supervisão ou 

participativo.  

Importante destacar também a auto-eficácia, pois pessoas com elevada auto-

eficácia para realizar tarefas tendem a cumprir objetivos mais difíceis e o “feedback” 

negativo é respondido com mais determinação e motivação do que o “feedback” 

negativo dado àquelas pessoas com reduzida auto-eficácia.  

Conclui Hobbins,(69) que as intenções de lutar por objetivos - quando 

articuladas em termos de objetivos específicos e difíceis – são uma fonte 

motivacional poderosa. Sob as condições adequadas, elas podem conduzir à 

melhoria do desempenho. Entretanto, segundo Hobbins, não existe evidência de que 

esses objetivos estejam associados ao aumento da satisfação com o trabalho. 

Atualmente as organizações tem definido objetivos de forma integrada (objetivos da 

empresa e objetivos de seus colaboradores).  

Muitas organizações tem adotado o “Balanced  Scorecard” (BSC) como 

instrumento de gestão de estratégia empresarial, que utiliza indicadores para 

certificar se a estratégia organizacional está sendo cumprida.  

                                                 
69 Cf. Stephen P. ROBBINS, Comportamento Organizacional, p. 162-163 
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O BSC foi desenvolvido por Norton e Kaplan, motivados pela crença de que 

métodos existentes para avaliação do desempenho empresarial, em geral apoiados 

nos indicadores contábeis e financeiros estavam obsoletos. Segundo Rogério Leme 

e Márcia Vespa, o BSC amplia a visão mostrando quais outros fatores ou 

componentes fazem com que a empresa tenha condições de manter uma situação 

financeira estável. 70 

De forma integrada com os instrumentos de gestão de estratégia, 

organizações tem adotado a gestão de desempenho, pois não basta avaliar o 

desempenho. É preciso definir objetivos, metas, ações para cumprimento desses 

objetivos e metas e prazos para o seu cumprimento. Os objetivos e metas devem ser 

alinhados às metas das organizações, das áreas e dos demais profissionais. Deve 

haver gestão, acompanhamento, avaliação, correção de rumos, para atingir os 

resultados almejados nos prazos pré-definidos.  

Algumas organizações pactuam com os colaboradores os objetivos e metas 

individuais e coletivos a serem atingidos anualmente e definem o recebimento de um 

“plus”, de um suplemento à remuneração, que pode ser maior ou menor 

dependendo do percentual de cumprimento da meta ou de superação.  

No Brasil, há previsão legal para participação dos empregados nos lucros ou 

resultados das empresas (lei 10.101/2000), que pode ser utilizada para definição 

dessas metas e objetivos em conjunto com os empregados e com a participação do 

Sindicato da categoria a fim de se fazer a distribuição de parte dos lucros auferidos 

no exercício com base no desempenho da empresa e de cada empregado.   Além 

da gestão de desempenho, há também a avaliação de competências.  

Avaliação de competências segundo Leme e Vespa é aquela que avalia as 

competências técnicas e comportamentais dos colaboradores em relação às 

competências que a empresa, e, mais especificamente, que a função do avaliado 

precisa. 71  

 

 

                                                 
70 Cf. Rogério LEME e Marcia VESPA, Gestão do Desempenho Integrando Avaliação e Competências com o 

Balanced Scorecard, p. 29. 
71 Cf. Ibid, p. 51.  
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3.8. Teoria do reforço 

A teoria do reforço contrapõe-se filosoficamente à teoria da fixação de 

objetivos, pois enquanto esta sugere que os objetivos propostos orientam as ações, 

aquela sustenta que o reforço condiciona o comportamento.  

No dizer de Skinner,(72) quando um comportamento tem o tipo de 

conseqüência chamada reforço, há maior probabilidade de ele ocorrer novamente. 

Um reforçador positivo fortalece qualquer comportamento que o produza: um copo 

d’água é positivamente reforçador quando temos sede e, se então enchemos e 

bebemos um copo d’água, é mais provável que voltemos a fazê-lo em ocasiões 

semelhantes. Um reforçador negativo revigora qualquer comportamento que o 

reduza ou o faça cessar: quando tiramos um sapato que está apertado, a redução 

do aperto é negativamente reforçadora e aumenta a probabilidade de que ajamos 

assim quando um sapato estiver apertado.   

Segundo Robbins,(73) mesmo os críticos mais implacáveis da teoria de 

Skinner admitem que seu conceito de condicionamento operante realmente 

funciona. 

Exemplificando a teoria do reforço, podemos concluir que se estabeleço um 

bônus para cumprimento de metas de ensino aos professores num determinado 

período de tempo, sendo que ao cumprirem ou superarem os objetivos propostos 

são eles reconhecidos e recompensados conforme combinado, provavelmente 

tenderão a repetir o comportamento caso o bônus seja estabelecido para outro 

período de tempo. Do contrário, se ao atingirem ou superarem os objetivos 

propostos não receberem o reforço positivo do reconhecimento e da recompensa 

(bônus) compromissados ou se houver redução desse bônus, a probabilidade de 

que seus esforços se repitam para cumprimento das metas em outra oportunidade 

diminuirá.   

 

 

                                                 
72 Sobre o Behaviorismo, p. 43 
73 Comportamento Organizacional, p. 40 
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3.9. Teoria da equidade 

Segundo esta teoria, (74) os colaboradores de uma organização devem ser 

tratados com equidade, ou seja, com equivalência de direitos. O desequilíbrio pode 

ser gerado por injustiça no pagamento de remuneração, desigualdade nas 

condições de trabalho, na concessão de benefícios ou prêmios, na participação nas 

decisões da empresa etc.  

A injustiça no tratamento dos colaboradores pode levar a algumas atitudes 

como a insatisfação, a desmotivação, a comparação interna ou externa, a 

acomodação, que por sua vez podem resultar na queda de produtividade, de 

qualidade, problemas de relacionamento, a troca de setor ou a saída da empresa. 

É importante que as organizações ajam com justiça para manutenção do 

equilíbrio do clima de trabalho, da produtividade, da qualidade e bem-estar do 

colaborador.  

 

3.10. Teoria da expectativa 

Segundo Robbins, (75) a teoria da expectativa de Victor Vroom sustenta que a 

força da tendência para agir de determinada maneira depende da força da 

expectativa de que a ação trará certo resultado, e da atração que este resultado 

exerce sobre o indivíduo.  

Em outras palavras, se a organização pactua com seus colaboradores 

objetivos determinados a serem atingidos, a justa avaliação de desempenho, as 

recompensas a serem conquistadas como resultado do bom desempenho e essas 

recompensas atendam as metas pessoais dos colaboradores, esses colaboradores 

possivelmente trabalharão motivados para cumprir ou superar as metas pré-

definidas, resultando em maior produtividade e competitividade da organização.  

O trabalhador deve ser capacitado para atingir os objetivos propostos e a ele 

devem ser dadas condições e ferramentas de trabalho. O relacionamento com os 

                                                 
74 Cf. Stephen P. ROBBINS, Comportamento Organizacional, p. 164. 
75 Cf. Ibid, p. 167. 
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colegas e o clima organizacional podem interferir no desempenho e cumprimento 

dos objetivos. O colaborador deve querer atingir o objetivo.  

 

3.11. Teoria da motivação 3.0. 

A teoria da Motivação 3.0. desenvolvida por Daniel Pink faz uma analogia 

entre os sistemas operacionais dos computadores com os sistemas das sociedades 

em que vivemos. Pink define sistemas como sendo o conjunto de instruções e 

protocolos praticamente invisíveis segundo os quais tudo funciona. Segundo Pink, a 

sociedade passou por dois sistemas de motivação antes de chegar ao sistema de 

Motivação 3.0. São eles: o sistema de Motivação 1.0, que era o dos primeiros povos 

que habitavam a Terra e seu objetivo era a sobrevivência; e o sistema  de Motivação 

2.0., desenvolvido com base em recompensas e punições externas. O sistema 2.0., 

na visão de Pink, foi muito utilização no século XX, funcionou e funciona muito bem 

para motivar tarefas rotineiras. Como tarefas rotineiras podemos citar, a produção 

em série, os serviços administrativos e todos aqueles serviços que se presta de uma 

forma automática e mecânica. A motivação 3.0., no dizer de Daniel Pink, é calcada 

em três elementos essenciais: 1. Autonomia – o desejo de dirigir a própria vida; 2) 

Excelência – a premência de se tornar cada vez melhor em algo relevante; e 3) 

Propósito -  anseio de fazer o que fazemos em nome de algo superior. Para Pink, o 

segredo para o desempenho de alto nível não é nosso impulso biológico ou nosso 

impulso pela recompensa e pela punição, e sim o nosso terceiro impulso – o desejo 

arraigado que temos de dirigir nossa própria vida, de estender e expandir nossa 

capacidade e de viver com propósito. A motivação 3.0. seria um “upgrade” no 

sistema 2.0.  O sistema 3.0. foi muito estudado pela ciência, mas infelizmente ainda 

não muito utilizado no mundo moderno na visão de Pink.76 

 

Para Robbins,(77) todas as teorias têm embasamento científico, sendo que 

elas não competem entre si e muitas são complementares. Ao comparar as teorias 

contemporâneas a partir da teoria das necessidades de McClelland, Robbins parte 

para o desafio de juntá-las para tentar entender seu inter-relacionamento. A teoria 

                                                 
76 Cf. Daniel H, PINK, Motivação 3.0: os novos fatores motivacionais para a realização pessoal e profissional, 

p. 129, 185-189 
77 Comportamento Organizacional, p. 171. 



 39 

da expectativa sustenta que um funcionário vai despender um alto nível de esforço 

se perceber que existe uma forte relação entre esforço e desempenho, desempenho 

e recompensa e recompensa e satisfação de metas pessoais. Para que o esforço 

resulte em bom desempenho, o indivíduo precisa ter a capacidade necessária e 

perceber o sistema de avaliação de desempenho como justo e objetivo. A relação 

desempenho-recompensa será fortalecida se o funcionário perceber que o 

desempenho é recompensado. Se a teoria da avaliação cognitiva fosse totalmente 

válida no ambiente real de trabalho, poderíamos prever que a recompensa com base 

no desempenho reduziria a motivação intrínseca do trabalhador. A motivação será 

alta, segundo o teoria ERG, à medida que as recompensas recebidas pela pessoa, 

por seu bom desempenho, satisfaçam as suas necessidades dominantes coerentes 

com suas metas individuais. Os grandes realizadores, por não serem motivados pela 

avaliação de desempenho nem pelas recompensas organizacionais, passam direto 

do esforço para as metas pessoais. As recompensas têm um papel fundamental na 

teoria da equidade. Se a empresa tiver um sistema de recompensa percebido pelos 

funcionários como algo pelo qual “vale a pena” ter um bom desempenho, essas 

recompensas vão reforçar e encorajar a continuação do bom desempenho.  

Assim como Robbins, acreditamos que as teorias comportamentais são 

complementares e que se utilizadas de forma equilibrada podem resultar num maior 

comprometimento e desempenho dos colaboradores de empresas privadas, assim 

como da administração pública. 

Passaremos agora ao estudo do modelo experimental de ensino médio 

implantado no Ginásio Pernambucano e depois faremos uma reflexão acerca das 

técnicas de administração e incentivos adotadas pelo Ginásio a partir das teorias 

comportamentais expostas neste capítulo e da pesquisa de campo realizada no 

Ginásio, contendo as perguntas e respostas de professores, alunos e gestora da 

escola.  
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CAPÍTULO III  

O MODELO EDUCACIONAL DO GINÁSIO PERNAMBUCANO 

 

1. Breve histórico 

Segundo Marcos Magalhães,(78) o Ginásio Pernambucano, que foi sua 

primeira escola, é a segunda escola pública mais antiga em operação no Brasil. 

Embora tenha iniciado suas atividades em 1825 com o nome de Liceu, foi 

oficialmente inaugurado em 1853 pelo Imperador D. Pedro II, tendo sido a primeira 

escola não-eclesiástica do Nordeste. 

Referência em todo o Nordeste, teve alunos conhecidos, como Epitácio 

Pessoa, Ariano Suassuna, Clarice Lispector; ex-governadores, como Agamenon 

Magalhães e Joaquim Francisco. Ariano Suassuna escreveu no Ginásio e também lá 

encenou a pela ”O Auto da Compadecida”. O prédio está situado ao lado da 

Assembléia Legislativa, às margens do rio Capibaribe, em frente ao Palácio do 

Governo.79  

Quando da promulgação da Lei 5.692/71, passou a ter um tratamento igual ao 

de toda a rede de ensino estadual, com um número maior de alunos e com todos os 

problemas que enfrentavam à época as demais instituições de ensino público 

estadual.  

Havia, na situação anterior, segundo Magalhães, um mérito pedagógico e um 

demérito social, pois a escola nunca teve compromisso com a rede estadual como 

um todo, sendo que a partir de 1970 passou a integrar o conjunto das escolas de 

primeiro e segundo graus, quando então, sua qualidade caiu até chegar à 

degradação quase total.80 

 

 

 

                                                 
78 Pernambuco Cria, Experimenta e Aprova, p. 15 
79 Ibid, p. 15 
80 Ibid, p. 24 
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2. Opção pelo ensino médio 

De acordo com Magalhães (81), o início da solução de qualquer problema 

reside no entendimento de suas causas. E foi com base nesta análise que se 

buscou a criação de um modelo de escola de ensino médio que cumpra seu papel 

social, ou seja, o professor ensina e o aluno aprende.  

A opção pelo ensino médio se deu em face da grande quantidade de jovens 

nesta faixa etária, à constatação da precária situação do Ensino Médio no estado e 

no País e à vocação histórica e natural do Ginásio.82 

“Para atingir seus objetivos de bem formar jovens de ensino médio nas 

condições atuais, o Ginásio Pernambucano visa a oferecer todas as condições 

fundamentais para uma boa educação, tais como: escola em tempo integral; 

professores capacitados, periodicamente avaliados e remunerados também por 

desempenho; pais preparados como co-educadores familiares e partícipes da 

vida da escola; pedagogia voltada para a preparação do jovem, segundo seu 

projeto de vida; um modelo de co-gestão escolar por meio de parceria público-

privada; infra-estrutura escolar completa (biblioteca, laboratórios, salas 

temáticas etc);e  três refeições diárias, livros didáticos, uniforme e transporte 

(quando necessário, gratuito).  O investimento é de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais) por aluno a cada ano.”83  

 

3. Restauração do Ginásio Pernambucano 

 

Totalmente abandonado, o prédio estava em situação extremamente precária. 

Magalhães mobilizou um grupo de empresários e iniciou o trabalho de recuperação. 

Philips; Odebrecht; Chesf e Bandepe restauraram o prédio da escola, a biblioteca e 

o museu. A recuperação do prédio levou dois anos, sendo investidos três milhões de 

reais na restauração.84 

                                                 
81 Pernambuco Cria, Experimenta e Aprova, p. 9 
82 Cf. Ibid, p. 19 
83 Ibid, p. 13 
84 Cf. Ibid, p. 24 
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A biblioteca tem obras valiosas do ponto de vista cultural e é utilizada não só 

pelos alunos como também por universitários e profissionais, conforme relatou a 

gestora quando de nossa pesquisa de campo.  

Era preciso fazer algo mais para a educação. Após a restauração do prédio 

Magalhães partiu para proporcionar ao Ginásio um ensino moderno e de qualidade e 

assim implantou um experimento, hoje replicado em várias escolas de ensino médio 

de Pernambuco e de outros estados brasileiros.  

 

4. Institucionalização do conceito 

“Com a decisão política de criar uma escola experimental de ensino médio 

e posteriormente expandir o Programa, dois órgãos foram inaugurados para 

conduzir e acompanhar o processo: 

O Instituto de Co-Responsabilidade pela Educação – ICE, instituição 

privada sem fins lucrativos, cuja missão é mobilizar a sociedade em geral e, 

em particular, a classe empresarial, segundo a ética da co-

responsabilidade, a fim de produzir soluções educacionais inovadoras e 

replicáveis em conteúdo, método e gestão, contribuindo para a formação de 

jovens autônomos, solidários e competentes. 

O Programa de Desenvolvimento dos Centros de Ensino Experimental – 

PROCENTRO, órgão da Secretaria Estadual de Educação, responsável 

pelo planejamento e implantação dos Centros, criado pela Lei 12.588 de 21 

de maio de 2004, tendo como eixos: 

“CAUSA” do ensino público gratuito de qualidade; 

“MARCA” da co-responsabilidade; e 

“ACEITE” do desafio de novas institucionalidades.”85 

 

“Essas duas instituições operam a partir de um Convênio de Cooperação 

Técnica e Financeira firmado entre o estado de Pernambuco, por meio da 

Secretaria de Educação e o Instituto de Co-Responsabilidade pela 

Educação – ICE.”86 

                                                 
85 Marcos MAGALHÃES, Pernambuco Cria, Experimenta e Aprova, p. 10 
86 Ibid, p. 11 
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“Do ponto de vista institucional, o PROCENTRO surge de uma parceria 

entre o setor público e o setor privado, em regime de colaboração e co-

responsabilidade. O setor privado, por meio do ICE, aporta uma filosofia de 

trabalho, uma proposta pedagógica, uma estratégia gerencial e de recursos 

para o co-financiamento parcial de cada escola – denominada de Centro de 

Ensino Experimental. O estado, por sua vez, cria uma instituição, o 

PROCENTRO, para expandir a proposta e gerenciar as escolas.”87 

“Do ponto de vista gerencial, tanto o PROCENTRO quanto os Centros 

adotam padrões gerenciais trazidos do mundo empresarial, mas que vêm 

se mostrando adequados ao funcionamento dos Centros. Há planos, 

compromissos, metas, resultados, avaliação, incentivos, delegação de 

responsabilidade e responsabilização.”88 

“Cada Centro é dirigido por um gestor que responde a um Conselho Gestor 

integrado por representantes do PROCENTRO, prefeitura, empresas 

parceiras e representantes de instituições locais. O gestor do Centro é 

escolhido por meio de um processo de seleção no qual podem se 

candidatar pessoas do setor público ou privado. Exige-se que o gestor 

tenha formação no Ensino Superior e experiência em gestão no campo da 

educação.”89  

 

Além da remuneração, o gestor também participa do sistema de incentivos. O 

cargo de gestor é confiança, sendo que o gestor permanece no cargo até quando 

gozar da confiança do Conselho Gestor.90  

“O Conselho é constituído por um grupo de 9 a 15 participantes, que são 

designados pela Secretaria de Educação em cooperação com o ICE. O 

Conselho inclui, necessariamente, um representante do PROCENTRO e 

do ICE e demais representantes dos parceiros e das organizações locais 

da sociedade civil. O Gestor Administrativo também integra o Conselho 

Gestor.”91 

                                                 
87 Marcos MAGALHÃES, Pernambuco Cria, Experimenta e Aprova, p. 19 
88 Ibid, p. 21 
89 Ibid, p. 75 
90 Cf. Ibid, p. 76 
91 Ibid, p. 74 
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“Para viabilizar o novo empreendimento e assegurar a sua sustentação em 

longo prazo, foram necessárias alterações de caráter legal e normativo. 

Isso garante não apenas segurança jurídica para a parceria e para os 

atores, mas dá uma base maior que permite a estabilidade e continuidade 

do Programa com a mudança de governos.”92  

Foi estabelecido assim, um Termo de Cooperação Técnica entre o governo 

do estado de Pernambuco, por meio da Secretaria de Educação, e o ICE, que prevê: 

a) A busca de resultados concretos com a implantação e a 

implementação de uma Rede Regional de Escolas Públicas de ensino Médio 

de Referência em conteúdo, método e gestão. 

b) A mobilização de empresas e empreendedores sociais para, 

juntamente com o governo, fortalecer e dar sustentabilidade ao 

empreendedorismo. Desde esse primeiro momento, a Avina (fundação de 

origem suíça, que se associa com líderes da sociedade civil e do setor 

empresarial nas suas iniciativas de investimentos sociais para o 

desenvolvimento sustentável em toda a América Latina) tornou-se um dos 

parceiros co-responsáveis pelo projeto.  

c) A adoção de critérios próprios para a seleção de gestores das escolas; 

d) A avaliação de gestores, professores e alunos; 

e) A adoção de sistemas de incentivo para os professores, em função 

dos seus próprios resultados e dos resultados dos alunos; 

f) A criação de Centros na forma de OS (Organização Social), com 

participação de municípios, outras organizações sociais e da sociedade civil; 

g) A co-participação dos municípios; 

h) A criação de um Conselho Gestor responsável pelo gerenciamento do 

Centro, bem como previsão de sua composição, responsabilidades e 

autonomia; e 

i) A criação do PROCENTRO como órgão executor do programa na 

Secretaria de Educação.”93  

 

                                                 
92 Marcos MAGALHÃES, Pernambuco Cria, Experimenta e Aprova, p. 20. 
93 Ibid, p. 28 
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5. Principais inovações pedagógicas 

Do ponto de vista pedagógico, as principais inovações são as seguintes: 

5.1. A EPV – Educação para Valores, voltada para o aprimoramento do 

educando como pessoa humana, visando formar o jovem como fonte de 

iniciativa (ação), liberdade (opção) e compromisso (responsabilidade), de 

modo a capacitá-lo para o exercício da autonomia.  

5.2. O Protagonismo Juvenil, visando formar o jovem por meio de práticas 

e vivências na escola e na comunidade, que o levem a atuar como parte da 

solução, e não como parte do problema, pelo exercício sistemático da 

cidadania ativa, construtiva, criativa e solidária.  

5.3. A Cultura da “Trabalhabilidade”, visando capacitar o jovem a 

compreender, inserir-se e atuar no novo mundo do trabalho, elaborando o 

plano de vida, plano de carreira e programa de ação para seu 

desenvolvimento acadêmico e profissional.  

5.4. O Empreendedorismo Juvenil, visando desenvolver sua capacidade de 

autogestão, co-gestão e heterogestão de seu potencial, na transformação de 

suas visões em realidade.  

5.5. O Associativismo Juvenil, visando proporcionar o surgimento de 

múltiplas e variadas formas de auto-organização entre os jovens com 

finalidades sociais, esportivas, ambientais, etc.  

5.6. A Presença Educativa, visando à ampliação e à qualificação das 

relações entre adultos e jovens na comunidade educativa e fora dela. 

5.7. A Educação Geral e Certificação Profissional, visando ao 

desenvolvimento de competências para continuar aprendendo, à preparação 

e à orientação básica para o mundo do trabalho.  

5.8. A Avaliação Sistemática como estratégia para adequar a prática 

pedagógica às reais necessidades do aluno.  

5.9. Práticas e Vivências que visam desenvolver valores e competências 

pessoais e sociais necessárias à integração do projeto individual ao projeto 

da sociedade em que atua. 94 

                                                 
94 Marcos MAGALHÃES, Pernambuco Cria, Experimenta e Aprova, p. 22 
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Trata-se de um novo modelo de gestão pública não-governamental. Uma 

nova forma de institucionalidade foi estabelecida, por meio da qual o setor 

privado, representado pelo ICE, participa de forma solidária e co-responsável 

do conteúdo, método e gestão dos Centros. O ICE é um parceiro ativo que 

aporta uma proposta concreta para lidar com as questões de conteúdo, 

método e gestão dos Centros. No entanto, há também um compromisso 

financeiro explícito: o gestor privado, por meio do ICE, compromete-se a 

assegurar recursos de apoio à implementação dos laboratórios, bibliotecas e 

salas temáticas. Excepcionalmente, participa também de investimentos na 

recuperação de instalações físicas, embora esse aspecto, em princípio, caiba 

como prioridade do governo estadual. Esta nova institucionalidade também 

prevê a participação dos municípios como co-responsáveis pelos Centros 

além das instituições locais da sociedade civil.95  

 

6. Criação e operação dos Centros  

Os centros são criados a partir de estudos e planejamentos conjuntos entre 

as Secretarias de Educação e o ICE, bem como de interesse de as prefeituras e 

comunidades locais participarem e colaborarem com a iniciativa. Esse envolvimento 

segundo Magalhães, assegura a co-responsabilidade pelo empreendimento, que é 

fator de estabilidade e garantia de sua sustentabilidade. 96 

“(...) O PROCENTRO assegura o apoio técnico e conduz o processo de 

negociações necessário para a instalação de cada novo centro.” (...) Cada Centro 

deve ser dimensionado para funcionar com até mil alunos, devendo atingir 

gradativamente sua capacidade máxima.”97 

A tecnologia de gestão do PROCENTRO é denominada Tese (Tecnologia 

Empresarial Socioeducacional), baseada na tecnologia de gestão desenvolvida pelo 

grupo Odebrecht (TEO) com princípio básico no método PDCA98. A versatilidade e 

eficácia da Tese advêm do fato de que o planejamento é simples. Os relatórios de 

                                                 
95 Marcos MAGALHÃES, Pernambuco Cria, Experimenta e Aprova, p. 29 
96 Cf. Ibid, p. 31 
97 Ibid, p. 31 
98 O método PDCA se apóia em quatro premissas básicas  (P = “plan” (planejar), D = “do” (executar), C = Check 

(verificar) e A = Act (agir). O planejamento define a missão, a visão, os objetivos e a estratégia para atingir os 

objetivos. A execução é a colocação em prática do planejamento educacional. A verificação acompanha e avalia 

os processos e resultados a partir do planejamento, faz os ajustes e consolidações necessárias e gera relatórios. 

Agir significa revisar o plano de ação corrigindo eventuais falhas e aprimorando sua qualidade, eficácia e 

eficiência.  
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indicadores e projeção de resultados permitem o acompanhamento pelos parceiros 

internos e externos. “ (...) Internamente, educandos, educadores e gestores utilizam-

se da mesma linguagem e dos mesmos instrumentos para planejar, gerenciar e 

avaliar suas atividades.”99  

Os níveis de ação e decisão são três: (i) político-estratégico: PROCENTRO;  

(ii) estratégico-educacional: gestor, coordenadores e professores e Conselho Gestor; 

e (iii) educacional-operacional: gestor, coordenadores e professores; Comunidade 

Escolar; e demais colaboradores do Centro. O Conselho Gestor aprova os objetivos, 

estratégias, resultados previstos e indicadores elaborados pelo Centro.100  

As diretrizes e limites de autonomia financeira e administrativa de cada Centro 

são definidos pelo PROCENTRO. A partir dessas premissas cada Centro elabora 

anualmente seu plano macro de ação e programas de ação individuais. Esse ciclo se 

inicia com uma semana de planejamento em regime de imersão em que participam 

todos os integrantes da equipe (nível estratégico-educacional). O plano de ação 

abrange os parceiros internos e externos, a comunidade e investidores 

representados pelo Conselho Gestor. Inicia-se a partir da comunidade (percepção e 

atendimento de suas necessidades), não havendo níveis hierárquicos em sua 

macroestrutura, que é descentralizada, e sim Centros de Resultados  (CRs) 

responsáveis pela operacionalização. Os programas de ação são individuais, 

podendo ser elaborados por equipe no caso do pessoal de apoio (cozinha, limpeza, 

portaria etc). Complementam a macro-estrutura a Coordenação Pedagógica, a 

Coordenação de Mobilização Social/Comunicação, a Coordenação Administrativo-

Financeira e o Apoio pedagógico e Apoio ao Atendimento (biblioteca, espaço 

pedagógico e laboratórios).101 

“O Projeto Pedagógico parte de diretrizes curriculares, grades horárias, 

materiais didáticos, critérios de avaliação, fichas pedagógicas e demais 

orientações pedagógicas do PROCENTRO”.102  

“Os alunos são selecionados pelo critério de proximidade da residência ou 

localização geográfica. A maioria provém de escolas públicas e mais de 80% 

                                                 
99 Marcos MAGALHÃES, Pernambuco Cria, Experimenta e Aprova, p. 31-32 
100 Cf.  Ibid, p.32 
101 Cf. Ibid, p. 32-34 
102 Ibid, p. 40 
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são filhos de famílias com renda inferior a 4 salários mínimos e mais da 

metade desses com renda inferior a 2 salários mínimos.”103  

O gestor (...) “dispõe de autoridade formal e condições de gerenciar seu 

orçamento e o seu pessoal.”104 

“(...) Há metas de desempenho para todos os colaboradores da escola, 

avaliação interna e externa com incentivos associados ao atendimento das metas 

pré-estabelecidas.”  (...) Professores e funcionários que não atinjam as metas de 

desempenho acertadas ou que não se adaptem à escola são removidos para a 

Gerência Regional de Ensino (GRE) de origem.”105  

 

7. Princípios pedagógicos 

Segundo Magalhães, (106) a pedagogia aplicada nos Centros de Ensino 

Experimental é fundamentada em três pilares:  

7.1. educação acadêmica de qualidade: (i) curso de nivelamento do 

conhecimento em virtude da deficiência de aprendizagem no Ensino Fundamental; e 

(ii) aprendizagem em profundidade teórica e prática de todos os conteúdos do 

Ensino Médio; 

7.2. preparação para a vida: (i) elaboração do Plano de Vida; (II) aprender a 

SER, aprender a CONVIVER, aprender a FAZER e aprender a APRENDER; (III) 

protagonismo juvenil e empreendedorismo; e (iv) construção de valores e apoio 

psicossocial e pedagógico; e 

7.3. Educação profissionalizante: orientação profissional e provimento de 

cursos profissionalizantes com certificação, alinhados às demandas da região onde 

o Centro está inserido.   

 

 

 

                                                 
103 Marcos MAGALHÃES, Pernambuco Cria, Experimenta e Aprova, p. 40 
104 Ibid, p. 40. 
105 Ibid. p. 41. 
106 Cf. Ibid. p. 50. 
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8. Os professores 

Os professores, assim “(...) como os demais membros do Centro, são 

considerados educadores. O regime de trabalho em tempo integral significa, 

prioritariamente, atenção total ao aluno. O professor é responsável pela educação 

do aluno durante todo o tempo, dentro e fora da sala de aula.” (...) Existe um 

programa de ensino organizado e estruturado, que deverá ser ministrado nos prazos 

previstos.” “(...) As metas de aprendizado devem ser alcançadas.” (...) O professor 

não recebe apenas orientações, mas apoio efetivo do Coordenador Pedagógico e 

meios adequados de trabalho.”107  

“As atividades de desenvolvimento pessoal e profissional integram o Plano 

de Trabalho de cada professor. No início das atividades do Ginásio 

Pernambucano, foi realizado um período de capacitação intensivo dos 

professores nos conteúdos das disciplinas. Nos novos Centros esse 

esforço é realizado anualmente. Há capacitações formais voltadas para o 

aprofundamento de conhecimento das disciplinas, de métodos de trabalho, 

de uso de laboratório, bem como para as diversas atividades 

interdisciplinares e de desenvolvimento do protagonismo juvenil.”108 

O desenvolvimento pessoal e profissional ocorre mediante o envolvimento 

dos professores nas diversas tarefas do Centro que, além das aulas, 

incluem a organização de atividades interdisciplinares, atividades de 

laboratório, de associativismo, de protagonismo e de outras iniciativas dos 

Centros ou dos alunos. Além disso, os professores são responsáveis pelo 

acompanhamento dos planos de Vida de um número determinado de 

alunos, sendo parte da função deles a identificação de oportunidades 

extra-escolares para a participação dos alunos, tais como concursos, 

prêmios, estágios etc.109   

 

9. Avaliação de Desempenho  

A avaliação do professor, assim como do gestor e demais colaboradores do 

Centro também pode ser utilizada como instrumento de desenvolvimento pessoal e 

como base para incentivos. “(...) A função dos professores inclui, além da docência, 

                                                 
107 Marcos MAGALHÃES, Pernambuco Cria, Experimenta e Aprova, p. 81. 
108 Ibid, p. 81. 
109 Ibid, p. 82. 



 50 

compreender e saber lidar com as transformações da vida em sociedade e as 

especificidades das novas gerações que freqüentam a escola pública; a produção de 

material para complementar os livros didáticos e desenvolver formadores”.110  

No Ginásio Pernambucano e nos demais Centros o professor tem um 

Programa de Ação onde são definidos os objetivos, as metas e os resultados que 

ele tem que atingir, sendo que o objetivo principal é garantir a aprendizagem dos 

estudantes.  

Os professores são avaliados com base nos seguintes indicadores (avaliação 

objetiva): Indicadores Gerais (Agenda Coletiva) – medem os esforços do grupo que 

constitui a equipe da instituição : (i) índice de aprovação da comunidade quanto ao 

cumprimento da missão da instituição; (ii) evolução do índice geral de aprendizagem 

medido pelo SAEB (Sistema de Avaliação do Ensino Básico); (iii) índice de 

aprovação dos alunos em relação ao desempenho da instituição; e (iv) resultado de 

avaliação externa aplicada aos professores com questões de vestibular (média 

geral). Indicadores individuais (Agenda Pessoal) – medem o conhecimento e o 

esforço individual do avaliado; (i) cumprimento do programa de ensino de sua área; 

(ii) resultado de avaliação externa aplicada aos professores com questões de 

vestibular (média específica); (iii) evolução do índice de aprendizagem na sua 

disciplina, medido pelo SAEB; (vi) índice de aprovação dos alunos em relação ao 

desempenho do professor; (vii) cumprimento de tarefas específicas de sua área 

participação em atividades com os alunos (por exemplo, feiras de Ciências); e (viii) 

produção e atualização de material didático-pedagógico de apoio.111 

Alguns indicadores são baseados em pesquisa de opinião como, por 

exemplo, o índice de aprovação da comunidade e dos alunos quanto ao 

cumprimento da missão instituição e o índice de aprovação dos alunos em relação 

ao desempenho do professor. Para tanto são respondidas dez questões com valores 

de 1 a 4, correspondendo respectivamente a insatisfatório, regular, bom e ótimo. 

Esses indicadores avaliam o ambiente da escola, as refeições, os livros, os horários, 

o corpo docente, o corpo administrativo, laboratórios, prática esportiva, informática e 

biblioteca. No que diz respeito à avaliação do índice de aprovação dos alunos em 

relação ao desempenho do professor, são avaliados a clareza na exposição, a 

                                                 
110 Marcos MAGALHÃES, Pernambuco Cria, Experimenta e Aprova, p. 47. 
111 Cf. Sistema de Avaliação de Desempenho e Bonificação – Manual Operacional, p. 10-11. 
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organização do quadro, a apresentação do programa, o cumprimento do programa, 

a postura, as aplicações práticas dos temas, o conteúdo, as relação dos temas com 

outras áreas, a motivação, a resolução de exercícios e as dúvidas. Os professores 

também são submetidos à avaliação externa com pontuação máxima de 10 pontos, 

baseada em questões de vestibular. É avaliada ainda a participação acadêmica dos 

professores quanto ao cumprimento do Programa de Ensino, das tarefas específicas 

de suas áreas, da participação em atividades com os alunos e da produção e 

atualização de material didático-pedagógico de apoio. 112 

 

10. Bônus por desempenho 

Idalberto Chiavenato (113), sustenta que não basta remunerar as pessoas pelo 

seu tempo dedicado à organização. Isso é necessário, mas insuficiente. É preciso 

incentivá-las continuamente a fazerem o melhor possível, a ultrapassarem o 

desempenho atual e a alcançarem metas e resultados desafiantes formulados para 

o futuro. A remuneração fixa funciona geralmente como fator higiênico e 

insatisfatório e não consegue motivar as pessoas para a superação de metas e 

objetivos ou para a melhoria contínua das atividades. Na verdade, a remuneração 

fixa foi um produto do início do século XX para compensar o trabalho rotineiro e 

repetitivo dos funcionários em uma época em que tudo se repetia indefinidamente. O 

mundo mudou. E as organizações também. Hoje, a maior parte das organizações 

bem-sucedidas está migrando rapidamente para programas de remuneração 

flexíveis e variável, capazes de motivar, incentivar e mexer com o brio das pessoas.  

Segundo José Afonso Mazzon (114), as empresas privadas adotam bônus por 

desempenho há mais de um século. Em 1906, a NCR de Dayton, Ohio, premiou 70 

vendedores de suas máquinas com um alfinete de diamante e uma viagem à matriz 

da empresa.  

No setor público há alguns exemplos de utilização de bônus por cumprimento 

de metas, como a bonificação por resultados no estado de São Paulo (Lei 

Complementar 1078/2008), que prevê bonificação anual de 20% do somatório da 

                                                 
112 Cf. Sistema de Avaliação de Desempenho e Bonificação – Manual Operacional, p. 12-15. 
113 Gestão de Pessoas, p. 312.  
114 Análise dos Impactos Sócio-Econômicos da Indústria de Incentivos e do Impacto Fiscal de uma Nova Lei que 

Regulamento os Prêmios em Campanhas Motivacionais por Desempenho Alcançado, p. 12. 
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retribuição mensal do servidor relativo ao período de avaliação, multiplicado pelo 

índice agregado de cumprimento de metas específicas obtido pela unidade de 

ensino ou administrativa; e índice de dias efetivo de exercício (art. 9o), prevendo a 

possibilidade de pagamento adicional de até 20% por superação de metas 

específicas. 

Outro exemplo é a implantação em 2007 do regime de metas na 

administração de Minas Gerais por Aécio Neves. Antonio Anastásia, atual 

Governador de Minas Gerais, foi um dos idealizadores do plano de metas de Minas 

e testou um piloto na Secretaria de Planejamento, chegando a distribuir 112 milhões 

de reais em prêmios a 12.000 servidores. 115 

Quando da implantação do projeto experimental no Ginásio Pernambucano o 

bônus por desempenho era de 30% do salário bruto anual.116 

Consta do manual operacional do Sistema de Avaliação de Desempenho e 

Bonificação do Instituo de Co-Responsabilidade pela Educação que a parcela 

variável da remuneração (bônus) precisa ser estimulante, porém não obsessiva. 

Assim, um bônus que corresponde a algo entre 20% e 30% da remuneração fixa 

anual preenche os dois requisitos.117  

Com a promulgação da Lei Estadual 13.486 de 1o de julho de 2008, alterada 

pela Lei Estadual 13.696 de 187 de dezembro de 2008 e regulamentada pelo 

Decreto 32.300 de 08 de setembro de 2008, o Governo do Estado de Pernambuco 

instituiu o pagamento de um bônus correspondente, em regra, ao valor de 50% a 

100% de uma remuneração anual do servidor, dependendo das metas objetivas, 

coletivas e individuais, cumpridas, sendo que o Ginásio Pernambucano, como 

instituição de ensino público estadual de Pernambuco, foi obrigado a alterar os 

critérios de instituição e pagamento do bônus para se adequar aos termos da 

legislação vigente no estado, havendo em conseqüência, uma redução do teto 

anteriormente estabelecido. Os critérios atuais privilegiam a avaliação coletiva com 

base a média ponderada das metas alcançadas nas séries avaliadas nas unidades 

escolares, média esta que deve ser calculada pelo Índice de Desenvolvimento 

Educacional de Pernambuco (IDEPE). O índice é obtido com base no resultado do 

                                                 
115 Cf. José EDWARD, Governo de Resultados: Aécio Neves implanta um regime de metas na administração de 

Minas Gerais. 2 mai 2007, Revista Veja, p. 68.  
116 Cf. Sistema de Avaliação de Desempenho e Bonificação – Manual Operacional, p. 17. 
117 Cf. Ibid, p. 16 
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desempenho dos alunos das 5a e 9a séries do ensino fundamental e do 3o ano do 

ensino médio nas disciplinas de matemática e português na prova do Sistema de 

Avaliação da Educação de Pernambuco (SAEPE), somado ao fluxo escolar (taxa de 

aprovação). Cada unidade tem uma meta a cumprir estabelecida em um Termo de 

Compromisso de Gestão Escolar, sendo que o bônus será concedido em função do 

cumprimento desta meta. Para ter direito ao bônus, o servidor terá que exercer suas 

funções na unidade escolar premiada por, no mínimo, seis meses do ano letivo que 

for referência para a concessão da premiação. Somente em 2008, o Governo do 

Estado de Pernambuco destinou 28,8 milhões de reais para pagamento do bônus 

em 2009. Em 2010 esse valor passou para 41 milhões de reais e em 2011 para 48 

milhões de reais. Os valores pagos aos professores em 2011 variaram entre R$ 

360,99 e R$ 1990,57. O pagamento médio foi de R$ 1.469,68.118 

 

10.1. Aspectos Legais do Bônus de Desempenho  

Como vimos no tópico anterior, o bônus de desempenho é um prêmio 

concedido àqueles que atingem as metas pré-definidas. A iniciativa privada utiliza os 

prêmios por desempenho para premiar os melhores destaques em campanhas 

motivacionais, sendo que as metas são definidas em regulamento. Os prêmios 

geralmente são distribuídos em bens, serviços, mas também há premiações em 

dinheiro, sendo que os prêmios em serviços normalmente são concedidos em 

viagens de incentivo ou em experiências. As viagens podem ser nacionais ou 

internacionais e dentre as experiências podemos citar um passeio num veículo de 

Fórmula 1, um jantar, passar um dia num SPA etc.  

A fim de diversificar a escolha dos prêmios, as empresas têm utilizado 

catálogos de prêmios “on line” semelhantes aos utilizados pelas empresas de 

cartões de crédito junto a seus consumidores, os quais resgatam produtos com 

pontos que vão acumulando por meio de suas compras. Além dos catálogos, as 

empresas também utilizam cartões pré-pagos com possibilidade de compras, saque 

em dinheiro e “vouchers” em papel de segurança, que podem ser trocados em ampla 

ou restrita rede de lojas.  

                                                 
118 Cf. A Avaliação das Escolas Estaduais e o Bônus de Desempenho da Educação - BDE- Governo do Estado de 

Pernambuco – Secretaria de Educação do Estado – Nota Técnica 

www.educacao.pe.gov.br/diretorio/pmg2/nota_tecnica_idepe.pdf 
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As premiações em outras formas que não em pecúnia tem por objetivo maior 

fidelização do premiado ao concedente do prêmio, pois os prêmios em dinheiro, por 

vezes, são utilizados para pagar dívidas. Ocorrendo essa hipótese, o premiado 

talvez não tenha uma lembrança positiva do prêmio conquistado.  

Do contrário, se o premiado recebe uma premiação em bens, como, por 

exemplo, uma televisão, todas as vezes que olhar para o aparelho se lembrará 

positivamente do concedente do prêmio e do reconhecimento pela conquista.  

Uma viagem de incentivo proporciona uma fidelização ainda maior, pois as 

viagens ficam gravadas na memória do premiado por um longo período de tempo. 

No setor público é mais comum premiar em dinheiro.  

Quanto aos impactos legais, não há diferença entre as modalidades de 

premiação. Sejam os prêmios em bens, em serviços ou em dinheiro, o impacto 

tributário, trabalhista e previdenciário é o mesmo.  

Na opinião de Paulo de Barros Carvalho,(119) para efeito de incidência de 

imposto de renda, prevalece no direito brasileiro a “(...) teoria do ‘acréscimo 

patrimonial’, onde ‘renda’ é todo ingresso líquido, em bens materiais, imateriais ou 

serviços avaliáveis em dinheiro, periódico, transitório ou acidental, de caráter 

oneroso ou gratuito, que importe um incremento líquido do patrimônio de 

determinado indivíduo, num certo período de tempo.”  

O conteúdo semântico do vocábulo “renda”, segundo Barros Carvalho,(120) 

compreende o saldo positivo resultante do confronto entre certas entradas e saídas, 

ocorridas ao longo de um dado intervalo temporal. 

Ainda segundo Barros Carvalho, (121) objetivando facilitar a fiscalização e a 

arrecadação tributária, porém, o legislador da União criou a figura da “retenção na 

fonte” do imposto sobre a renda, em que se efetua antecipação do tributo 

supostamente devido. Ao especificar as circunstâncias em que tal operacionalidade 

seria aplicada, a Lei n. 8981/95 e o Regulamento do Imposto sobre a Renda 

referiram-se aos prêmios distribuídos em concursos e sorteios, nada dizendo a 

respeito da premiação de incentivo, concedida pelo atingimento de metas 

estabelecidas pelo patrocinador. Logo, por ausência de previsão legal, não há como 

                                                 
119 Marketing de Incentivo: uma visão legal, p. 73. 
120 Ibid, p. 89.  
121 Ibid, p. 89. 
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impor a essa modalidade de prêmio a figura da retenção na fonte. Em vista disso, 

para serem gravados pelo imposto sobre a renda, os prêmios devem representar 

acréscimo patrimonial efetivo, o que se verifica ao final do período de apuração. 

Nesse caso, o tributo devido deve ser exigido diretamente do beneficiário, por ser ele 

o contribuinte do imposto, manifestando capacidade contributiva.  

Contudo, colocando-se a questão de forma pragmática, observa-se que as 

organizações têm optado pela retenção na fonte do imposto de renda incidente 

sobre os prêmios ou bônus de desempenho, uma vez que os auditores fiscais têm 

entendido que a retenção na fonte deve ser feita.  

Outro aspecto a considerar é se prêmio integraria ou não a remuneração do 

premiado.  

No dizer de Arnaldo Sussekind, (122) prêmio seria um suplemento à 

remuneração do empregado, destinado a recompensá-lo pela eficiência na 

prestação dos serviços, pela assiduidade com que comparece ao trabalho, por ter 

atingido determinado número de anos sem qualquer punição. Prêmio corresponderia 

assim, a uma gratificação de incentivo, visando ao melhor rendimento e 

comportamento do empregado. Prêmio objetiva incentivar e recompensar atributos 

individuais, dependendo, portanto, seu deferimento da ação pessoal do empregado 

em relação à empresa. Por isto mesmo, na instituição dos prêmios, o empregador 

costuma estipular as condições que subordinam sua concessão. 

Conseqüentemente, desde que concedido com os característicos que configuram 

sua verdadeira natureza jurídica, o prêmio não deve ser conceituado como salário. É 

que – vale dizer – ele visa a recompensar o empregado por ter cumprido, como lhe 

compete, o contrato de trabalho celebrado com a empresa. Pelo cumprimento desse 

contrato, ele faz jus aos salários ajustados; o prêmio nada mais representará, 

portanto, do que uma liberalidade patronal.  

Ao julgar as reclamações trabalhistas de premiados em programas 

motivacionais realizados pela iniciativa privada, os Tribunais trabalhistas têm 

entendido que a premiação deve ser eventual, considerando a não habitualidade 

como algo que não se repita de modo que não crie expectativa ao premiado.  

 

                                                 
122 Instituições do Direito do Trabalho, p. 344. 
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O empregador, pelo seu poder diretivo, possui os amplos poderes de 

fixação de metas e dos respectivos prêmios. Em determinadas épocas, de 

acordo com os interesses do empregador, o mesmo pode e deve alterar a 

sistemática dos prêmios. O prêmio "top Premium", quando fixado e pago 

pelo empregador, não se transforma em uma cláusula perene do contrato 

de trabalho. Se assim o fosse, qualquer sistemática de prêmio, a qual é, 

pela natureza desse título, um incentivo para as vendas, transformar-se-ia 

em um ônus para o empregador, representando, assim, uma verdadeira 

ingerência ao seu poder diretivo. Não há nos autos de que a reclamada 

teria assumido o compromisso de pagar esse prêmio para toda a vigência 

do contrato de trabalho. O prêmio, de fato, possui natureza salarial, 

quando se tem o seu pagamento de forma habitual, contudo, o seu 

implemento não é fator integrativo ao salário, como se fosse um direito 

adquirido do trabalhador. Rejeito o apelo da reclamante. (TRT 2ª R. – RO 

00336 – (20030645250) – 4ª T. – Rel. Juiz Francisco Ferreira Jorge Neto – 

DOESP 28.11.2003) 

 

Estando evidenciada a percepção habitual da parcela "prêmio-

produtividade", esta deve integrar a remuneração do empregado para 

todos os efeitos legais, à luz do art. 457, § 1º, da CLT. Precedentes desta 

Corte. (TST – RR 625.551/2000.5 – 3ª T. – Relª Min. Maria Cristina 

Irigoyen Peduzzi – DJU 03.02.2006)  

 

Dispõe o art. 6o da Lei 13.486/2008, que instituiu o bônus de desempenho 

educacional – BDE destinados aos servidores das escolas estaduais do estado de 

Pernambuco, que o BDE não integra a remuneração dos servidores beneficiados.   

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2a. Região, em decisão de 2006, 

ao analisar o artigo de lei estadual prevendo que prêmio não integra a remuneração 

concluiu que o Estado não pode editar norma de caráter geral sobre direito do 

trabalho, que é de competência federal.  

 

A verba habitualmente paga, instituída com escopo de compensar o 

empregado pelo atingimento de metas e estimulá-lo à manutenção de 

melhor índice de desempenho, independentemente do rótulo que lhe tenha 
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sido dado, configura prêmio e caracteriza contraprestação de inequívoca 

natureza salarial. Sua integração ao salário para efeito de cálculo das 

verbas legais decorre da aplicação do art. 457, par. 1º da CLT, pois 

embora a Lei Estadual nº8.975/94 (implementada pela Lei nº 9185/95), que 

instituiu a verba intitulada prêmio de incentivo afaste expressamente a 

natureza salarial do benefício, esta não pode se sobrepor à legislação 

trabalhista, hierarquicamente superior. O fato de o empregador ser uma 

autarquia estadual não autoriza que o Estado edite norma de caráter geral 

sobre direito do trabalho, cuja competência é privativa da União (art. 22, 

inc. I da Constituição Federal de 1988). As normas que regem a 

contratualidade são mesmo aquelas da CLT. (TRT 2ª R. – RO 01848-2003-

073-02-00 – (20060316378) – 4ª T. – Rel. p/o Ac. Juiz Paulo Augusto 

Camara – DOESP 19.05.2006)  

 

Entretanto, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) parece ter pacificado 

entendimento no sentido de que a administração pública deve se ater ao princípio da 

legalidade, sendo seu dever observar a regra contida em Lei.  

 

É dever da Administração Pública perseguir a satisfação da finalidade 

legal. O pleno cumprimento da norma jurídica constitui o núcleo do ato 

administrativo. A Administração Pública submete-se, nos atos praticados, e 

pouco importando a natureza destes, ao princípio da legalidade, pelo que 

inexiste a possibilidade de incorporação da parcela, diante da previsão 

legal de que esta não se incorporaria aos salários, bem como detinha 

período específico de vigência. Recurso de revista não conhecido. (RR - 

53900-09.2007.5.02.0021, 1ª Turma, Rel. Min. Vieira de Mello Filho, D.J. 

de 29/5/2009) 

 

Não se há de falar em incorporação da parcela prêmio de incentivo, 

porquanto, embora o art. 457 da CLT estabeleça a natureza salarial dos 

prêmios percebidos pelos empregados, tem-se que em se tratando a 

reclamada de ente público, deve ater-se ao princípio da legalidade, pelo 

que agiu no estrito cumprimento de seu dever ao observar a regra contida 

em lei. Recurso de revista de que não se conhece. (RR - 192900-
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80.2007.5.02.0067, 7º Turma, Rel. Min. Pedro Paulo Manus, D.J. de 

10/12/2010) 

 

Nos termos do art. 4.º da Lei Estadual n.º 8.975/94, a parcela prêmio 

incentivo -não se incorpora aos vencimentos e salários para nenhum 

efeito, e sobre ele não incidirão vantagens de nenhuma natureza, bem 

como os descontos previdenciários e de assistência médica-. Dessa feita, 

com base no princípio constitucional da legalidade, o qual regula os atos 

da Administração Pública, incabível a utilização de referida parcela como 

base de cálculo do décimo terceiro e terço de férias. Precedentes nesse 

sentido. Recurso de Revista conhecido e provido. (RR - 55100-

77.2008.5.02.0001, 4ª Turma, Rel. Min. Maria de Assis Calsing, D.J. de 

3/12/2010) 

 

Esta Corte pacificou entendimento no sentido de que, tratando-se o 

empregador ente da Administração Pública, submete-se ao princípio da 

legalidade, razão pela qual a parcela denominada Prêmio Incentivo Fundes 

não se incorpora ao salário do reclamante, pois a norma que instituiu o 

benefício, Lei Estadual nº 8.975/94, afastou expressamente a sua natureza 

salarial. Incidência da Súmula 333 do TST. PRECEDENTES. NÃO 

CONHECIDO. (RR - 227200-85.2007.5.02.0029, 5ª Turma, Rel. Min. 

Emmanoel Pereira, D.J. de 28/10/2010) 

 

Do ponto de vista previdenciário, segundo o  art. 28, § 9o, alínea e, item 7 da 

Lei 8.212/91, as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos 

expressamente desvinculados do salário não integram o salário-de-contribuição.  

Wagner Balera, (123) interpretando a regra supracitada, conclui que não se 

pode situar o prêmio dentre as bases de cálculo da contribuição social de 

seguridade porque o legislador, elaborando a rígida catalogação das situações que 

dão lugar à incidência, exclui dessa estrutura normativa fechada do tipo tributário 

social, toda e qualquer possibilidade de subsunção item 7, do § 9o, do art. 28 da lei 

                                                 
123 Marketing de Incentivo: uma visão legal, p. 117. 
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n. 8.212/91 – não integram o salário-de-contribuição, vale dizer: não são 

considerados integrantes do tipo tributário contribuição social os ganhos eventuais.  

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar lide acerca do abono 

assiduidade assim decidiu: 

 

O abono-assiduidade, conquanto premiação, não é destinado a 

remuneração do trabalho, não tendo natureza salarial. Deveras, visa o 

mesmo a premiar aqueles empregados que se empenharam durante todo 

ano, não faltando ao trabalho ou chegando atrasado, de modo a não 

integrar o salário propriamente dito. 2. A Corte Especial, em casos 

análogos, sedimentou o entendimento segundo o qual a conversão em 

pecúnia do abono-assiduidade não gozado não constitui remuneração 

pelos serviço prestados, não compondo, destarte, o salário-de-

contribuição. (REsp 749467/RS; RECURSO ESPECIAL 2005/0078128-8, 

Rel.: Min. Luiz Fux, T1, DJ 27.03.2006, pg. 202). 

 

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), entretanto,  tem 

entendido que prêmios conquistados em campanhas motivacionais promovidas por 

empresas privadas a seus empregados fazem parte do salário de contribuição à 

Previdência Social. Os primeiros casos foram julgados em 2008.124 Algumas 

empresas recorreram ao Judiciário, mas as ações ainda estão em primeira instância 

Federal e ainda não se tem conhecimento de decisões nessa esfera.   

Tendo em vista que não há lei específica sobre prêmios de incentivo, há 

divergências de interpretação da legislação tributária e trabalhista, sendo que tais 

divergências  devem persistir até que se tenha um marco regulatório ou a partir do 

momento em que o Judiciário tenha uma posição uniforme, principalmente no que 

tange às questões previdenciárias.  

No Congresso há alguns projetos visando a regular a matéria por lei 

específica, sendo que o projeto de lei 6.746/2006, que teve início na Câmara e no 

Senado tramitou com o número 286/2009, foi aprovado por unanimidade pelas duas 

Casas Legislativas, mas foi vetado pela Presidência da República em meados de 

                                                 
124 Cartões de incentivo chegam ao conselho, Valor Econômico, Legislação, 25.01.2008, São Paulo. 
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2010. Legislativo e Executivo estudam texto para um novo projeto, de modo que 

sejam corrigidas algumas imperfeições do texto vetado, e tenha início nova 

tramitação.  

No que diz respeito à matéria previdenciária que poderia ser objeto de projeto 

de lei específica, Wagner Balera (125) sugere que o art. 28, § 9o, alínea e, item 7 seja 

alterado da seguinte forma: 

 Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta lei, 

exclusivamente; 

a. as importâncias: 

b. 1 (...) 

7. recebidas a título de ganhos eventuais, prêmios de incentivo e os 

abonos expressamente desvinculados do salário;  

Acredita Balera, que a promulgação de lei específica com a alteração 

sugerida resolveria as divergências em esfera previdenciária.   

O novo texto, que está sendo estudado pelo Legislativo e pelo Executivo, visa 

a resolver ainda, divergências de interpretação em matéria trabalhista e tributária 

(imposto de renda).  

 

11. Os alunos 

Os aluno são selecionados pelo critério de proximidade da escola e passam 

por uma avaliação de conhecimentos. Os resultados das avaliações iniciais feitas 

pelos Centros são inversamente proporcionais às notas atribuídas no ensino 

fundamental, sendo que a grande maioria não consegue ultrapassar a nota três 

numa escala de zero a dez. Para corrigir essa distorção, o aluno passa por programa 

de ensino de nivelamento durante um período de seis meses. Ao final do ano, 

constata-se normalmente que aproximadamente 80% dos alunos são  considerados 

aptos a passar de ano e os alunos com dificuldades em disciplinas específicas 

recebem reforço no ano seguinte.126 

 

                                                 
125 Marketing de Incentivo: uma visão legal, p. 138. 

 
126 Cf. Marcos MAGALHÃES, Pernambuco Cria, Experimenta e Aprova, p. 86-87.  
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Ao Entrar no Centro o aluno elabora seu projeto de vida e seu plano de 

carreira estruturando seus sonhos para que se tornem realidade, a partir de metas 

pré-definidas de forma clara e objetiva. Assim, uma vez definido seu objetivo (ex.: 

ser advogado, abrir um negócio próprio, passar no vestibular), desenha uma árvore 

da vida, com base na análise de seus valores, qualidade e habilidades, onde nas 

raízes estão suas crenças e valores, no tronco suas melhores qualidades, nos 

galhos seu plano para o futuro, nas folhas suas principais habilidades, nas flores 

seus grandes sonhos e nos frutos as conquistas nos próximos cinco a dez anos.  

Em seguida analisa os obstáculos, oportunidades externas, facilidades e 

dificuldades pessoais.   

Por fim o aluno define o que é preciso para alcançar os objetivos. Para tanto, 

“(...) elabora a escala da vida para um período de cinco a dez anos, na qual cada 

degrau corresponde a um ano.” Com isso, “(...) o aluno aprende a fazer planos, 

estabelecer metas, assumir compromissos, lograr resultados e rever suas metas”.127  

O ensino é gratuito e “(...) para assegurar o acesso a todos, o aluno recebe: 

(i) todos os livros necessários para os cursos; (ii) três refeições diárias; (iii) uniforme 

escolar; e em alguns casos, transporte escolar”.128  

Os alunos participam semanalmente de 30 aulas nas disciplinas do currículo 

escolar normal, contendo “(...) aulas expositivas, trabalhos em grupos, atividades de 

laboratório, projetos, provas e deveres de casa.”  

“Além das aulas acadêmicas e profissionalizantes, o aluno participa de 

projetos interdisciplinares e inovações na introdução da atividades voltadas 

para o associativismo, empreendedorismo e de diversas atividades 

curriculares e extracurriculares, como grupos de teatro, jornal, leitura, que 

contribuem para o desenvolvimento do protagonismo juvenil.”129  

 

 

 

 

                                                 
127 Ibid, p. 64-65. 
128 Ibid, p. 87.  
129 Marcos MAGALHÃES, Pernambuco Cria, Experimenta e Aprova, p. 88. 
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12. Resultados 

O Ginásio Pernambucano (primeiro Centro) iniciou suas atividades com esse 

novo modelo de gestão em 2004. Até 2006 já havia 13 Centros instalados, sendo 

que em 2007 esse número passou para 20 e em 2008 para 33. Hoje são 259 

Centros instalados em Pernambuco, Ceará, Piauí, Sergipe, Maranhão e Rio de 

Janeiro. A meta para 2014 é de o número de Centros atingir o patamar de 1.020 nos 

estados brasileiros. 

Nos três primeiros anos de existência dos Centros, a taxa de freqüência dos 

alunos às aulas era de 97% e a evasão foi de 2,2% por motivo de transferência para 

outras escolas e não por abandono. A taxa de aprovação foi de 98%. Em 2006 e 

2007 os alunos do Ginásio Pernambucano que participaram do ENEM ultrapassaram 

a média nacional. Em 2006 obtiveram média 48, enquanto a média nacional foi 44. 

Em 2007 obtiveram a média 62, enquanto a média nacional foi de 54. Dos alunos 

que iniciaram o curso em 2004, 95% concluíram o ensino médio em 2006.  Mais de 

80% dos alunos dos Centros aspiram ingressar no ensino superior. O índice de 

participação e de aprovação em universidades públicas e particulares teve um 

aumento considerável. A título de exemplo, dos 155 alunos do Ginásio 

Pernambucano que participaram do vestibular da Universidade Federal de 

Pernambuco, 35,48% foram aprovados na segunda fase e de 75 alunos inscritos na 

Universidade do Estado de Pernambuco (UPE), 61,33% foram aprovados. Dos 

estudantes do Ginásio Pernambucano que participaram dos vestibulares de 2006, 

19 foram classificados entre os dez primeiros colocados.130  

Em 2010 a média do Ginásio Pernambucano no exame do SAEPE foi de 

263,19 em matemática superando a média do estado de Pernambuco que foi de 

246,02. Em português a média do Ginásio Pernambucano foi de 259,64 e média do 

estado de Pernambuco foi de 239,79. Os níveis desejáveis de desempenho do 

SAEPE vão de 350 a 375, numa escala de 0 a 500.  

Comparando-se o desempenho do Ginásio Pernambucano nos anos de 2008 

a 2010 nota-se que houve uma redução nas médias de português, passando de 

273,08 em 2008 para 266,92 em 2009 e 259,64 em 2010, o mesmo ocorrendo com 

                                                 
130 Cf. Ibid, p. 99-107 
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as médias de matemática, que em 2008 foram de 281,09, em 2009 de 265,67 e em 

2010 de 263,19.  

No estado de Pernambuco nota-se um aumento da média de 2009 com 

relação a 2008 e uma diminuição da média de 2009 com relação a 2010. Sendo 

assim, em português a média do estado passou de 233,86 em 2008 para 243,04 em 

2009 e 239,79 em 2010. Já em matemática as médias passaram de 243,53 em 2008 

para 249,46 em 2009 e 246,02 em 2010.  

Observamos que em todos esses anos a média do Ginásio Pernambucano 

superou a média do estado de Pernambuco. 

No que diz respeito às médias do IDEPE, o Ginásio Pernambucano teve 

médias 3,45 e 3,25 em 2008; 4,18 e 2,96 em 2009;  e 4,21 e 3,13 em 2010, 

respectivamente nas provas  realizadas ao final do ensino fundamental e do ensino 

médio.  

A maior nota em 2010 foi 5,39 da escola de referência em ensino médio, 

Maria Vieira Muliterno. Atualmente existem 174 escolas de referência em 

Pernambuco e a meta do governo do estado é atingir o número de 300 escolas. 

Segundo o secretário da educação de Pernambuco, Anderson Gomes(131), o 

conjunto de fatores que faz dessas escolas serem de referência passa pela gestão, 

pela dedicação dos professores, pelo melhor uso da verba pelas escolas e também 

pelo fato de os professores passarem o dia todo na escola, o que permite uma 

interação maior entre estudante e professor. Há também uma melhor qualidade de 

vida para os professores: eles não têm que se deslocar de escola para escola, pois 

passam o dia em uma escola, onde tem merenda e almoço para os alunos, que têm 

a vantagem de ter tempo de se aprofundar nas disciplinas que eles têm mais 

dificuldades. Com todas essas ferramentas à disposição, tenho certeza que vamos 

alcançar melhores rumos de desempenho da educação”, disse. 

 

 

 

 

                                                 
131 Cf. SECRETARIA da Educação Vai Ampliar Escolas de Referência em Pernambuco, 10.06.2011 às 

8h35min, atualizado às 11h18min. Globo.com, Nordeste.  
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13. Analise comparativa: teorias comportamentais e modelo experimental  

Após estudar as políticas educacionais adotadas no Brasil desde o 

Descobrimento até os dias de hoje, assim como as teorias de motivação e o modelo 

experimental adotado pelo Ginásio Pernambucano, seria importante no nosso 

entendimento, verificar sua aplicabilidade quanto ao incentivo ao desempenho dos 

professores do Ginásio Pernambucano, a partir das respostas dos professores, 

alunos e gestoras às perguntas que fizemos quando de nossa pesquisa de campo. 

 Chamou-nos a atenção de início, que o Ginásio Pernambucano é 

reconhecido publicamente como uma das instituições de ensino de referência no 

estado de Pernambuco. 

Reforça esse reconhecimento o sentimento dos entrevistados quanto a ser o 

Ginásio Pernambucano um bom lugar para trabalhar ou estudar e de efetivamente 

contribuir, de forma positiva, para a melhoria da qualidade do ensino público 

brasileiro.  

O termo “referência” aparece na pesquisa de Mayo citada anteriormente, que 

ao isolar um grupo de trabalhadores por determinado período de tempo, constatou 

aumento de produtividade no trabalho.  

As pesquisas realizadas com colaboradores, no Brasil e em outros países, 

para classificar as melhores empresas para se trabalhar, reforçam o sentimento de 

orgulho de a elas pertencer.   

Logicamente essas conquistas não são obra do acaso, pois se assim o fosse 

não seriam legítimas. Acreditamos que o recebimento do título “escola de referência” 

ou do prêmio “melhores empresas para trabalhar”, aliados à constatação de sua 

legitimidade, pode ser um fator de incentivo para o trabalho e estudo, no caso do 

Ginásio Pernambucano.  

Os entrevistados destacaram positivamente o ambiente e a estrutura do 

Ginásio Pernambucano. Salas de aula adequadas, laboratórios de química, física, 

biologia e inglês, que permitem ao aluno vivenciar as aulas teóricas, restaurante com 

refeições a contento, bom relacionamento entre alunos, professores e demais 

servidores. Os pontos a melhorar estariam relacionados à imaturidade ou a falta de 

reconhecimento do trabalho dos professores por parte de alguns alunos, à sala dos 
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professores que foi considerada um pouco pequena por um dos entrevistados e a 

inexistência de quadra poliesportiva.  

Analisando as respostas dos entrevistados referentes à estrutura e ao 

ambiente de trabalho com base na teoria de Maslow, entendemos que a construção 

do ambiente adequado aos estudos e ao trabalho é fator de motivação dos 

professores, alunos e demais colaboradores do Ginásio Pernambucano. Algumas 

sugestões foram dadas para pequenas modificações do ambiente. Dissemos 

anteriormente, que segundo Debora Sthefens, a modificação constante do ambiente 

de trabalho também é um fator motivacional. Uma pesquisa entre professores e 

alunos para sugestões de modificação no ambiente do Ginásio e uma avaliação 

criteriosa antes da implantação das melhorias talvez possa ser importante para 

melhorar ainda mais o clima organizacional e o desempenho de professores e 

alunos do Ginásio Pernambucano.  

Ser uma escola de referência. Ter uma estrutura e um ambiente propícios ao 

bom ensino que proporciona um bom estudo, são elementos importantes para um 

ensino de qualidade, mas a questão é: como foi atingido o objetivo de ser escola 

referência? Para responder esta pergunta temos que voltar à origem da restauração 

do Ginásio Pernambucano.  

O sonho de Marcos Magalhães para restaurar o Ginásio Pernambucano e a 

partir da realização desse sonho uma nova motivação, em conjunto com outras 

pessoas, para a introdução de um ensino experimental que contribuísse com a 

melhoria do ensino público brasileiro, tendo por foco inicial a qualidade, para depois 

se expandir na rede pública sem privilégios, poderia ser explicado pela teoria 3.0, 

pois acreditamos que a realização desse sonho estaria calcada no desejo de fazer o 

que fazemos em busca de algo superior e este algo superior seria, a melhoria do 

ensino público brasileiro.   

Uma característica que se sobressai no Ginásio Pernambucano é o modelo 

de gestão. Tudo começa com sonhos (abstratos), que se concretizam com 

elaboração de um plano onde se definem os objetivos, as ações, responsáveis e 

datas para cumprimento das ações. Colocado o plano em prática deve se fazer o 

acompanhamento, monitorar o cumprimento das metas nos prazos estabelecidos, 

corrigir eventuais rumos e concretiza-lo com sucesso, chegando ao resultado 

almejado. Essa cultura vem da própria concepção do novo conceito do Ginásio, 



 66 

passando pelos órgãos deliberativos, diretoria, gestão, professores, demais 

colaboradores e alunos. Isto pode ser constatado tanto nas respostas dos 

professores, da gestora e também dos alunos e poderia ser explicado pela teoria da 

fixação dos objetivos de Edwin Loke.  

Se a teoria do reforço contrapõe-se filosoficamente à teoria da fixação dos 

objetivos, podemos entender que na prática ela é complementar, pois os bônus 

concedidos de forma justa para recompensar aqueles que concretizam ou superam 

os objetivos propostos, podem fazer com que os objetivos sejam atingidos com 

maior qualidade ou em menor prazo, resultando no aumento de produtividade e 

melhoria da qualidade. No setor público a fixação de objetivos  aliada à concessão 

de bônus funciona como instrumento positivo de gestão pela capacidade de fidelizar 

o servidor à organização e de fazer a todos enxergar a possibilidade implícita de 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

Como vimos anteriormente, a partir de 2008 o experimento do Ginásio 

Pernambucano passou a ser adotado gradativamente pelo Governo Estadual, sendo 

que o Ginásio teve que se adaptar às regras estaduais. A conseqüência disso é que 

os bônus sofreram redução. A expectativa de ganho de um suplemento à 

remuneração por desempenho passou de até 30% dos salários anuais para, no 

máximo um salário.  

O Governo Estadual deve ter se pautado em análises políticas e de 

conjuntura econômica para a tomada desta decisão. Contudo, refletindo sobre os 

aspectos comportamentais, o resultado das entrevistas demonstra que a medida 

causou reação contrária por parte dos professores do Ginásio Pernambucano. 

Alguns professores se sentiram injustiçados, outros fizeram comparações externas. 

Essa tomada de decisão pode ter resultado em redução global do nível de 

motivação dos professores e demais colaboradores do Ginásio Pernambucano, uma 

vez que todos são avaliados e premiados por cumprimento de metas. Como 

verificamos que houve uma redução das médias dos alunos justamente entre os 

anos de 2008 a 2010, esta decisão do Governo Estadual pode ter contribuído para a 

redução das médias a partir da diminuição do nível de motivação dos professores. 

Uma análise mais profunda poderia comprovar a veracidade ou não desta hipótese 

levantada.  
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A insatisfação demonstrada por um dos professores no que diz respeito à 

redução do bônus em face do desconto do imposto de renda pode ser amenizada 

com a explicação prévia no início de cada ano letivo, de que o tributo é devido 

conforme dispõe a lei e que o professor deve contar com o valor líquido para que o 

prêmio não seja algo que o desmotive,  invertendo a sua real função que é motivar 

as melhores conquistas.  

Para terem direito ao bônus, os professores, assim como os demais 

colaboradores, se submetem a avaliações de desempenho. As respostas quanto a 

este quesito demonstram que os professores vêem como positiva a avaliação, mas 

mais uma vez se sentem injustiçados com relação ao impacto da avaliação de 

desempenho sobre os bônus, depois da promulgação da Lei que reduziu o bônus de 

desempenho no ano de 2008. Isto levou novamente professores a fazerem 

comparações externas com outras escolas.  

Outro ponto favorável à motivação do professor e também a seu 

desenvolvimento é a capacitação profissional. O Brasil está passando por uma crise 

por falta de profissionais capacitados ao exercício de suas funções. As empresas 

tem tido muitas dificuldades para a reposição de vagas, sendo que nos concursos 

públicos muitos  candidatos  não conseguem atingir as médias necessárias à 

aprovação. O aquecimento da economia agrava a crise e para minimizar os efeitos 

da falta de mão-de-obra qualificada, as empresas estão buscando profissionais no 

exterior. Esse problema somente seria resolvido com investimentos na educação, 

capacitação de profissionais e com boa gestão dos recursos públicos.  

No caso específico do Ginásio Pernambucano, os professores destacam 

positivamente o fato de passarem por um período de treinamento e adaptação assim 

que entram na escola. Alguns professores observam que, às vezes, ficam 

impossibilitados de participar de programas de capacitação pela falta de professores 

substitutos. Outros professores têm utilizado poucas horas por anos para a sua 

capacitação profissional. Gostaria de destacar aqui um fator positivo que deveria ser 

refletido e seria muito bom que fosse seguido por outros profissionais. Dois 

professores se destacam e um mais acentuadamente, pois mesmo em condições  

adversas, darem total prioridade à capacitação profissional. Essas pessoas, na 

opinião de Mc Cleland, como vimos anteriormente, são realizadores. Pessoas que se 

motivam com a finalidade de fazer melhor as coisas. Essas iniciativas servem de 
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exemplo aos demais profissionais, podendo ser reconhecidas publicamente e até 

recompensadas.  

Questão sempre polêmica nas relações do trabalho é a remuneração do 

trabalhador. Todos os profissionais entrevistados à exceção de um deles foram 

unânimes em afirmar que a remuneração é insuficiente para fazer face às 

necessidades de alimentação, segurança, saúde, cultura e laser. Normalmente 

cultura e lazer ficam em segundo plano quanto às prioridades de satisfação, pois 

não fazem parte das necessidades primárias. As alternativas para suprir essas 

necessidades vão desde o complemento da renda com o salário do cônjuge até o 

trabalho em três turnos. Alguns professores entendem o prêmio como complemento 

da remuneração, o que desvirtua a sua real função que é incentivar, mas é um 

reflexo da insuficiência do salário para suprir as suas necessidades, por vezes, 

básicas.  Um professor disse inclusive que houve redução em quase 200% na 

gratificação que recebia. A baixa remuneração pode gerar insatisfação para o 

trabalho, pois o profissional deixa de pensar no trabalho para pensar, por exemplo, 

na insuficiência de saldo bancário para pagar suas contas mensais. Pode ainda, 

gerar comparações externas e sentimento de injustiça.  

O ensino em tempo integral em que o professor permanece numa única 

escola ao invés de se deslocar de uma para a outra durante o dia, faz com que o 

professor tenha maior proximidade com os alunos, com a comunidade local e com 

seus colegas de trabalho. Isto traz mais qualidade de vida, principalmente nos 

grandes centros em que o trânsito é caótico. Pelo relato da professora de um dos 

professores pudemos notar que o trânsito de Recife tem ficado cada vez mais 

complicado. Pudemos constatar pessoalmente este fato quando de nossa visita ao 

Ginásio. Entendemos assim, que o ensino em tempo integral num mesmo 

estabelecimento de ensino é um fator motivador.  

É importante ressaltar o elogio ao professor que se destaca como um fator 

motivacional que vai ao encontro da teoria do reforço. Nas respostas dos 

professores são destacados elogios de alunos e da gestora. O reconhecimento é 

muito importante para a motivação do ser humano, mas desde que seja coerente 

com o resultado alcançado, pois do contrário não terá o mesmo efeito de um elogio 

sincero.  
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Os alunos vêem o Ginásio como uma extensão de suas casas e os 

professores como mestres e amigos, pois além de terem a possibilidade de estudar 

em escola pública com estrutura semelhante à da rede particular, podem contar com 

os professores como conselheiros, tanto para problemas pessoais quanto para 

sugestões à escolha de uma futura profissão, por exemplo.   

São estas as nossas reflexões acerca da utilização das teorias 

comportamentais no Ginásio Pernambucano comparadas com base nas respostas 

dos professores, alunos e gestora do Ginásio. Da comparação extraímos algumas 

sugestões que podem ser avaliadas e implantadas após uma pesquisa mais ampla, 

envolvendo maior quantidade de alunos e professores.  
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CONCLUSÃO 

 

O aumento da produtividade da economia nacional deixou mais evidente um 

grave problema brasileiro: a falta de mão-de-obra qualificada. Outro grave problema 

é a crise moral vivida pelo Executivo e Congresso Nacional.  

A educação no Brasil passou por várias fases, umas com mais ênfase à 

educação de excelência  para poucos e outras voltadas para a universalização sem 

qualidade.  

Por vezes, intelectuais bem intencionados tentaram formular políticas de 

educação destinadas a um ensino de qualidade e que também pudessem atingir a 

maioria da população. Entretanto, frustraram-lhes os sonhos a falta de vontade 

política para implementa-las ou a transferência das verbas de educação para 

assuntos tidos por prioritários. 

Muitos são os problemas gerados pela falta de investimento na educação 

durante toda a história do Brasil. Acreditamos que uma forma de soluciona-lo seria a 

cooperação do setor público com a iniciativa privada, pois os problemas aqui 

apontados, aliados à criminalidade, à crise nos sistemas de saúde e transporte etc, 

afetam toda a sociedade.  

A iniciativa de Marcos Magalhães na implantação do experimento no Ginásio 

Pernambucano não teria dado certo se não fosse a boa gestão e uma série de 

fatores que mantém os professores, os alunos e demais servidores motivados para o 

sucesso.  

A análise comparativa das teorias comportamentais com as técnicas de 

gestão implantadas no Ginásio indica que manter os professores motivados ao 

ensino de qualidade contribuirá para a melhoria da educação, formando uma 

sociedade mais ética e voltada à sustentabilidade.  

Os depoimentos dos professores, gestora e alunos trazem dados importantes 

para o complemento do estudo, estando muito evidente nas respostas o orgulho de 

ensinar, de estudar no Ginásio Pernambucano e de ter uma estrutura adequada 

para tanto.  
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Esperamos que este estudo possa contribuir com a melhoria da qualidade de 

ensino na educação pública e com o desenvolvimento moral e intelectual dos 

cidadãos.  
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ANEXO  

Pesquisa de Campo 

 

Em 13 de maio de 2011 às 9h iniciamos a visita ao Ginásio Pernambucano. 

Conhecemos Marcos Magalhães, idealizador do projeto de um novo modelo de 

ensino para Ginásio Pernambucano, bem como de sua restauração. Conhecemos 

também a gestora da unidade, Neusa Maria Pontes de Mendonça, professores e 

alunos, a equipe da secretaria, coordenação, responsáveis pela biblioteca e 

laboratórios. Marcos Magalhães e Neusa Mendonça fizeram uma apresentação do 

citado modelo, contendo bom conteúdo  para o desenvolvimento deste estudo. A 

apresentação foi feita no salão principal, sendo que em suas paredes há fotos 

antigas, mas bem preservadas. No salão foram mantidas cadeiras e mesas de 

estudos bem antigas e conservadas, que contrastam com aparelhos tecnológicos 

modernos para apresentações. 

Em seguida, fizemos uma visita às várias dependências do Ginásio.  

Constatamos que o Ginásio foi totalmente restaurado, preservando-se o 

modelo arquitetônico original. As salas de aula são amplas e com o pé direito alto, a 

biblioteca mantém importantes obras, a exemplo de um livro de Lavoisier do século 

XVIII, os laboratórios de ciências e de idiomas estão bem equipados para 

proporcionar um bom aprendizado aos alunos e o restaurante tem boas instalações 

e equipamentos suficientes para acomodar os comensais. Nota-se muito asseio e 

cuidado com a preservação dos ambientes, tanto por parte do corpo docente quanto 

por parte do corpo discente.  

O refeitório é muito freqüentado no horário de almoço e proporciona refeições 

equilibradas para a permanência dos alunos em período integral. Os alunos 

respeitam a fila e se acomodam de forma adequada para o almoço, dialogando 

normalmente durante as refeições. Notamos uma ou outra discussão entre os alunos 

no horário do almoço, mas as divergências foram resolvidas rapidamente com 

dialogo e entendimentos. 
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O Ginásio não tem quadra poliesportiva, sendo que as aulas de educação 

física são realizadas num grande salão nas próprias dependências da escola. 

Os alunos mantêm constante atividade e a gestora foi bastante requisitada 

durante o tempo em que fizemos a visita. Pudemos notar ainda, um bom 

relacionamento entre os professores entrevistados, a gestora e os alunos.  

Infelizmente não pudemos conhecer o museu do Ginásio, pois a porta estava 

trancada e a responsável se encontrava em outra dependência. Também não houve 

tempo hábil para terminar as entrevistas com os professores, gestora e os alunos. 

Conseguimos iniciar as entrevistas com os professores, mas tivemos que 

interrompe-las, pois precisavam almoçar e dar início às aulas da tarde. Conseguimos 

entrevistar duas estudantes presencialmente e três professores parcialmente. Diante 

disso, enviamos as perguntas por e-mail para os professores, outros aluno e para a 

gestora, recebendo as respostas posteriormente. A visita terminou por volta das 14h, 

quando nos despedimos da gestora e dos demais colaboradores. 

Constam a seguir as entrevistas presenciais, bem como as perguntas e 

respostas que nos foram envidas por e-mail: 

 

Neusa Maria Pontes de Mendonça, gestora (perguntas respondidas por e-mail) 

 

1. Você considera que a remuneração recebida pelos professores no Ginásio 

Pernambucano supre as necessidades de alimentação, segurança, vestuário, cultura e 

lazer? 

R. Atende às necessidades básicas de alimentação e vestuário, mas ainda é insuficiente 

para cultura e lazer quando nos referimos a professores que possuem família. 

2. A estrutura física do Ginásio Pernambucano é adequada para o desempenho das suas 

funções, dos professores e aprendizado dos alunos? 

R. Sim, pois possui salas amplas, laboratórios de Ciências, Inglês e Informática, 

auditório, museu e biblioteca adequados e em pleno funcionamento. 

3. Você entende que a metodologia de ensino implantada no Ginásio Pernambucano 

motiva os professores a ensinar com entusiasmo? 

R. Sim, devido aos resultados obtidos. 

4. Você entende que o trabalho do professor em período integral constitui um diferencial 

positivo? 



 74 

R. Certamente, pois ele se dedica a uma única escola, passa a conhecer melhor os 

estudantes e participar da rotina da escola. 

5. Você entende que o ambiente de trabalho no Ginásio Pernambucano é agradável para 

o exercício das funções dos professores? 

R. Sim. 

6. Os professores são incentivados pelo Ginásio Pernambucano à capacitação 

profissional? 

R. Sim. 

7. Como é feita a capacitação profissional do professor no Colégio Pernambucano? 

R. Ela é feita durante horários específicos ou pela Secretaria de Educação. 

8. Como são as metas de desempenho do professor no Ginásio Pernambucano? 

R. São relacionadas aos resultados de aprendizagem dos estudantes, à sua postura 

junto à instituição e aos estudantes. 

9. Você acredita que os professores se sentem motivados a atingir as metas de 

desempenho propostas? 

R. Sim. 

10. Os professores são reconhecidos pelo seu melhor desempenho? De que forma? 

R. Sim. Os que apresentam melhor desempenho são elogiados no coletivo e, muitas 

vezes, indicados como multiplicadores. 

11. Os professores são recompensados pelo seu melhor desempenho? De que forma? 

R. Se a escola atingir as metas esperadas, todos recebem bônus. 

12. Você entende que a avaliação de desempenho é importante para o desenvolvimento 

profissional do professor? 

R. Sim, além de ser um instrumento de gestão também funciona com um elemento de 

autoavaliação. 

13. Você considera o Ginásio Pernambucano um bom lugar para o professor trabalhar? 

R. Sim 

14. Você acredita que o Ginásio Pernambucano contribui para a melhoria do ensino 

público brasileiro? 

R. Sim ao considerarmos os resultados já obtidos ao longo desses sete anos. 
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Klenie Synara Ramos da Silva, professora de língua inglesa (perguntas respondidas por e-

mail) 

 

1. A remuneração recebida no Ginásio Pernambucano supre as suas necessidades de 

alimentação, segurança, vestuário, cultura e laser? 

R:.Atualmente não. Antes não precisava trabalhar o 3º turno, hoje tenho outro contrato 

pela Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes pra compensar as perdas salariais atuais. O 

bônus (ou bonificação) recebido anteriormente representava 30% de meu salário no 

final de cada ano. Hoje temos um 14º salário (substituição do bônus anterior) que além 

de ser baixo ( R$ 1.992,00- variável), este ano veio com desconto de imposto de renda 

em folha que representou o um desconto no valor de R$ 690,00 ( varia conforme 

salário) ou seja, o valor de meu bônus real foi de R$ 1.302,00, enquanto antes já 

cheguei a receber como bônus R$ 3.800,00.   

4. A estrutura física do Ginásio Pernambucano é adequada para o desempenho de suas 

funções e aprendizado dos alunos?  

R. Sim. Na área de Inglês contamos com um Laboratório de Línguas que nos ajuda 

muito a trabalhar outras habilidades (speaking and listening skills) que são poucas 

vivenciadas pelo número da carga horária reduzida de Língua Inglesa. 

5. A metodologia de ensino implantada no Ginásio Pernambucano lhe motiva a ensinar 

com entusiasmo? 

Sim. Aqui tive a oportunidade de estudar e aplicar vários tipos de metodologias em 

sala porque passamos um bom período de capacitação e treinamento antes de começar 

e reabrir as portas do Ginásio Pernambucano.  Assim, através desses estudos e 

aplicação em sala destes métodos, hoje tento fazer um filtro ou mix do que é positivo 

para a aprendizagem dos alunos. Por exemplo, observei que o Método Construtivista 

não é de um todo positivo (pelo menos em Língua Inglesa), quando o aluno não tem a 

mínima noção da Língua a ser estudada, e que muitas vezes o Método Tradicional 

vence o tempo e as barreiras necessárias para uma aprendizagem efetiva. Então, a 

partir dessas observações já tenho até projetos para fazer um Mestrado sobre esse 

tema, porque aqui tenho liberdade de fazer esses estudos e trabalhar de forma a obter 

os resultados esperados em Língua Inglesa.    

6. Você entende que o trabalho em período integral constitui um diferencial positivo? 
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Sem sombra de dúvidas. Apesar de estarmos sempre assoberbados de trabalhos, o contato 

e o convívio com o aluno o dia inteiro é muito importante não só para uma aprendizagem 

efetiva, mas a construção de valores através do contato afetivo (professor X aluno) muitas 

vezes construídos na escola pela ausência dos familiares em casa. Sem contar que tiramos 

o aluno da rua e inserimos no mercado de trabalho e Universidades, fato antes quase 

impossível na educação pública, isso graças ao período integral. 

7. O ambiente de trabalho no Ginásio Pernambucano é agradável para o exercício de suas 

funções? 

Sim. Mais uma vez falando de excesso de trabalho, o resultado dele é o meu estímulo. A 

cada ano a demanda de trabalho aumenta e o público (aluno) não é mais o mesmo, isso 

dificulta o nosso desempenho, mas ainda estamos conseguindo dar conta dos resultados e 

metas. Mas em comparação a outras escolas acho que aqui ainda é o melhor lugar para se 

trabalhar, estou aqui há 8 anos e considero aqui minha segunda casa e família. 

8. Você é incentivado à capacitação profissional pelo Colégio Pernambucano? 

Às vezes. Pela gestão sim, pelo Programa Integral do Estado não. Às vezes somos 

excluídos dessas capacitações porque não é permitido nos ausentarmos da sala de aula. 

9. Como é feita a capacitação profissional do professor no Colégio Pernambucano? 

Se for generalizada sempre há um Fórum anual para a rede de escolas integrais. Na escola 

nos reunimos com os professores da área sempre que podemos. Mas em geral, busco 

sempre que posso e em acordo com a escola participar de seminários e cursos da área bem 

como faço um curso de aperfeiçoamento por conta própria aos sábados na ABA 

(Associação Brasil América). Também iniciarei em setembro próximo um cruso de Pós-

graduação de Tradução em Língua Inglesa à distância (on-line), já que não tenho tempo de 

assistir aulas presenciais devido aos horários de trabalho. Em suma, é mais um esforço 

pessoal do que interesse do Estado. 

10. Por quais cursos e treinamentos você passou nos últimos 12 meses? 

2 seminários, I Fórum e atualmente faço curso de Inglês na ABA, acrescentando o curso 

de pós-graduação citado anteriormente que iniciará em setembro. 

11. Você participa ou é envolvido nas decisões do Colégio Pernambucano? De que forma? 

Nem sempre. Às vezes somos apenas comunicados das decisões tomadas pela gestão. Mas 

quando se trata da substituição do parceiro de Inglês, por exemplo, sou consultada antes 

pela próxima ocupação do cargo.  

12. Você se sente valorizado pela direção do Ginásio Pernambucano, demais funcionários, 

colegas e alunos? 
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Sim. Já estou aqui há 8 anos e não acho que ainda estaria aqui se meu trabalho não fosse 

reconhecido. Também acho que faço um bom trabalho, confesso que poderia fazer 

melhor, mas às vezes a demanda de trabalho não nos permite. 

13. Como são as metas de desempenho no Ginásio Pernambucano? 

Antes eram compostas de vários fatores: avaliação de desempenho individual e coletivo, 

avaliação externa, etc. Hoje, somos avaliados pela aprovação anual dos alunos e da prova 

do SAEPE (Sistema de Avaliação de Ensino de Pernambucano) que gera uma nota para 

constituir o IDEB. Isso massifica nosso trabalho com as demais escolas que não tem o 

mesmo resultado em vestibulares, por exemplo, que a nossa. Não aprovo esse tipo de 

avaliação. 

14. Você se sente motivado a atingir as metas de desempenho propostas? 

Sim. Adoro ultrapassar obstáculos, e metas pra mim é isso. Só que às vezes você é 

desestimulado quando você percebe que um professor de outra escola que não produz 

metade do trabalho desempenhado por você receber o mesmo valor de um bônus que é 

calculado em cima do menor salário bruto do Estado. Aprendi aqui no Ginásio 

Pernambucano que trabalhar com metas é a saída pra uma educação de qualidade. 

15. Você é reconhecido pelo seu melhor desempenho? De que forma? 

Sim, pelos alunos. Quando eles chegam até a mim e dizem que a prova do vestibular e do 

ENEM foram mais fáceis que as aplicadas aqui, e me agradecem dizendo que eu os 

preparei melhor. O reconhecimento do aluno é muito importante para uma melhor 

avaliação e estímulo do trabalho do professor, sendo o mesmo (aluno) o foco do propósito 

da nossa educação. 

16. Você é recompensado pelo seu melhor desempenho? De que forma? 

Não. Porque sou recompensada por um bônus inferior ao trabalho desempenhado aqui. 

Como mencionei anteriormente, outras escolas produzem resultados menores que o nosso 

e recebe o mesmo bônus. Não é egoísmo, é questão de justiça, o Estado não paga bem 

nem o salário dos funcionários e piora na hora de recompensar por metas. O sistema de 

avaliação das metas do Estado, em meu ponto de vista é muito falho.    

17. Você entende que a avaliação de desempenho é importante para o seu 

desenvolvimento profissional? 

Claro! Acho que não só pra mim. A relação humana é constituída de trocas e 

recompensas, e nada melhor que você receber não só o justo pelo seu trabalho, mas ser 

motivado a realizar mais e ser recompensado por isso, e sem dúvidas o financeiro é a lado 

mais significativo em termos de lucro. Lembro que no antigo sistema de bônus (aqui no 
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Ginásio), o aluno fazia uma prova externa elaborada por coordenadores da UFPE e UPE, e 

as disciplinas que se saíssem melhor teriam uma remuneração diferenciada, isso implicava 

que toda vez em que faltava um professor e outro precisava preencher aquela aula, todos 

se dispusera a fazê-lo, porque dava reforço de sua disciplina melhorando as chances de 

bom desempenho nas provas externas. Hoje, é muito difícil isso acontecer, todos 

reclamam quando tem que substituir outro professor e nem sempre dão o reforço. Isso é 

mais do que visível na atual situação, ou seja, isso é um dos reflexos da má remuneração e 

do não reconhecimento de nosso trabalho. Outro problema é que muitos professores 

deixaram de fazer e apresentar projetos e trabalhos na SBPC, por exemplo, porque não 

recebermos nenhum incentivo por parte do Estado, e nós temos que arcar com todas as 

despesas e custos para representá-lo. Quando o Estado custeia nossos projetos, é apenas 

01 ajuda de custo, quando seriam necessárias no mínimo 05 para apresentação de 15 

projetos de pesquisas como já foram realizados em nossa escola. Assim, como o Estado 

pode nos avaliar se ele não nos dá condições de mostrarmos nossos trabalhos? 

 

18. Você considera o Ginásio Pernambucano um bom lugar para trabalhar? 

Como já disse anteriormente aqui é minha segunda casa e família. Em minha trajetória na 

educação (21 anos) em sala de aula, desconheço aqui em Recife uma escola pública com 

uma história de educação de qualidade igual ao Ginásio Pernambucano.  

 

19. Você acredita que o Ginásio Pernambucano contribui para a melhoria do ensino 

público brasileiro? 

 

Por isso estou no GP até hoje. Se não acreditasse não estaria aqui. De onde moro até a 

escola são 40 km de ida e volta. Tenho outras escolas Integrais perto de minha casa 

(poderia pedir transferência); o trânsito em Recife está uma loucura, tem dias que enfrento 

de 1:30 a 2:00 horas no trânsito para percorrer 20 km de volta. Você não considera isso 

sacrificado demais pra ganhar um dos piores salários de educação do país? Então, o que 

me move aqui é a crença que tenho em meu trabalho e no que faço, e sei que aqui no 

Ginásio eu consigo fazer a diferença nesse país que em meu ponto de vista a educação é 

inimiga número um da política. Então, pelo menos aqui com os bons resultados obtidos 

nos vestibulares e concursos que participamos ao longo de 7 anos de trabalho, sinto que 

faço a diferença, e isso é um dos meus maiores incentivos e motivação: trabalhar numa 

escola de qualidade que tanto contribuiu e contribui até hoje na melhoria do ensino 



 79 

público do Estado de Pernambuco e conseqüentemente no ensino público brasileiro, com 

seu modelo de educação integral sendo difundido em muitas capitais do país. É impossível 

deixar de acreditar numa escola com tanto tempo de tradição em trabalhos prestados à 

educação.  
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Ana Beatriz Ferreira Leão, professora de química (perguntas respondidas por e-mail) 

 

1. A remuneração recebida no Ginásio Pernambucano supre as suas necessidades de 

alimentação, segurança, vestuário, cultura e laser? 

Não. Apenas com minha remuneração não conseguiria atender todas essas necessidades 

(minhas e de minha família). Para tal tenho o suporte salarial do meu esposo. 

 

2. A estrutura física do Ginásio Pernambucano é adequada para o desempenho de suas 

funções e aprendizado dos alunos? 

Para o desempenho de minhas funções com relação à preparação de aulas, 

preenchimento de cadernetas e correção de provas, sinto necessidade de mais espaço na 

sala dos professores assim como de mobiliário mais adequado. Com relação às aulas a 

escola oferece além da sala temática, biblioteca e laboratório que são um ótimo suporte 

para a aprendizagem dos alunos. Um espaço muito importante para os estudantes que a 

escola não dispõe é de uma quadra para a prática de Educação Física. 

 

3. A metodologia de ensino implantada no Ginásio Pernambucano lhe motiva a ensinar 

com entusiasmo? 

Sim, pois aqui trabalhamos para alcançar resultados. Nossos estudantes são 

frequentemente submetidos a avaliações externas e o nosso foco é que eles consigam 

realizar os seus projetos de vida. O que nos motiva é vermos a grande maioria dos alunos 

egressos dentro de uma faculdade ou inseridos no mercado de trabalho e dando 

depoimentos sobre como foi importante para a vida deles terem estudado no Ginásio 

Pernambucano.  

 

4. Você entende que o trabalho em período integral constitui um diferencial positivo? 

Sim, pois com a jornada ampliada podemos trabalhar de modo efetivo os programas do 

currículo, realizar projetos extras, aprofundar o conhecimento sobre os nossos alunos e 

vivenciar períodos de planejamento junto com os colegas. 

 

5. O ambiente de trabalho no Ginásio Pernambucano é agradável para o exercício de suas 

funções? 

Sim, existe um bom relacionamento entre os colegas, os estudantes e a gestão. 
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6. Você é incentivado à capacitação profissional pelo Colégio Pernambucano? 

Devido ao fato de a Secretaria de Educação não enviar estagiários para auxiliarem os 

professores, nem sempre existe esse incentivo pois a nossa ausência na escola implica em 

déficit de aulas para os alunos ou sobrecarga de trabalho para os demais professores. 

Geralmente temos que compensar em outro dia alguma aula que deixamos de dar por 

estarmos em capacitação.  

 

7. Como é feita a capacitação profissional do professor no Colégio Pernambucano? 

Através da participação em eventos /cursos oferecidos pelo próprio Programa Integral ou 

por Universidades e em Congressos mediante a apresentação de trabalhos produzidos 

pelo professor. 

 

8. Por quais cursos e treinamentos você passou nos últimos 12 meses? 

Participei dos seguintes: 

 Treinamento realizado pela empresa Brink Mobil – Tecnologia Educacional 

que visou formar capacitadores para a área de laboratório nas escolas integrais;  

 3º Fórum de Educação Integral; 

 Evento em comemoração ao Ano Internacional da Química onde assistimos a 

várias palestras e participei do Curso “O mundo da Química”. 

 

9. Você participa ou é envolvido nas decisões do Colégio Pernambucano? De que forma? 

Os assuntos que nos são trazidos  pela  gestão são discutidos nas reuniões e mediante 

o voto da maioria nossas  sugestões  podem ou não ser acatadas. 

 

10. Você se sente valorizado pela direção do Ginásio Pernambucano, demais funcionários, 

colegas e alunos? 

Sim, porém no caso dos alunos sinto que esse nível de valorização deveria ser maior.   

 

11. Como são as metas de desempenho no Ginásio Pernambucano? 

As metas estão descritas no plano de ação da escola e tem relação com vários aspectos 

mensuráveis como nível de aprovação nos vestibulares, resultados dos estudantes nas 

avaliações externas, especialmente no SAEPE, destaque dos alunos em olimpíadas, índice 

de aprovação, etc. 
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12. Você se sente motivado a atingir as metas de desempenho propostas? 

Sim, pois o sucesso dos meus alunos representa o meu sucesso. 

 

13. Você é reconhecido pelo seu melhor desempenho? De que forma? 

Através de palavras de estímulo por parte da gestão. 

 

14. Você é recompensado pelo seu melhor desempenho? De que forma? 

Anualmente se a escola atinge as metas os professores recebem o BDE (Bônus de 

Desenvolvimento da Educação). 

 

15. Você entende que a avaliação de desempenho é importante para o seu 

desenvolvimento profissional? 

Sim, porém os incentivos são pequenos diante dos resultados que temos alcançado. 

 

16. Você considera o Ginásio Pernambucano um bom lugar para trabalhar? 

Sim, pois possui uma equipe comprometida com a educação de qualidade, o que não 

se vê em muitas escolas. 

 

17. Você acredita que o Ginásio Pernambucano contribui para a melhoria do ensino 

público brasileiro? 

Sim, à medida que formamos jovens bem preparados estamos contribuindo para a 

melhoria do ensino público e do nosso país. 
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Afonso Feitosa Reis Filho, professor de química (perguntas respondidas por e-mail) 

 

1. A remuneração recebida no Ginásio Pernambucano supre as suas necessidades de 

alimentação, segurança, vestuário, cultura e laser? 

Resp.: Sim. 

2. A estrutura física do Ginásio Pernambucano é adequada para o desempenho de suas 

funções e aprendizado dos alunos? 

Resp.: Sim. 

3. A metodologia de ensino implantada no Ginásio Pernambucano lhe motiva a ensinar 

com entusiasmo? 

Resp.: Sim, pois ela leva em consideração a sua experiência profissional, bem como, a 

depuração e consolidação de práticas exitosas. 

4. Você entende que o trabalho em período integral constitui um diferencial positivo? 

Resp.: com certeza, o tempo pedagógico é fundamental no desenvolvimento/ sucesso 

escolar do educando. 

5. O ambiente de trabalho no Ginásio Pernambucano é agradável para o exercício de suas 

funções? 

Resp.: Sim. 

6. Você é incentivado à capacitação profissional pelo Colégio Pernambucano? 

Resp.: Este aspecto, já foi mais trabalhado, atualmente é um item que necessita de 

maior atenção, pois existe, ao meu ver um negligenciamento do atual Governo, neste e 

em outros itens. A atual preocupação não está direcionada a qualificação, mais a 

quantificação, deixando a qualidade para um quinto plano, embora a gestão desta 

Unidade Escolar; apresente a qualidade como parâmetro principal, nos encontramos 

atualmente remando contra à maré, até quando podemos resistir Eu francamente não 

sei te dizer.. 

7. Como é feita a capacitação profissional do professor no Colégio Pernambucano? 

Resp.: Limita-se, atualmente, a dois dias, duas vezes ao ano, mas chamaria isso mais 

de encontro pedagógico do que capacitação. 

8. Por quais cursos e treinamentos você passou nos últimos 12 meses? 

Resp.: Nenhum. 

9. Você participa ou é envolvido nas decisões do Colégio Pernambucano? De que forma? 

Resp.: Faço parte do Conselho Fiscal da Escola. 
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10. Você se sente valorizado pela direção do Ginásio Pernambucano, demais funcionários, 

colegas e alunos? 

Resp.: Sim. 

11. Como são as metas de desempenho no Ginásio Pernambucano? 

Resp.: Atualmente são definidas pela Secretaria de Educação, a unidade Escolar não 

possui nenhuma autonomia na definição de tais metas, não cabendo nenhum tipo de 

discussão, apenas cumprar-se! 

12. Você se sente motivado a atingir as metas de desempenho propostas? 

Resp.: Parcialmente. 

13. Você é reconhecido pelo seu melhor desempenho? De que forma? 

Resp.: Parcialmente. 

14. Você é recompensado pelo seu melhor desempenho? De que forma? 

Resp.: Parcialmente; através de um salário base extra uma vez no ano (bônus). 

15. Você entende que a avaliação de desempenho é importante para o seu 

desenvolvimento profissional? 

Resp.: Sim, mais já foi mais desafiadora, pois a metas da Escola eram pactuadas entre 

todos os seguimentos da escola, existindo metas globais, metas de áreas de 

conhecimento, bem como metas de desenvolvimento pessoal e o sistema de 

bonificação era mais significativo (até 30% do seu salário bruto no período de 

apuração) e ocorria duas vezes ao ano. 

16. Você considera o Ginásio Pernambucano um bom lugar para trabalhar? 

Resp.: Sim. 

17. Você acredita que o Ginásio Pernambucano contribui para a melhoria do ensino 

público brasileiro? 

Resp.: Mostramos ser possível ter um ensino de qualidade, se investimento for 

direcionado para onde se faz à diferença – o professor – nós somos sem a menor 

sombra de dúvida a garantia do sucesso em qualquer sistema educacional que eu tenha 

conhecimento. O nosso negócio é Ensinar, bastando para isso termos as condições que 

eu chamo de objetivas – espaço físico adequado, condições materiais e logísticas, 

remuneração justa e bonificação estabelecida por metas pactuadas. E este é um 

investimento de curto/ médio e longo prazo com retorno garantido e sem riscos e 

muito barato. 
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Josivan Manoel do Nascimento, professor de física (perguntas respondidas por e-mail) 

 

1. A remuneração recebida no Ginásio Pernambucano supre as suas necessidades de 

alimentação, segurança, vestuário, cultura e laser? Não. Pois existia a bonificação anual, 

que hoje foi trocada pelo bônus, tendo uma perda de 50%. E a gratificação mensal que 

correspondia a 199% do vencimento  do salário base, foi reduzido para 102%.    

2. A estrutura física do Ginásio Pernambucano é adequada para o desempenho de suas 

funções e aprendizado dos alunos? Sim.  

3. A metodologia de ensino implantada no Ginásio Pernambucano lhe motiva a ensinar 

com entusiasmo? Sim. No entanto o acréscimo da carga horária vem dificultando a 

pesquisa e o desenvolvimento de novas atividades pedagógicas. 

4. Você entende que o trabalho em período integral constitui um diferencial positivo? 

Sim.  Com o maior tempo pedagógico, o aluno consegue recuperar boa parte do  

conhecimento não adquirido anos anteriores. 

5. O ambiente de trabalho no Ginásio Pernambucano é agradável para o exercício de suas 

funções? Sim. 

6. Você é incentivado à capacitação profissional pelo Colégio Pernambucano?Sim. 

7. Como é feita a capacitação profissional do professor no Colégio Pernambucano?    É 

feita  

8. Por quais cursos e treinamentos você passou nos últimos 12 meses? Uma oficina de 

manuseio de laboratório de física num período de dois dias. 

9. Você participa ou é envolvido nas decisões do Colégio Pernambucano? De que  

forma? A Secretaria de educação e a secretaria do programa integral promovem cursos e 

capacitações e a gestora da escola escolhe um professor da disciplina para participar. 

10. Você se sente valorizado pela direção do Ginásio Pernambucano, demais funcionários, 

colegas e alunos? Sim. 

11. Como são as metas de desempenho no Ginásio Pernambucano?As metas de hoje são 

regidas  pela secretaria de educação. Percentual de aprovação e nota da prova do SAEPE.  

12. Você se sente motivado a atingir as metas de desempenho propostas? Em partes. 

13. Você é reconhecido pelo seu melhor desempenho? De que forma?Sim. Pelos alunos, 

colegas e pela direção. 

14. Você é recompensado pelo seu melhor desempenho? De que forma? Hoje não. 



 86 

15. Você entende que a avaliação de desempenho é importante para o seu 

desenvolvimento profissional?Não. Hoje a avaliação de desempenho é coletiva, para toda 

escola. Deveria ser como antes, individualmente.  

16. Você considera o Ginásio Pernambucano um bom lugar para trabalhar?Sim. 

17. Você acredita que o Ginásio Pernambucano contribui para a melhoria do ensino 

público brasileiro?Sim. A escola ainda mantém um nível bem superior a média das 

escolas estaduais e nacionais. 

 

 

 



 87 

Marcus Venícius, aluno (perguntas respondidas por e-mail) 

 

1. A remuneração recebida no Ginásio Pernambucano supre as suas necessidades de 

alimentação, segurança, vestuário, cultura e laser? Não 

2. A estrutura física do Ginásio Pernambucano é adequada para o desempenho de suas 

funções e aprendizado dos alunos? Sim 

3. A metodologia de ensino implantada no Ginásio Pernambucano lhe motiva a ensinar 

com entusiasmo? Sim 

4. Você entende que o trabalho em período integral constitui um diferencial positivo? 

Sim 

5. O ambiente de trabalho no Ginásio Pernambucano é agradável para o exercício de suas 

funções? Sim 

6. Você é incentivado à capacitação profissional pelo Colégio Pernambucano? Sim 

7. Como é feita a capacitação profissional do professor no Colégio Pernambucano? 

Através de fórum, seminários e encontros. 

8. Por quais cursos e treinamentos você passou nos últimos 12 meses? Participei do 

Fórum de Educação Integrada. 

9. Você participa ou é envolvido nas decisões do Colégio Pernambucano? De que forma? 

Participo no que tange a parte pedagógica relacionada à disciplina que leciono. 

10. Você se sente valorizado pela direção do Ginásio Pernambucano, demais funcionários, 

colegas e alunos? Claro 

11. Como são as metas de desempenho no Ginásio Pernambucano? A meta principal e 

alcançar a formação intelectual dos nossos estudantes. 

12. Você se sente motivado a atingir as metas de desempenho propostas? Claro, pois faço 

parte dessa equipe. 

13. Você é reconhecido pelo seu melhor desempenho? De que forma? Todos nós somos 

reconhecidos quando os nossos estudantes aprendem a teoria e a colocam em prática. 

14. Você é recompensado pelo seu melhor desempenho? De que forma?  

15. Você entende que a avaliação de desempenho é importante para o seu 

desenvolvimento profissional? Entendo que a avaliação de desempenho não só é 

importante para o meu desempenho escolar, como também para toda a equipe que faz  

o ensino público brasileiro.  
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16. Você considera o Ginásio Pernambucano um bom lugar para trabalhar? Claro, pois a 

equipe está envolvida com o bem estar dos nossos discentes. 

17. Você acredita que o Ginásio Pernambucano contribui para a melhoria do ensino 

público brasileiro? Sim, pois serviu de modelo para outras escolas trabalharem com o 

sistema integral, já que o Ginásio foi à primeira escola do nosso Estado a integra o 

regime, e fez com que outros Estados também pudessem tornar conhecimento do 

nosso modelo. 
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Alexia Paula da Silva Mendonça, aluna  (entrevista presencial) 

 

1. Queria que você me explicasse como foi a sua chegada ao Ginásio Pernambucano? 

É, eu sempre estudei em colégio particular, assim, aqui sempre estudei, sendo que quando 

estava na 7a. série, é por ... financeiras e também antes de eu vir pra cá, meu pai e minha 

mãe me colocaram num colégio do governo normal. No começo a gente estranha muito 

porque, nos colégios do governo assim, não tem aula, assim, os professores faltam, a 

educação, não é, não é uma educação que os professores ficam em cima de você 

incentivando. Ai eu passei um ano neste colégio normal. Ai, primeiro ano, no final de 

2008 eu fui transferida pra cá pra começar o ensino médio aqui. Ai, quando a gente chega 

é que a gente vê um mundo diferente. Porque aqui a gente vê que tem estrutura, vê que 

tem os professores sempre incentivando. Então a chegada aqui foi tipo uma mudança 

completamente de cenário. De um cenário que não era proporcional pr’aquilo que eu 

queria pra mim, os meus sonhos, que não me dão assistência completa pra um lugar que 

eu se, que se eu estudando, me esforçando eu sei que vou ter um retorno positivo. 

 

2. Como é que você vê o professor, a motivação do professor. Como é que são os 

professores com relação à motivação pra ensinar?  

 

Aqui os professores daqui do Ginásio, eles acreditam na gente. Eles sempre dão, desde o 

primeiro ano, foco no vestibular. Eles são muito realistas em relação ao vestibular. Olha o 

vestibular tá aí. Então eles incentivam a gente de todas as maneiras, dando aulas, provas, 

também aqui muito diferente. O incentivo deles. Saber que eles acreditam na gente. Que 

eles estão acreditando.   

 

3. Quais são as diferenças entre este colégio e os colégios normais da rede pública que 

você poderia citar?  

 

Primeiro eu vou citar assim. É até o nível dos professores. Aqui tem um grande prédio, um 

prédio antigo, mas a diferença aqui não está só no prédio, mas também na qualidade. Os 

professores aqui, você sabe que você vai vir aqui, vai chegar aqui de 7h30min da manhã e 

vai sair as 5 e que vai ter as nove aulas completas. E que o professor não vai faltar, e que o 

professor aqui está dando o máximo pra você aprender, pra lhe incentivar, pra você 
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conhecer. Então aqui é assim, se você souber aproveitar o professor você retirar dele o 

máximo, o máximo de conhecimento. Tudo o que ele souber ele vai passar pra você. Na 

maioria dos colégios... aqui a gente vê que os professores estão porque eles gostam de 

ensinar. Eles gostam de passar o conhecimento deles para a gente. Na maioria dos 

colégios do governo é assim. Pelo tempo que eu passei estão ali por obrigação. Que eles 

não tem prazer de fazer aquilo que não é mais que uma obrigação.  

 

4. Como você vê o método de ensino com relação aos outros métodos de ensino que você 

teve? 

Quando a gente chega aqui o primeiro choque é: toda segunda-feira tem prova. Simulado 

para o vestibular, prova de bloco 1, prova de bloco 2. Na maioria dos colégios do governo 

não tem nem calendário de prova. O professor chega na sala e diz: arranca uma folha do 

caderno que vai ter prova. Aqui você sabe qual é o assunto o conteúdo, o horário de prova. 

Aqui a gente é preparada para o vestibular.  Nos outros colégios não tem calendário de 

prova. Aqui tem preparo para o vestibular, simulado para o ENEM, simulado para o 

vestibular, aulão, o método prepara para o mercado de trabalho.  

 

5. Como é a preparação para o mercado de trabalho?  

Até o ano passado tinha a TESE. Neste ano o empreendedorismo. Projeto de vida. Ex.: 

quero me formar em direito. Quero ter um escritório. Para se ter tudo isto tem que 

trabalhar. Começa com um projeto de vida. Aprender a ser, a conviver, a fazer. 

Departamento de desenvolvimento de pessoal molda para o mercado de trabalho. Tem que 

saber falar, ser comunicativa, ter postura. O colégio prepara o aluno para a vida.  

 

6. Quando você chegou aqui você teve que fazer aulas de reforço? 

Logo quando a gente chega tem que fazer uma prova. Uma sondagem para ver o que o 

aluno sabe e qual a dificuldade do aluno. Os professores sabem quais são as dificuldades. 

Há muitas aulas de reforço. A gente tem que se adaptar ao estilo do colégio. 

 

7. Além das disciplinas normais há laboratórios e outras disciplinas? 

O colégio tem laboratório de informática, de matemática, de física. Porque a gente 

aprende na sala de aula. A maioria dos jovens é isso. Quem não gosta das matérias de 

exatas é porque a gente só aprende em sala de aula. No laboratório de física a gente 

executa. A gente vê verdadeiramente quando a lei acontece. Quando o movimento 
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uniforme, o movimento circular acontece. A gente experimenta. No laboratório de 

química e biologia a gente conhece os instrumentos que os químicos usam, a gente 

trabalha com materiais químicos, a gente vê as reações.  Então o interessante é isso. A 

gente não fica só nas quatro paredes da sala de aula. A gente vai pesquisar. A gente vai 

experimentar como aquilo acontece. A gente também fora isto a gente tem TESE, que até 

o ano passado tinha. Neste ano tem o EMPREENDEDORISMO.  

 

8. O que é TESE?  

TESE é o desenvolvimento para os alunos. A gente trabalha com o futuro. Projeto de vida. 

A gente já fez até uma peça como a gente se vê daqui dez anos. A gente se vestiu de 

advogado, médico. Prepara projeto de vida. Tem área de artes, de educação física. Área de 

turismo, cinema, astrologia, tecnologia. A gente aprende outras áreas, culturais. As partes 

diversificadas ajudam muito a gente na aprendizagem.  

 

9. Como é o relacionamento com os colegas, professores, direção e demais funcionários? 

Para a gente conviver nove aulas, praticamente dez horas por dia com pessoas diferentes 

de você que não são sua família, que tem um pensamento diferente, este é um primeiro 

desafio do colégio. Porque a gente vai conviver com gente que não temos um 

relacionamento de sangue que a gente conhece mesmo. A gente vê logo também o 

mercado de trabalho, porque a gente não vai escolher com quem a gente trabalha. O 

interessante é quando a gente chega aqui a gente pensa que vai ficar com os amigos de 

outra escola. Não. Eles trocam a gente de sala para a gente ter um relacionamento com 

pessoas diferentes. Os professores assim, a gente já está há três anos aqui. O 

relacionamento é de pai para filho. A gente chega para conversar problemas. Eles ajudam 

a gente. Quando a gente está meio dispersa ele: - olha você está com problema nisso, você 

tem que reforçar mais isso. O relacionamento com os professores é o melhor possível. 

Com os alunos em geral a gente cria uma família. A gente fica até pensando, que quando a 

gente sai daqui a gente vai deixar um pedaço da gente aqui. Por que foram três anos com 

as mesmas pessoas, os mesmos amigos. A gente vai ter contato, mas não aquele contato 

de todo dia. E com os funcionários em geral, com Neusa, com Legivânia. Tem a psicóloga 

que é muito importante para a gente, que a adolescência é uma parte completamente de 

dúvidas. Meu Deus o que fazer! Então a psicóloga ajuda. Neusa é uma ótima pessoa. A 

gente tem contato mais direto com Legivânia. Os funcionários da cozinha. Até com os tios 

da limpeza a gente chama de tio.  
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10. Você acha que o estudo em tempo integral e a possibilidade de fazer as refeições no 

colégio são um diferencial? 

 

O estudo integral é um ensino mais completo e as refeições são de qualidade. Os 

cardápios são diversificados, a comida é saudável. A gente tem acompanhamento com 

nutricionista. E a educação por tempo integral, se o colégio tiver tipo uma estrutura com 

professores iguais aos nossos, que a gente tem uma estrutura com professores querendo 

ensinar, que são verdadeiramente seus amigos e que se a gente cair eles vão estar lá para 

levantar a gente. E se quando a gente vencer, uma vibração, eles estarão lá para vibrar 

com a gente. Eu acho que uma escola de ensino integral, não vou dizer que é uma escola 

perfeita, porque nada é perfeito, mas é fundamental para o desenvolvimento de qualquer 

pessoa. Eu não sei o que eu seria hoje se não fosse o colégio. Se não fosse a educação de 

tempo integral, porque aqui eles preparam a gente para a vida mesmo. Quando a gente sai 

daqui, a gente sai completamente diferente do que a gente entrou. A gente amadurece. 

Aprende com nossos erros. Quando a gente tem uma nota boa, a gente vibra, mas também 

quando a gente tem uma nota ruim, a gente sabe que a gente tem que melhorar. Então a 

educação em tempo integral pra mim é isso, porque nos outros colégios a gente não tem 

esse incentivo.  

 

11. Você participa de decisões para melhoria do Ginásio Pernambucano? 

A gente escolhe um líder de sala e esse líder é o representante da nossa sala junto da 

gestão. Quando a gente tem também fazer parte do JACO que era um projeto que visa 

melhorar o projeto na conservação do patrimônio, mas é o líder que tem contato com a 

gestão. Quando a gente tem algum problema na sala, a gente comunica o líder e o líder vai 

na gestão. O líder é o como se fosse o nosso porta-voz da sala para com a gestão. 

 

12. Você sabe que os professores recebem um prêmio por desempenho além da 

remuneração? 

Não.  

 

13. Você considera o Ginásio Pernambucano um bom lugar para estudar? 

Com certeza. Aqui. A gente fala que aqui é o castelo da gente. Que, acho que foi uma das 

melhores coisas que aconteceu para o meu melhoramento de pessoa, tanto pessoal quanto 
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profissional. Futuramente eu vou agradecer tudo a este colégio. Então este colégio ele me 

deu assim várias...Você quer alguma coisa a gente te ajudar você conseguir. Acho que se 

eu não estudasse aqui eu não teria a mente que eu tenho hoje com esta visão de futuro que 

eu tenho hoje. Aqui eles... Sei lá. Não tem nem como descrever. Esse colégio me mudou 

completamente. A gente entra aqui uma pessoa e sai outra com uma visão  completamente 

diferente. Acho que este colégio foi... Eu creio que terei um sucesso profissional. Acho 

que este colégio foi, depois de mim assim, mas... a  palavra chave para o meu sucesso.  

 

14. Você está no terceiro ano. Você optou por qual profissão? 

Direito. Então, é... me convidaram para fazer Direito, mas o direito tem várias 

ramificações. Eu não sei bem diretamente se eu quero advogar, se eu quero trabalhar em 

algum órgão público. Mas, aqui mesmo que a gente decidiu o que a gente quer fazer, 

porque a gente chega aqui com uma visão completamente diferente, mas aqui eles te 

botam com o pé no chão. Você descobre as matérias que você gosta. Você descobre qual é 

o seu ponto forte. Eu acho que se a minha visão até agora é ser advogada, eu acho essa 

profissão incrível, eu aprendi aqui no colégio porque eu gosto muito de falar. Eu gosto 

muito de me comunicar. Então o colégio é, vamos dizer assim, foi o abridor, demais para 

eu saber verdadeiramente o que eu queria fazer.  

 

15. E você acredita que o Ginásio Pernambucano faz a diferença para a melhoria na 

educação do Brasil? 

Com certeza. Eu acho que se todos os colégios fossem iguais a esse, eu acho que a maioria 

de todos os jovens, não só de Pernambuco, mas de todo o Brasil eles iam ser muito 

melhores, tanto na educação, tanto no caráter, porque aqui não trabalha só você 

profissionalmente, mas também o seu caráter. Molda o seu caráter. Eu acho que com a 

educação ela é a chave. Acho que ela é que muda o ser humano A educação tem o poder 

de mudar o ser humano. Ela muda Ela faz coisas  

 

Ok. Alexia, obrigado e sucesso ai na sua profissão.  
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Thainã Rochelle França da Silva, aluna (entrevista presencial) 

 

Tudo bem? Tudo bem.  

1. Como foi a sua vinda ao Ginásio Pernambucano? 

Primeiramente eu vim de uma trajetória de vida que eu estudava em escola particular. 

Desde o maternal até a 7a série eu estudei em escola particular. Eu entrei no Ginásio por 

uma mera coincidência. Não sei explicar como aconteceu, acho que foi Deus que colocou 

o colégio em minha vida, porque eu entrei em escola pública na 8a série somente para 

fazer o preparatório para entrar em escola técnica, o SEFET, o Instituto Federal. Aí eu 

entrei na 8a série para fazer a prova para o primeiro ano e passei. Só que eu coloquei 

segunda entrada, que era em setembro. Então pra não passar esses seis primeiros meses 

em casa, no primeiro ano, sem fazer nada, eu vim pro Ginásio Pernambucano e comecei 

estudar aqui, em setembro eu sairia e iria para o SEFET. Só que eu me identifiquei com o 

colégio. A escola me ampliou a minha visão a respeito da educação, me fez mudar várias 

opiniões, vários conceitos que eu tinha formado, me fez realmente, eu vi que era, não era 

o que eu queria na escola técnica, eu passei em segurança do trabalho. Quando eu entrei 

aqui eu já tinha mais ou menos em foco minha profissão, mas eu entrei no colégio e 

acabei desistindo de fazer a escola técnica, porque eu me apeguei ao colégio e vi que era 

aqui que eu queria ficar, que era aqui que eu queria fazer o meu futuro e construir minha 

carreira profissional. 

 

2. Qual a diferença em termos de aprendizado, ensino, você sentiu com relação ao colégio 

particular, escola particular?Assim, como é que é? Aqui é melhor, você teve que fazer 

aulas de reforço, ou não. Quais são as diferenças de um colégio particular para o Ginásio 

Pernambucano? 

O Giná... Assim. Nós notamos uma diferença maior em outras escolas públicas. Há uma 

grande diferença. São dois mundos completamente diferentes, o mundo de uma escola 

privada com o mundo de uma escola pública. Mas se tratando do Ginásio Pernambucano 

nós podemos igualar a boas escolas particulares como o Damerson, os Maristas, GGE, 

porque o colégio em si, pra o aluno que quer ser alguém na vida, que quer ter um objetivo, 

que quer construir o seu futuro, o colégio em si ele proporciona isso. A qualificação dos 

professores que ensinam, a qualidade e a estrutura do colégio, a gestão, os próprios 

alunos, os funcionários. Então a escola em si ela tem uma qualidade igual a de uma escola 
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particular de alto nível. Agora depende muito, porque eu acho que o que faz o colégio são 

os alunos. Então aí varia muito. Se o aluno ele realmente quer ele pode e assim, um aluno 

que não tem, um jovem que não tem muitas condições, quando ele vem pra aqui pro 

Ginásio ele vê que a pessoa é menos favorecida em relação à parte financeira, mas que 

através de um projeto de vida, através de uma educação, através de um conhecimento que 

a escola proporciona ele pode se igualar a qualquer outro aluno de escola privada, pode 

crescer, pode construir um futuro melhor pra si.  

 

3. Quanto à estrutura física do Ginásio Pernambucano, você acha que ela é adequada ao 

seu aprendizado? 

Certamente, nós temos... A escola oferece oportunidades. É... a escola em si ela é perfeita 

porque é... são salas adequadas, é... o refeitório é adequado também à alimentação, a 

estrutura da escola em relação ao conforto, em relação ao melhor aprendizado do aluno. E 

então tudo isso influencia  e a escola proporciona tudo isso ao aluno.   

   

4. Quanto à metodologia de ensino implantada no Ginásio Pernambucano, você está 

motivada a estudar com entusiasmo? 

Com toda a certeza. Os professores passam pra gente uma certa confiança.  

É, se torna realmente não uma relação entre professores e alunos, mas uma relação entre 

amigos, entre família. Os professores influenciam muito, influenciam tanto na vida da 

gente que fora continua uma relação de amizade. É... os professores seguem os nossos 

caminhos aqui dentro, nós temos um alto nível em qualificação de professores, um alto 

nível em provas, em conteúdos, e o aluno que realmente quer, ele tem um 

desenvolvimento excelente para seguir qualquer carreira, seja na área de medicina, seja na 

área de engenharia, na área de direito. Em qualquer área que ele queira atuar, se ele 

realmente quiser e com ensino e com os professores que temos aqui dentro, ele consegue. 

 

5. Você entende que o estudo em período integral e a possibilidade de fazer as refeições 

no colégio constituem um diferencial positivo? 

 

Com certeza, porque o ensino integral, ele já amplia muito e incentiva bastante, estimula 

muito o jovem, porque nós aprendemos coisas a mais aqui no colégio em tempo integral, 

não nos restringimos só às disciplinas normais, nós vamos além,  buscamos outras 

disciplinas, vemos outras culturas, outras áreas. As refeições também, seguimos uma 
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refeição que realmente o jovem precisa ter nesse tempo de vestibular. Que o “fera” precisa 

se manter. Então tudo isso influencia e o ensino integral principalmente aqui em 

Pernambuco hoje tá sendo um ponto muito positivo para crescimento do estado em 

relação a isso.  

 

6. E quanto a essas disciplinas que não estão no currículo normal escolar, o que vocês tem 

aqui que não existe nos outros colégios? 

 

Temos o Empreendedorismo, temos TESE, que é uma disciplina que ela nos amplia  as 

carreiras profissionais, ela nos desenvolve, nos prepara para o mercado de trabalho, 

porque o mundo quer que os jovens de hoje tenham o conhecimento, a tecnologia não só 

se restringir àquilo que eles pedem, mas ir além, buscar conhecimento sempre, temos 

laboratórios, nós temos variações de línguas, não temos só o inglês e o espanhol, nós 

temos o alemão, temos projetos aqui dentro que muitos alunos que se destacam viajam 

para o exterior.  Ter oportunidades. Temos o projeto de engenharia, que é o curso que eu 

faço, que dá ao jovem noções básicas sobre engenharia e as suas diversas áreas 

relacionadas a exatas. É isso. 

 

7. Você participa das decisões de melhoria do Ginásio Pernambucano? De que forma? 

 

Participo. Eu sou líder de turma na minha sala. Eu represento a turma no colégio. Eu 

represento a gestão pra  turma. Eu participei de vários eventos aqui dentro. Vários projetos 

relacionados à preservação do patrimônio, relacionados á disciplina, à postura do aluno 

em relação ao colégio, relacionados ao que o aluno pretende fazer de  seu futuro. Então, 

acho que justamente esses pontos que os jovens tem são espelho pra outros jovens, que 

podem  fazer a diferença. 

 

8. O Ginásio Pernambucano tem um ambiente agradável para estudar? 

 

Tem. O Ginásio Pernambucano, ele proporciona conforto, ele proporciona o 

conhecimento, nós temos uma biblioteca que é climatizada, uma das melhores bibliotecas,  

a melhor biblioteca de escola pública de Pernambuco. Nós temos o auditório onde 

acontecem os nossos aulões. Nós temos salas climatizadas, cadeiras confortáveis. Então o 

colégio proporciona tudo isso.  
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E como é que é o relacionamento. Seu relacionamento com os colegas, com os 

professores, com a Gestão, com os demais funcionários? 

 

9. Na verdade, quando nós entramos no Ginásio, nós nos tornamos  uma família, porque 

nós passamos dez horas por dia,  cinqüenta horas por semana, com as mesmas pessoas, 

então cria-se um laço, não são apenas amigos, nós nos tornamos uma família, porque é 

aqui que nós temos o conhecimento, a ampliação dos conhecimento de mundo, nós não 

temos só conhecimento de ensino, o conhecimento escolar, nós temos o conhecimento 

pessoal, nós aperfeiçoamos a nossa  personalidade, o nosso caráter, justamente com o 

convívio que nós temos com essas pessoas, aprendemos a respeitar as  diversidades que 

existe, porque não são poucas, são muitas, você aprende a ter uma convivência, aprende a 

ter honestidade, a ter humildade,  que é uma das coisas que a gente tem que ter hoje em 

dia, que é a solidariedade, de sempre ajudar o próximo, você conviver sabendo as 

diferenças que você tem com o outro. Os professores são seus amigos. A gestão é sua 

amiga.  São pessoas que querem o seu bem, que querem o seu crescimento. Então é isso. 

 

10. Você sabe me dizer se os professores recebem prêmios, além do salário? Prêmios por 

desempenho? 

Não. Aqui na escola não sei não.  

 

11. Você considera o Ginásio Pernambucano um bom lugar para estudar? 

 

Com certeza. É... o Ginásio é uma das melhores escolas pra se estudar, desde que o aluno 

queira, desde que o aluno tenha em mente de que ele quer crescer, que ele quer ter algo na 

vida, só que pra isso ele tem que estudar. Só que pra isso ele tem que construir o futuro, e 

não é fácil. Porém, o Ginásio é o lugar certo pra isto porque ele tem um ensino de 

qualidade, ele tem uma estrutura maravilhosa, ele tem uma Gestão, os professores todos 

de qualidade, ele tem uma alimentação boa, tem uma biblioteca ótima e tudo isso 

influencia. Realmente aqui o aluno ele consegue se destacar e ser alguém na vida no  

futuro.  

 

12. Você acredita que o Ginásio Pernambucano faz a diferença para a melhoria da 

educação no Brasil? 
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Com certeza. É como eu disse, se o aluno, se o jovem, junto com a gestão, junto com os 

professores. Se a pessoa realmente quer. Se a pessoa realmente tem  um ensino de 

qualidade. Os jovens que tem aqui eles buscam isso, então realmente vai longe, a escola 

ela se destaca muito em relação a isso, por que os alunos eles tem... os professores junto 

com a gestão despertam no aluno o interesse de ser alguém, de  vencer. Os alunos buscam 

isso, e quando nós chegamos no terceiro ano nós vimos justamente isso. O quantitativo de 

pessoas que passam no vestibular. As pessoas voltando aqui para agradecer e isso faz a 

diferença, não só no Ginásio, mas em Recife, em Pernambuco e estimula jovens de todo o 

Brasil. 

 

13. Pra terminar, cite três pontos positivos e três pontos a melhorar no Ginásio 

Pernambucano?  

Três  pontos positivos. É... ensino de qualidade, é... boa alimentação e a estrutura da 

escola em relação as salas, em relação à biblioteca, em relação aos professores à Gestão.  

Três pontos a ser melhorados. É... os alunos em relação a tem muitos alunos ainda que 

entram aqui ainda com pensamento muito infantil, com uma certa imaturidade, isso às 

vezes prejudica. É justamente a educação desses alunos.  Um outro ponto que precisa  

melhorar. Acho que é somente esse mesmo, em relação aos alunos. 

 

 14. Só pra terminar então, três pontos positivos e três pontos a melhorar, Alexa? 

 

Três pontos positivos. Eu acho que, como ela falou, acho que  os professores, o incentivo, 

o incentivo enorme que eles dão pra nós, os alunos, a estrutura do colégio em si. 

Eu acho que os três pontos que tem que melhorar..acho que os alunos, os alunos, acho que 

só mesmo os alunos. 

 

Tá bom. Muito obrigado. 
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Erik Carmo Nascimento Lima 3B - (perguntas respondidas por e-mail) 

 

1.  A estrutura física do Ginásio Pernambucano é adequada para você estudar? 

Sim, e além de tudo é muito agradável, me sinto parte da História estudando nessa 

escola. 

2. Quais as principais diferenças entre o Ginásio Pernambucano e as escolas que você 

estudou anteriormente? 

São tantas, os laboratórios (Química, matemática, biologia, física, inglês e 

informática) realmente funcionam, temos uma excelente Biblioteca e um Museu que 

tem muita história para contar. Temos as PDs (Parte Diversificadas) que são aulas 

diferentes com matérias do tipo:  Astronomia, Patrimônio e turismo, Hidropônica entre 

muitas outras. Temos os projetos que são atividades realizadas pelos alunos como, por 

exemplo: o Jornal Conexão, a Banda Marcial, o Curso de alemão, O Mandarim, o Big 

bem e muitos outros, permitindo a seus alunos ter uma pequena pratica em áreas 

ajudando na noção de qual profissão seguir. 

 3. Você entende que a metodologia de ensino implantada no Ginásio Pernambucano 

incentiva os professores a ensinar com entusiasmo? 

Claro que sim, pois dificilmente vemos os professores tristes ou cabisbaixos, pelo 

contrários o que vejo é os professores ajudando muitos alunos a enfrentarem 

problemas pessoais. 

1. Você entende que os professores do Ginásio Pernambucano estão capacitados para 

ensinar?  

Sim, pois vejo que eles sabem bem administrar seu tempo e estão sempre bem 

humorados, assim dão excelentes aulas. Muitos até fazem grupos de estudos pós 

horário. 

2. Você entende que o ensino em período integral constitui um diferencial positivo? 

Sim, pois, temos mais tempo para estudar, e como muitas vezes tivemos deficiência 

em algumas matérias no ensino fundamental, alguns professores têm que realmente 

começar o assunto do zero. 

3. Você entende que o ambiente no Ginásio Pernambucano é agradável? 

Sim, temos alguns espaços climatizados, o que proporcionam certo conforto, fora que 

não é o professor que mudam de sala e sim os alunos, pois cada matéria tem sua sala 

preparada para o professor, como por exemplo na sala de geografia tem diversos 

mapas.  
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4. Você considera o Ginásio Pernambucano um bom lugar para estudar? 

Sim. 

5. Você acredita que o Ginásio Pernambucano contribui para a melhoria do ensino 

público brasileiro? 

Sim, pois incentiva seus alunos a sempre lutar por seus sonhos, e que um sonho pode 

ser adiado mais jamais esquecido. 
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