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RESUMO
A pesquisa em questão vem refletir sobre a Política Pública Educacional frente à Meritocracia e a eficácia social da escola, e se é um problema de
justiça. Para tanto, pretendeu-se tecer uma análise sobre o direito a educação e o sistema meritocrático - no contexto da sociedade – em seus
efeitos, em seus resultados e as suas implicações nas políticas educacionais.  A pesquisa é descritiva, a metodologia utilizada é de natureza
qualitativa e o seu método é dedutivo. No decorrer do estudo há alguns temas dialogados como: educação direito de todos; gestão democrática e
política pública; a meritocracia educacional; e por fim, se a eficácia social da escola é um problema de justiça. Assim, tem-se como resultado
reflexivo a necessidade de pensar em uma justiça corretiva na educação básica, em sua equidade e igualdade para todos os estudantes.
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ABSTRAT
 
The research in question has been reflecting on the Public Policy Educational front of the Meritocracy and social effectiveness of school, and
whether it is a problem of justice. Therefore, it sought to weave an analysis of the right to education and the meritocratic system - in the context of
society - in its effects on their results and their implications for educational policies. The research is descriptive, the methodology used is qualitative
in nature and its method is deductive. During the study a few subjects dialogados as right education for all; democratic management and public
policy; educational meritocracy; and finally, the school&39;s social efficiency is an issue of justice. So, we have as a result the need for reflective
thinking of corrective justice in basic education in their equity and equality for all students.
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 Introdução
O presente artigo tem como objeto refletir sobre a Política Pública Educacional frente à Meritocracia: a eficácia social da escola é um problema de
justiça? Assim, as reflexões aqui presentes serão frutos dos questionamentos sobre o modelo de igualdade de oportunidades meritocrático
pressupõe. Ser justo seria ofertar uma escola igual e objetiva, mesmo diante das desigualdades sociais de seus alunos.
Uma vez que, pretende-se oferecer subsídios teóricos que contribuam para fundamentar a análise das configurações das políticas educacionais na
atualidade mediante a articulação desta discussão. Alguns trabalhos e livros serviram de inspiração para a construção deste artigo: François Dubet
(2008) em seu livro: O que é uma escola justa? A escola das oportunidades; Janete Palazzo (2011) Poderá a escola ser justa e eficaz? ; Max
Ronaldo da Silva (2014) A Meritocracia como fator de estímulo no desempenho da educação brasileira: problematizações e novas possibilidades
(dissertação de mestrado, Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul para obtenção do
título de Mestre em Educação); Waldirene Sawozuk Bellardo (2011) Resenha DUBET, François. O que é uma escola justa?.
Antes de tudo, a justiça meritocrática ocorreria se todos conhecessem as condições e o valor do conhecimento para um bom desenvolvimento
pessoal e social. O que não ocorre no terreno das escolas, nem nos sistemas a elas aplicados. Nem mesmo, a conscientização das famílias,
muitas ignoram as oportunidades de estudo por não as conhecerem, nem terem as vivenciados.
O objetivo ideal do meritocrático é oferecer a mesma oportunidade a todos e sabe-se que nas escolas nem sempre se vive a mesma realidade. Em
meio à justiça precisaria se refletir e responder: os grupos sociais são tratados de forma igualitária nas escolas? A pesquisa é descritiva e a sua
metodologia é qualitativa. O método utilizado será dedutivo.
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Nesse sentido, quando se fala em justiça social pensasse em garantir um mínimo de recursos e proteção aos desfavorecidos, a justiça no sistema
escolar pode ser medida pelo modo como é tratado os mais fracos e não por uma criação de competitividade.
 
Educação Direito de Todos
 
Educar é abranger não apenas assuntos educativos, pelo contrário, está atrelada a política pública. Para falar de educação e política pública,
torna-se fundamental destacar os aspectos legais que devem segurar a educação para todos, exigindo tanto do governo quanto quem faz a escola,
como os gestores educacionais, o comprometimento ético e moral com todos!
Nos direitos constituídos a Carta Magna no art. 205 diz: “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família”. O país em seu texto legal
garante a educação básica, pois, a educação de um país é formar o seu cidadão, e tal princípio são indispensáveis para as políticas que desejam a
participação de todos na construção da nação. No art. 206 fala que “o ensino será ministrado com base no seguinte princípios: [...] IV gratuidade do
ensino público nos estabelecimentos oficiais”.
Nas evidências legais, sabe-se que a educação é direito de todos os cidadãos, e o Estado é a garantia. Somasse a esse direito o Estatuto da
Criança e do Adolescente, o ECA, através da lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, no capítulo IV do artigo 53, onde se lê “a criança e o adolescente
têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania”.
Na realidade do ECA, o Estado passou a ter mais obrigações diante da criança e do adolescente, principalmente dos menos favorecidos, sujeitos
de direitos.
Além da Carta Magna, do ECA, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, n°9.394/96, do dia 20 de dezembro de 1996, em seu art.
1° apresenta “ a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas
instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade e nas manifestações culturais”, tendo como objetivo “o
desenvolvimento pleno do educando, sua preparação para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”
O Ensino Fundamental na Lei 11.274 de 06 de fevereiro de 2006, ampliou o Ensino Fundamental de oito para nove anos, ou seja, incluindo a
criança a partir dos seis anos. As escolas municipais, estaduais ou particulares matriculam os alunos com seis anos completos, ou a serem
completados no início do ano. Nisso, a Constituição Federal deixa claro que a educação é direito de todos e dever do Estado, e em seus princípios
do ensino garante igualdade de condição de acesso e permanência.
 
Gestão Democrática e Política Pública
 
Nesse processo, garantir a educação igualitária e acesso a todos, um dos pontos fundamentais é a gestão escolar, valendo ressaltar que a
organização garante que cada sistema de ensino é livre e competente para construir uma gestão democrática e com a participação da comunidade
escolar, garantindo assim, o acesso e a permanência dos alunos nas escolas, na educação básica.
Faz-se necessário refletir sobre a concretização da gestão democrática, embasada nos princípios de autonomia e da qualidade na educação.
Muitas das propostas do governo são explicadas, em seus planos, em relação ao compromisso da democratização da gestão. Nisso, tem sido
devagar as repercussões desse direcionamento para o contexto político educacional, em relação à evasão e a repetência, onde ainda não se
mudou os índices. E os impactos sobre a qualidade de ensino têm sido pouco significativos.
Uma concepção contemporânea de organização, que gerencie política e pedagogicamente, a escola, o espaço, o tempo, os recursos, as pessoas,
a ciência, a tecnologia e a cultura local, universal, sem desescolarizar, aberta à coletividade e à transformação da realidade que se é e se vive.
(PERNAMBUCO, 1997, p. 20).
Nesse contexto - trazendo como exemplo reflexivo a meritocracia na educação do Estado de Pernambuco - há três programas que envolvem a
política pública e a gestão escolar: a FUNDESCOLA (Fundo de Fortalecimento da Escola), o PDE (Programa Dinheiro na Escola) e o Programa de
Fortalecimento de Conselhos Escolares. Então, gestão e política pública correspondem como resposta ao direito a educação com qualidade, para
assegurar melhorias políticas, administrativas e pedagógicas das instituições públicas, mais adiante será apresentado os seus últimos resultados.
Sendo direito à educação, como algo estabelecido constitucionalmente, torna-se indispensável ao desenvolvimento do homem como ser social e
cultural, onde as políticas e a gestão devem se organizar e se integrar para que todos tenham acesso. Então, faz-se necessário o envolvimento e o
comprometimento dos diferentes atores (DOURADO, 2007). Para isso, “gestão da educação significa ser responsável por garantir a qualidade de
uma mediação no seio da prática social global” (SAVIANI, 1996, p. 120). Ou seja, dirigir escolas preocupadas com a formação da cidadania em
meio a uma cultura globalizada, aprendendo com cada um que expõe a sua lógica e a sua razão, seus costumes e valores, onde os mesmo devem
ser respeitados.
A gestão escolar é responsável por planejar e organizar a execução do seu planejamento, se delimitando as normas legais de ensino e estrutura
educacional. Porém, monitora o processo avaliativo em seus resultados educacionais, na gestão democrática e participativa, gestão de: pessoas,
administrativa, pedagógica etc. (LUCK, 2009).
Nesse contexto refletir sobre a meritocracia na educação, conceito tão aplicado nas sociedades democráticas ocidentais, perpassa questionar a
justiça meritocrática, a qual é baseada na capacidade e esforço de cada um, sendo um princípio que orienta o sistema educacional de muitas
sociedades, inclusive no Brasil.
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 A palavra meritocracia vem do latim mereo que significa obter, merecer e pode ser definida como forma de atuação baseada no mérito, na qual as
posições hierárquicas e outras recompensas são conquistadas pelos colaboradores que atingem os resultados esperados e apresentam no dia a
dia de trabalho as competências de liderança, técnicas e estratégicas estabelecidas previamente pelas organizações. São muitas as empresas que
hoje aplicam critérios meritocráticos em seus sistemas de reconhecimento, recompensa e gestão de carreira, ou seja, que têm como objetivo
valorizar e reter os colaboradores que realmente fazem a diferença nos negócios, que garantem os resultados e o crescimento constante da
organização. (ESTEVES, 2013).
Ao mesmo tempo acrescenta,
a nomenclatura meritocracia tem em sua etimologia, segundo o dicionário Oxford Advanced Learner´s Dictionary (2005), a seguinte definição: “País
ou sistema social onde as pessoas obtêm poder ou dinheiro com base em sua capacidade”7 . Sua origem não está descrita pontualmente na
história, o que abre precedentes para diversas proposições. O que pode ser antecipado, com base no referencial teórico compilado nesse estudo é
que, antes mesmo do termo meritocracia ser incorporado como grafia, o sentido funcional do “poder do mérito” já possuia concepções críticas no
seio da sociedade. (RONALDO DA SILVA, 2014, p.30)
A meritocracia na educação depende da igualdade de oportunidades. Ou seja, igualdade de acesso, segundo análise sociólogo francês François
Dubet (2004). No Brasil, a universalização do acesso à educação básica caminha desde a década de 40, do século anterior.
 
A Meritocracia Educacional
 
Nesse contexto, vem-se refletir sobre as oportunidades e a exclusão na educação. Na contraposição a realidade educacional em debates públicos
ou específicos, há um grupo de envolvidos: professores, alunos, gestores, pais, comunidade, sociedade etc. compreendendo que a construção da
qualidade educacional formal é multifacetada, precisa-se de:
(...) condições escolares adequadas para o desenvolvimento das atividades pedagógicas, profissionalização do docente, democratização da
gestão da política educacional, estabelecimento de articulação entre instâncias governamentais e sociedade civil, avaliação periódica dos
resultados pedagógicos, técnicos e administrativos obtidos, presença ativa da comunidade na gestão escolar (PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
- 1996-1999, p.18).
Nesse processo, a intervenção precisa está coordenada, para alterar práticas tradicionais de gestão e de ensino. Políticas educacionais voltadas
para a qualidade de ensino da rede pública única, ensino igual para todos, direitos dos alunos, professor profissional e padrão democrático de
gestão (WEBER, 2012). A educação é um direito social básico para todos, porém, a força da política é o ponto de partida para a ascensão social.
Quando se fala em Política Pública para se ter uma definição da palavra, em sua origem grega, politikó, que exprime a condição de participação da
pessoa que é livre em suas decisões sobre a cidade, que é a pólis. A palavra “Pública” significa do povo. Sendo assim, o significado da Política
Pública, refere-se à participação do povo nas decisões em relação à cidade, ou ao território. Entretanto, essa participação assumiu posturas
diferentes de forma direta ou indireta, sendo apenas representada.
A Política Pública é “colocar o governo em ação”, analisar a ação, e caso necessário, propor mudança para novo rumo ou novo curso das ações, e
entender como certas ações tomaram certos rumos em lugar de outros. O processo da Política Pública é através os governos traduzem os seus
propósitos em programas e ações, onde se produzirá resultados ou mudanças que foram desejadas. (SOUZA, 2003, p.13).
Entende-se que “Políticas Públicas” refere-se a tudo que o governo faz ou mesmo deixa de fazer. Não muito diferente a Política Pública
Educacional é tudo que a Política Pública faz ou deixa de fazer pela Educação. Porém, educação em seu significado é muito mais amplo, mas em
geral trata-se de questões escolares. A Política Pública Educacional diz respeito a educação escolar, ou seja, a estrutura escolar e todo o seu
entorno como família, Igreja, comunidade, trabalho, rua, cultura etc. A Política Pública Educacional diz respeito as ações do governo no ambiente
escolar, no ambiente de ensino-aprendizagem.
Questões como construir prédio, mantê-lo, valorizar o profissional, contratar o profissional, o investimento na carreira, a matriz curricular pensada, a
gestão escolar, a merenda etc.
A escola é um lugar de ensino para todos, independentes de grupo social, é uma garantia de condições mínimas pelo o Estado. A escola moderna
é também um espaço de grande contradição, como de transmitir a cultura e ao mesmo tempo espaço de superar, de criar, estando na contramão
como espaço que reproduz o já existente, e o de controle ideológico (OLIVEIRA, 2007; BOURDIEU, 2001; e GADOTTI, 2003). A educação vem
passando por grandes mudanças, devido toda a revolução tecnológica, novos saberes, acesso as informações.
Acresce que, Pernambuco em 2013, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi superada, pois a meta era de 3,2 e o estado
alcançou 3,6, meta que tinha sido estipulada apenas para o ano seguinte. Ou seja, houve um crescimento de 13% a mais do esperado.
Pernambuco subiu da 22º colocação nacional para a 4º no ranking, pontuação igual ao do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. Porém,
outras razões podem ser destacadas como estudo quando se depara na mesma rede de ensino, há diferenças nas reformas educacionais e na
gestão democrática, ao se observar as escolas Integrais e as escolas regulares.
Há uma preocupação em relação às escolas Regulares do Estado de Pernambuco, e é perceptível como ocorre uma diferença no atendimento ao
alunado das escolas de Referência, questionando: “equidade e igualdade para todos os estudantes” (PERNAMBUCO, 2008).
Nesse contexto, de construção de uma gestão democrática e de uma sociedade igualitária, o Idepe é um indicador que procura medir a qualidade
do ensino, semelhantemente ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), avaliação realizada pelo Ministério da Educação.
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Nessa avaliação é feita a soma do resultado dos alunos em provas de português e de matemática. O Ideb é calculado a cada dois anos e sendo
realizado por amostragem. Já o Idepe é anual e todos os alunos das séries avaliadas participam, para isso o governo de Pernambuco contratou o
Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação, da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG).
O modelo diferenciado de ensino médio, das escolas integrais, em que alunos estudam o dia todo e professores têm dedicação exclusiva a
Unidade Educacional e está trazendo bons frutos. A maioria das escolas de educação integral teve desempenho melhor que as de ensino regular
no Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco (Idepe). A média das unidades integrais, no ano passado, foi 4,53. Nas semi-integrais
ficou em 4,07, enquanto no ensino médio geral (juntando regular e integral), o Idepe foi quase um ponto menor, 3,54. (SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO E ESPORTES DE PERNAMBUCO, 2014). Já nos Anos Iniciais e Finais o Ideb do ciclo inicial do ensino fundamental (de 1º ao 5º ano)
na rede pública foi calculado em 183 dos 186 municípios, do estado de Pernambuco, e 61,7% deles atingiram a meta. A porcentagem deixa
Pernambuco na 17° colocação entre os estados brasileiros. Na rede estadual, bateram a meta 35 (51%) municípios e na rede municipal, 182
(62,6%). (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE PERNAMBUCO, 2014). Diante dessa disparidade se reflete: o Ensino Médio do
estado de Pernambuco se encontra no 4° lugar comparado aos outros estados brasileiros e o Ensino Fundamental no 17° lugar.
Entre as questões que se apresentaram inicialmente como balizadoras do estudo, destacam-se as dispostas a seguir: Quais são as repercussões
da Meritocracia na Política Educacional no Estado de Pernambuco?
Ao ressaltar que Pernambuco atingiu outro padrão após a universalização do ensino em tempo integral do Ensino Médio, onde há salas
laboratórios equipadas, docentes que permanecem na escola o dia inteiro, ministrando aulas, planejando, corrigindo avaliações e pesquisando, os
resultados não poderiam ser diferentes.
A meritocracia é questionada quando se pensa na oportunidade de escola com qualidade em tempo integral ofertada para todos, mesmo que nem
todos os alunos desejem estudar integralmente. O crescimento no ensino médio foi o maior entre todos os estados da federação. Um dos pilares
desse avanço foi o modelo das escolas de referência, consolidado nos últimos oito anos pelos governos de Eduardo Campos, que faleceu em
2014. (PERNAMBUCO, 2015).
 
A eficácia social da Escola é um problema de justiça?
 
Nisso acrescenta-se o fato de que a realidade escolar não só é demonstra que a eqüidade formal inexiste, mas, evidencia as relações de
dominação que permeiam o processo educacional: a dominação simbólica já não cumpre sua função e toma o seu lugar a violência explícita da
desigualdade social.
Se considerarmos seriamente as desigualdades socialmente condicionadas diante da escola e da cultura, somos obrigados a concluir que a
eqüidade formal à qual obedece todo o sistema escolar é injusta de fato, e que, em toda sociedade onde se proclama ideais democráticos, ela
protege melhor os privilégios do que a transmissão aberta dos privilégios. (BOURDIEU, 1998 p.53)
Porém, o objetivo primordial da aprendizagem, é ter um panorama dos fatos e das coisas que ocorrem ao nosso redor.
Uma meritocracia escolar justa não garante a diminuição das desigualdades; a preocupação com a integração social dos alunos tem grande
probabilidade de confirmar seu destino social; a busca de um mínimo comum arrisca-se a limitar a expressão dos talentos; uma escola preocupada
com a singularidade dos indivíduos age contra a cultura comum que uma escola deve transmitir e que também é uma forma de justiça… Portanto,
não existe solução perfeita, mas uma combinação de escolhas e respostas necessariamente limitadas. (DUBET, 2004, p.540).
Não parece possível abandonar a justiça na educação baseado no mérito. Uma sociedade democrática deve proporcionar uma igualdade entre
todos, segundo Dubet (2004, p.544) “o mérito pessoal é o único modo de construir desigualdades justas, isto é, desigualdades legítimas, já que as
outras desigualdades, principalmente as de nascimento, seriam inaceitáveis”.
Segundo Dubet (2004, p. 547) “o sistema justo, ou menos injusto, não é o que reduz as desigualdades entre os melhores e os mais fracos, mas o
que garante aquisições e competências vistas como elementares para os alunos menos bons e menos favorecidos”.
Com isso, uma reflexão da política pública ao definir os conteúdos culturais comuns na escola, aqueles em que os alunos precisam adquirir em sua
formação, os programas são garantidos dessa maneira? Dentro de uma lógica meritocrática? Que permitam que todos atinjam a excelência? Tal
concepção da justiça implica uma mudança em torno dos programas da escolaridade comum e obrigatória para todos. Lembrando que a definição
de justiça também perpassa rever a justiça dos investimentos em formação e conscientização para as famílias.
Quando se fala de uma escola “meritocrática” de massas, segundo Dubet (2004, p. 551) “cria necessariamente “vencidos”, alunos fracassados,
alunos menos bons e menos dignos. “O sucesso para todos” é um slogan vazio, por contradizer os princípios meritocráticos sobre os quais a
escola se funda.” Pensar em uma escola socialmente justa faz-se necessário saber como a escola trata os mais fracos. Pode-se refletir também,
como se é tratado os alunos mais fracos, talvez até coagidos. Uma escola justa procuraria preservar uma melhor dignidade e autoestima dos que
não foram tão bem-sucedidos no que era esperado.
Porém, o objetivo primordial da aprendizagem, é ter um panorama dos fatos e das coisas que ocorrem ao nosso redor. A educação contextualizada
procura administrar as mudanças que percorrem em todas as épocas, proporcionando diferentes situações de aprendizagem e de linguagem,
trabalhando as habilidades dos alunos e até mesmo, a auto avaliação. Não esquecendo que informação transformada em conhecimento não é o
suficiente para formar o cidadão, aprimorar o desenvolvimento do caráter dos alunos é de extrema importância, estimulando valores e virtudes para
uma boa convivência da construção social.
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Considerações finais
 
Perante a pesquisa onde se refletiu sobre “a equidade aumenta a capacidade de reduzir a pobreza” (2006), como foi relatado pelo banco mundial,
tal modelo de igualdade de oportunidades se evitaria que alunos com talento e que vivem em uma realidade socioeconômica desprivilegiada
pudessem ter oportunidades. Ou seja, condições iguais para se decidir o futuro. Quando Dubet (2008, p. 95) diz que “há uma necessidade de a
escola formar um sujeito capaz de integrar-se socialmente e ainda capaz de gerenciar a sua vida”.
Com isso, a justiça meritocrática é primordial no principio da igualdade, segundo Aristóteles, entendendo que todos na sociedade devem ser
valorizados e recompensados segundo os seus méritos. Já na justiça corretiva, de Aristóteles, fundamentada em princípios de igualdade aritmética,
não é considerado as contribuições e os méritos dos indivíduos, ao contrário, evita-se aumentar as desigualdades sociais e também, as naturais
entre eles.
A escola deveria promover a igualdade entre eles, trabalhando as competências. Nisso Dubet (2008) fala das três formas de justiça: igualdade de
oportunidades, igualdade de tratamento e igualdade de conhecimentos.
A meritocracia na educação não pode ser apenas traduzida em críticas ou defesas, sua ação requer reflexões, como a citada sobre o Estado de
Pernambuco. Sabe-se que tal política de governo é advento do PISA, Segundo o projeto “Destino: Educação – Diferentes países, diferentes
respostas” (2011), são adotados pelo PISA técnicas e metodologias de avaliação para haver comparação, em relação ao desempenho na
educação entre países, seja de diferentes graus socioeconômicos ou mesmo, culturas diferentes. É medido o desempenho dos alunos e o
currículo.
Mesmo assim, faz-se necessário uma justiça corretiva na educação básica, definir competências indispensáveis à escolaridade, a premissa da
igualdade de conhecimentos é que o ensino deve ser organizado conforme os objetivos a serem atingidos por todos.
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