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Em defesa da carreira e dos direitos dos trabalhadores em educação do Estado de 

Goiás, o Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Goiás (IME/UFG) 

vem publicamente mostrar sua posição contrária à política educacional implantada pelo 

Governo do Estado, principalmente no que tange aos seguintes tópicos: 

 
- A reformulação do plano de carreira do magistério público estadual; 
 
- O sistema de “meritocracia” que fundamenta a reforma educacional chamada “Pacto 

pela Educação”. 

 
Ao retirar a gratificação por titularidade, transformando-a em salário, e promover uma 

quebra de linearidade no reajuste para os docentes – por meio da diminuição dos 

percentuais por titulação –, a reformulação governamental promove um achatamento salarial 

da carreira, desvalorizando de modo veemente os profissionais da educação do Estado de 

Goiás. 

O sistema de “meritocracia” proposto vincula-se diretamente a uma prática de cunho 

econômico-empresarial que contraria os princípios da educação escolar pública, valorizando 

práticas individualistas em meio a um ambiente competitivo que vai contra o fundamento da 

gestão coletiva no espaço escolar.  

Somado a estes retrocessos, o Governo de Goiás tem utilizado mecanismos 

publicitários para divulgar à sociedade um suposto avanço na educação do estado por meio 

da valorização do seu quadro de profissionais. Essa mensagem publicitária de modo algum 

representa o que os trabalhadores da educação têm vivenciado na realidade. 

O IME/UFG tem um compromisso efetivo com a formação de educadores e há 

décadas vem formando professores de matemática, tendo por referência princípios ético-

democráticos que primam por uma educação de qualidade. Deste modo, este apoio aos 

trabalhadores da educação do Estado de Goiás representa um ato a mais em prol da 

valorização da educação pública, bem como tem por objetivo defender os cursos de 

Licenciatura brasileiros, os quais – em face do atual cenário nacional das carreiras públicas 

para docentes da educação Básica – a cada dia têm sido menos atrativos para os 

concluintes do Ensino Médio. 
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