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RESUMO 
 
 
Este trabalho analisa a relação entre evasão docente na Rede Estadual de 
Rondônia e a Lei do Piso Nacional de Professores, Lei 11.738/2008 no período de 
2008 a 2012. Contempla em sua análise também a relação entre outras políticas 
públicas de (des)valorização do trabalho docente e as condições materiais nas quais 
os professores estão inseridos. Desta forma, o objetivo é compreender a relação 
entre índices de evasão docente e Lei 11.738/2008. Deste objetivo, desmembram-se 
outros específicos: i) Discutir a importância do trabalho como princípio educativo e o 
processo de valorização e precarização do trabalho docente; ii) Identificar e analisar 
historicamente as políticas públicas de valorização profissional na educação 
brasileira e sua materialização na forma de salário, de carreira e de formação 
docente; iii) Fazer levantamento dos índices de evasão docente após a implantação 
da Lei 11.738/2008 em Rondônia, identificando o perfil do docente e das escolas 
onde ocorre esse fenômeno e; iv) identificar as articulações entre a evasão docente 
e os interesses do capital na atualidade. A relevância da pesquisa se dá pelo fato de 
haver lacunas na academia sobre o assunto e também pela necessidade de 
avaliação das políticas públicas como forma de combater a precarização do trabalho 
docente. A metodologia utilizada é o materialismo histórico-dialético o qual 
fundamenta a análise em três elementos principais: i) História a qual abarca o 
desenvolvimento do capital e sua relação com as políticas educacionais; ii) 
Legislação que trata da (des)valorização do trabalho docente; iii) Dados do Censo 
Escolar INEP o qual apresenta alguns elementos sobre o perfil dos professores e 
das escolas que eles atuam. Esta pesquisa apresenta o quadro evolutivo da evasão 
docente para o período de modo a destacar o perfil dos docentes que evadem, bem 
como, o perfil das escolas onde ocorrem as evasões. O trabalho constatou que a 
evasão na Rede estadual de Rondônia apresenta poucas variações e que o Estado 
não tem conseguido reduzir significativamente com tal problema educacional, mas 
apenas mantê-lo sob controle. Dentro da lógica do capital, a evasão tem um papel 
positivo. A partir da argumentação apresentada, observou-se que a precarização do 
trabalho docente é de interesse do capital na medida em que a evasão docente cria 
uma rotatividade de professores que fomentam o exército de reserva e que ao 
mesmo tempo a necessidade de reposição de professores favorece as instituições 
privadas as quais se constituíram como “indústria da formação de professores”, tudo 
isso dentro do quadro estrutural do capitalismo de aumento do desemprego no setor 
produtivo e incremento do terceiro setor.  
 
Palavras-chave: Evasão Docente. Rondônia. Precarização. Valorização docente. 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

ABSTRACT 
 
 
This work analyses the relation between school teacher dropout in State Education 
Network of Rondônia and the National School Teacher Income Law 11.738/2008 in 
the period from 2008 and 2012. It also contemplates in its analysis the relation 
among other public policies of devaluation of the teacher's labour and the material 
conditions in which the teachers are inserted. Thus, the aim of this work is to 
comprehend the relation between the school teacher's dropout index and the 
11.738/2008 law. Out of this, other objectives are branched: i) discuss the importance 
of labour as an educational principle and the process of valorization and 
precarization of the teacher labour; ii) identify and analyse historically the public 
policies of professional valorization in brazilian education and its materialization in the 
form of income, career, and teacher formation; iii) Raise the data of the teacher 
dropout index after the promulgation of the 11.738/2008 law in Rondônia, identifying 
the profile of the teacher and of the schools in which this phenomenon occurs and; iv) 
identify the articulations between school teacher dropout and the interests of the 
capital in the contemporary world. The relevance of this research is given concerning 
the gaps in the knowledge of this subject and also the necessity of evaluation of the 
public policies as a form of oppose the precarization of teacher labour. The 
methodology employed is the historical-dialectical materialism which grounds the 
analysis in three main elements: i) History, which embraces the development of the 
capital and its relation with educational policies; ii) Legislation that concerns the 
(de)valuation of teacher labour; iii) INEP school census that presents some elements 
about the teacher profile and their schools. This research presents the framework of 
school teacher dropout for the period in order to highlight the profile of the teacher 
that dropout of teacher labour, as well as the profile of the schools where the evasion 
occurs. The work found that the dropout in State Education Network exhibits low 
variations and that the State is not capable of reducing such problem, but just keep it 
under control. Inside the logic of the capitalism, the dropout has a positive role. From 
this argument, it has been observed that the precarization of teacher labour is in the 
best interest of the capital as school teacher dropout creates teacher turnover that 
fosters the reserve army of labour and at the same time the need for teacher 
replacement favors private institutions that built up a "industry of teacher formation", 
all of this inside the framework of capitalism consisting in rising unemployment in the 
productive sector and increase in the sector of services.  
 
Keywords: School Teacher Dropout. Rondônia. Precarization Teacher Valorization. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a evasão é um dos grandes problemas da educação 

brasileira. Diante dos sucessivos fracassos das políticas impostas à instituição 

escolar, a academia e as instituições de pesquisa ligadas ao governo têm centrado 

preocupação na evasão de estudantes. Na constelação de problemas educacionais, 

a evasão estudantil é apenas um dos fenômenos que diz respeito ao fracasso 

escolar. Ao que parece, a demasiada importância dada à evasão estudantil está 

relacionada à lógica gerencial do estudante como produto, um capital humano, uma 

mercadoria oriunda das relações de produção criadas na “fábrica de trabalhadores”; 

a chamada de escola. Não que do ponto de vista dos capitalistas o trabalhador 

possua importância em si; o que importa para eles é a capacidade produtiva 

geradora de mais-valia. 

No capitalismo, a mercadoria é muito mais importante do que o operário 

que a produz; no entanto, sem este não há aquele. A preocupação existente não é, 

em essência, com o trabalhador, mas com a sua força de trabalho e sua capacidade 

geradora de riqueza a serem apropriadas por outrem. Nesse contexto, a “mercadoria 

estudantil” apresenta um aspecto ambivalente, uma vez que, além de ser produto, é 

também combustível das forças produtivas. Do ponto de vista do modo de produção 

capitalista, são vistos não como seres humanos ou cidadãos, sendo reduzidos tão 

somente a capital humano, o que se dá após completar o ciclo de formação, sendo 

valorizados apenas como uma “máquina de produzir outras mercadorias”. No 

entanto, esse valor está atrelado à sua qualificação e ao número de profissionais 

com a mesma qualificação disponível no mercado. A partir dessa configuração que 

compreende o educando como futura força de trabalho, sua evasão e/ou seu baixo 

desempenho são vistos como ameaça às condições de produção, por isso a evasão 

discente ser tão presente nas discussões de políticas públicas. 

Já os trabalhadores docentes, mesmo que se evadam de seus postos de 

trabalho, serão um problema tolerável, desde que as taxas de evasão se 

mantenham sob controle. Ou seja, desde que o exército de reserva se estabilize e se 

mantenha em um patamar suficiente para uma satisfatória reposição, a evasão 

docente não é um alarde comum ou pauta de políticas públicas. Ao contrário do que 

se pensa, a evasão docente relaciona-se com a cadeia produtiva, na medida em que 
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a saída de professores cria um exército de reserva que pressiona os trabalhadores 

da ativa a aceitarem condições de trabalho e salário cada vez menores. Assim, tal 

evasão proporciona também uma maior rotatividade de profissionais. Além disso, a 

necessidade de profissionais incentiva o setor privado de formação de professores. 

A lógica mercantil acarreta minimização dos custos na formação docente, fato que 

repercute na qualidade da formação profissional. Na lógica do capital, todos estes 

fatores têm relação entre si. 

A evasão docente é processual, contraditória e sistemática. É processual 

porque está relacionada aos vários níveis da educação escolar e “[...] é formado 

durante a vida profissional do professor” (LAPO, 2001, p. 30). Assim tal processo de 

evasão docente está relacionado ao fato de o estudante da educação básica afastar 

sua aspiração da docência, passando pelo estudante de licenciatura que se evade 

do curso, até finalmente chegar à evasão docente. É contraditória porque ao mesmo 

tempo em que se responsabiliza o professor pela sua evasão, o Estado não oferece 

as condições necessárias para a permanência docente no sistema de ensino. É 

sistemática porque a evasão docente está dentro da lógica do capital. À medida que 

os professores se evadem de seus postos de trabalho, incrementa-se a necessidade 

de formação de novos docentes, o que impulsiona os vultosos lucros das instituições 

privadas de formação de nível superior. Neste sentido, por meio do esquema 

evasão-carência-reposição, aumenta-se o exército de reserva e a competição. 

Tal relação evasão-carência-reposição diz respeito a um processo que 

amplia as contradições, isso na medida em que as taxas de evasão passam a fugir 

do controle, fortalecendo as formas de precarização do trabalho docente e a 

necessidade de contratação emergencial.  Consequentemente, esse processo gera 

um pretexto para burlar exigências de ordem trabalhista ou legal. 

Se por um lado as baixas remunerações e a precariedade da estrutura 

das escolas públicas incentivam a evasão docente — que por sua vez cria a 

necessidade de ocupação de postos de trabalho para novos docentes —, por outro, 

a precariedade da docência é realidade constante dos alunos da educação básica e 

superior. O distanciamento de novas gerações e a evasão de licenciados e dos 

docentes geram déficits de mestres que ameaçam a manutenção do exército de 

reserva e, também, a instrução dos trabalhadores que movimentam as engrenagens 

do capitalismo.  
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Quando a precariedade das condições de trabalho se acentua, os 

movimentos sociais tendem a reivindicar melhores condições de trabalho. O Estado 

passa a ceder nas negociações, reduzindo os efeitos das tensões produzidas pelas 

contradições capital versus trabalho. O aval do Estado vai depender não apenas da 

pressão dos trabalhadores, mas também das condições materiais, o que inclui o 

volume do exército de reserva docente. Caso o contingente do exército de reserva 

esteja em níveis baixos, a tendência é atender às reivindicações para garantir a 

manutenção mínima da formação escolar — vital para o modo de produção. Caso 

contrário, a tendência é manter o trabalho docente precarizado, fato que força 

renovação do quadro impulsionada pela pressão do exército de reserva, 

favorecendo o setor privado de formação profissional. 

Para que o sistema não entre em instabilidade, existem várias estratégias 

para minimizar os efeitos das referidas contradições. Uma delas é a mobilidade de 

professores para outros níveis educacionais de características diferentes, seja da 

educação básica para a superior; da pública para a privada; ou de um estado para o 

outro1.  

Há um discurso alarmista de “apagão de professores”. O que existe, 

porém, não é uma escassez de profissionais, e sim um grande número de 

professores, os quais poucos querem atuar na docência. Em pesquisa realizada pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), “A cada ano são mais de 220 mil 

novos profissionais da educação ingressando no mercado de trabalho com diploma 

de graduação” (2014, p. 39), o que representa 20% de todas as formações em nível 

superior. Se há tantos formados, por que há tamanha carência de profissional nesta 

área? 

Para Mark e Anderson (1985)2, 1/3 dos professores da educação básica 

evadem-se ainda nos primeiros anos de atuação, e, segundo o Conselho Nacional 

de Educação (CNE, 2012), há um déficit de 15% de docentes na educação básica. 

Tendo em vista a gravidade, a emergência e a complexidade do problema, o Estado 

                                            
1
 Há uma proposta do MEC de criar um concurso nacional de docentes, cujo resultado poderá ser utilizado 

para admissão de professores por qualquer sistema de ensino para contratação de professores de qualquer 

estado da federação. Vide MEC/Portaria Nº 1.103, de 1º de setembro de 2010. Há também o Projeto de Lei 

6114/09, que cria o exame nacional, a fim de avaliar professores da educação básica. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/camara noticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/489437-COMISSAO-

APROVA-EXAME-NACIONAL-P ARA-AVALIAR-PROFESSORES-DA-EDUCACAO-BASICA.html>. 

Acesso em: mar. 2015. 
2 

Mark e Anderson apud Lapo, 2003. 
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busca formas de preservar o status quo através de práticas que minimizem os 

efeitos da evasão docente. É neste sentido que o poder público cria e recria 

estratégias de manutenção da ordem social vigente. Uma destas medidas refere-se 

à criação de um piso salarial nacional de professores e regulamentação da jornada 

de trabalho docente através da Lei 11.738/2008, conhecida como “Lei do Piso 

Nacional de Professores”. Este dispositivo legal detalha termos da Constituição 

Federal e da Lei de Diretrizes de Base (LDB) no tocante ao princípio da “valorização 

dos profissionais da educação”.  

Com base na problemática acima destacada, cabe uma pergunta que é a 

preocupação central deste trabalho: qual o impacto quantitativo que a Lei 

11.738/2008 causou índices de evasão docente na Rede Estadual de ensino do 

estado de Rondônia entre os anos de 2008 a 2012? Assim, o objetivo geral deste 

trabalho é compreender a relação entre índices de evasão docente e Lei 

11.738/2008. Deste objetivo, desmembram-se outros específicos: i) discutir a 

importância do trabalho como princípio educativo e o processo de desvalorização e 

precarização do trabalho docente; ii) identificar e analisar a aplicabilidade de 

algumas  das políticas públicas de valorização profissional na educação brasileira e 

sua materialização na forma de salário, de carreira e de formação docente; iii) fazer 

levantamento dos índices de evasão docente após a implantação da Lei 

11.738/2008 em Rondônia, identificando o perfil do docente e das escolas onde 

ocorre esse fenômeno e; iv) identificar as articulações entre a evasão docente e os 

interesses do capital na atualidade. 

Rondônia foi escolhida como lócus empírico por ser um ente federativo 

institucionalizado recentemente. Desta forma, é possível fazer uma leitura de como 

são instrumentalizadas as políticas públicas educacionais numa perspectiva de uma 

região de oscilação de contingente populacional e também pelo fato Governo do 

estado afirmar que Rondônia é um dos maiores em número de efetivos do país, 

segundo dados da Secretaria de Educação de Rondônia (SEDUC-RO)3.  

Para melhor tratamento metodológico, o recorte feito contempla 

especificamente a evasão docente na rede pública estadual de Rondônia entre os 

anos de 2008 a 2012, ou seja, uma avaliação dos anos seguintes à aprovação da lei. 

                                            
3
Disponível em: <http://www.seduc.ro.gov.br/portal/index.php/noticias-all/1087-ro-e-2-no-pais-com-maior 

numero-de-professores-efetivos.html>   Acesso em: mar. 2014. 

http://www.seduc.ro.gov.br/portal/index.php/noticias-all/1087-ro-e-2-no-pais-com-maior%20numero-de-professores-efetivos.html
http://www.seduc.ro.gov.br/portal/index.php/noticias-all/1087-ro-e-2-no-pais-com-maior%20numero-de-professores-efetivos.html
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Como a SEDUC-RO não respondeu aos ofícios com as informações direto da fonte, 

foi necessário recorrer ao tratamento dos microdados do censo escolar Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para 

obtenção das informações. 

A motivação do pesquisador em abordar este assunto se deu por conta 

das exaustivas e cotidianas reflexões realizadas sobre a sua continuidade ou não da 

labuta docente. Por vezes, buscou-se respostas na literatura; não entanto estas não 

foram encontradas. Ainda há poucas pesquisas sobre o assunto, e muitas destas 

abordam o tema a partir de uma perspectiva do discurso, das representações e das 

vivências. Como produto, é de se esperar que este trabalho contribua para o debate 

em torno de políticas públicas e possa servir de referencial teórico e empírico para 

movimentos sociais e demais agentes de transformação da sociedade.  

Como a proposta é compreender como se dá a dinâmica na sua raiz — a 

fim de usar a crítica como instrumento de desmascaramento da ideologia e dos 

instrumentos midiáticos que têm por objetivo confundir causa/efeito, 

explorador/explorado, valorização/precarização —, foi necessário recorrer ao método 

do materialismo histórico-dialético, uma vez que este permite uma análise ampla das 

contradições subjacentes à relação capital-trabalho, de maneira tal que é possível 

denunciar de forma crítica as inversões da realidade. Além disso, como o trabalho 

essencialmente analisa as contradições entre superestrutura e infraestrutura, isto é, 

a política da Lei Nacional do Piso Salarial docente e a evasão docente de 

professores a partir da dinâmica do modo de produção capitalista, cabe melhor 

operar a análise por via do método do materialismo histórico-dialético. 

As pesquisas sobre a evasão docente no Brasil, na área docente, 

infelizmente ainda estão aquém da dimensão do problema. Além disso, do ponto de 

vista quantitativo, há poucas pesquisas na área. No entanto, do prisma qualitativo, 

existem bons trabalhos que nos ajudam compreender melhor o problema. O primeiro 

trabalho que tivemos registro e que aborda o problema é o da pesquisadora Flavinês 

Lapo (2000). Esta investigou a evasão docente na rede estadual de São Paulo a 

partir de dados do começo da década de 1990 e elaborou um estudo cujo título é 

Professores Retirantes: um Estudo sobre a Evasão Docente no Magistério Público 

do Estado de São Paulo (1990-1995).  Destacamos também o trabalho de José 

Carlos Galvão Lemos (2009) intitulado Do Encanto ao Desencanto, da Permanência 
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ao Abandono: o Trabalho Docente e a Construção da Identidade Profissional, 

também sobre a rede estadual de São Paulo e cujo recorte foram os anos de 2006 a 

2007. Publicado no mesmo ano e utilizando dados de 1995 a 1998, outro trabalho foi 

finalizado na Universidade do Estado da Bahia. Trata-se do trabalho de Geisa Arlete 

do Carmo Santos, intitulado Histórias de Vida e o Abandono da Profissão Docente: 

entre Partidas e Chegadas. Este enfocou a rede estadual baiana. Destacamos estes 

trabalhos por julgarmos importantes, embora existam disponíveis alguns artigos e 

ensaios que tratam especificamente sobre o tema e que deram aporte para essa 

pesquisa. 

Um dos trabalhos que tem sido inspiração para diversos outros é o do 

espanhol José Manuel Esteve, O Mal-Estar Docente: a Sala de Aula e a Saúde do 

Professor (1999). Trata-se de um compêndio da literatura internacional que aborda 

fatores exógenos e endógenos relativos à evasão docente, absenteísmo e outros 

problemas relacionados à precarização do trabalho docente. O autor identifica um 

fenômeno mundial que ele intitula “mal-estar docente”, o qual estaria relacionado à 

aspectos de valorização profissional, à organização institucional e a aspectos 

psicológicos.  O principal subsídio intelectual desses autores, entre outros, é apontar 

os fatores que levam à degradação da identidade docente, sobretudo os aspectos 

contextuais. 

O tema, sempre de grande relevância, tem despertado interesse de 

pesquisadores no Brasil, uma vez que há uma clara redução de professores que 

deixam de atuar na docência, embora o número de profissionais formados seja um 

dos mais altos do mundo, além de haver um grande número de professores 

temporários. Segundo o IPEA (2014), “A cada ano são mais de 220 mil novos 

profissionais da educação ingressando no mercado de trabalho com diploma de 

graduação”. Além disso, os profissionais da educação recebem salários próximos da 

metade das remunerações de outras formações em nível superior. Essas são umas 

das conclusões do mais recente estudo do IPEA (2014), publicado na 32ª Edição do 

Boletim Radar: Tecnologia, Produção e Comércio Exterior4.    

Com base nesse e em outros trabalhos, buscaremos sintetizar as 

principais contribuições da literatura acadêmica no que diz respeito à evasão 

                                            
4
 Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/radar/140508_radar32.pdf> . Acesso 

em: jan. 2015. 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/radar/140508_radar32.pdf
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docente. Em seguida, faremos uma análise sobre a coerência entre as políticas 

públicas e as condições de trabalho. 

Esta dissertação é organizada em três capítulos. O primeiro trata da 

discussão em torno do trabalho como princípio educativo e dos mecanismos de 

precarização e (des)valorização do trabalho docente. O segundo refere-se a uma 

análise das políticas públicas de (des)valorização e evasão docente. No terceiro e 

último capítulo, é possível acompanhar o cenário da evasão docente em Rondônia a 

partir da análise dos dados, bem como em consonância com a história regional. 

Nesse momento buscamos realizar uma análise dialética do fenômeno observado. 
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1 O TRABALHO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO, (DES)VALORIZAÇÃO DO 

TRABALHO DOCENTE E OS PROCESSOS DE PRECARIZAÇÃO 

 

O trabalho é uma das maiores exigências sociais. Perguntas como “O que 

vai ser quando crescer” e “Tá fazendo o que da vida? Tá trabalhando?” remetem à 

compulsividade do trabalho na contemporaneidade. O trabalho, assim, faz parte da 

condição humana; ele sempre existiu e sempre vai existir, e é baseado nele que o 

ser humano é escravizado ou emancipado. Se o ser humano é educado pelo 

trabalho numa perspectiva de ampliação do desenvolvimento integral de suas 

faculdades mentais e físicas, ele torna-se emancipador; do contrário, o trabalho 

contribui para precarização, exploração e subjugação do ser humano. 

 

1.1 CONCEITO DE TRABALHO E O TRABALHO COMO PRINCÍPIO 

EDUCATIVO 

 

Desde que a humanidade se constituiu como espécie, a sobrevivência 

criou necessidades que só podem ser saciadas por meio do trabalho. Noutras 

palavras, ao tempo em que a existência humana exige de nós o trabalho como 

garantia de sobrevivência, as transformações oriundas do trabalho modificam nossa 

espécie. O homem transforma a natureza com seu trabalho e as transformações 

materiais da natureza criam dialeticamente um novo homem. Neste sentido, “[...] o 

trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um processo em que o homem, 

por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com a Natureza” 

(MARX, 1996, p. 297).  

Deste modo, o domínio da técnica fez com que se aumentassem 

progressivamente os excedentes de produção e, concomitantemente a isso, cresceu 

também a população. Foi necessário ampliar a divisão social do trabalho, a fim de 

assegurar maior produtividade. Se antes a divisão do trabalho era rudimentar, 

baseada apenas no sexo e idade, agora passou a dar origem a um sofisticado 

conjunto de regras que foram organizando o modo de vida social.  

A existência humana se dá através da dialética entre humanidade e 

natureza; desta feita, o trabalho é a condição eterna da humanidade: 
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O processo de trabalho, que descrevemos em seus elementos simples e 
abstratos, é atividade dirigida com o fim de criar valores-de-uso, de 
apropriar os elementos naturais às necessidades humanas; é condição 
necessária do intercâmbio material entre o homem e a natureza; é condição 
natural eterna da vida humana (MARX, 1989a, p. 208). 

 

Marx relata que a partir da materialidade e da concretude vão sendo 

construídos os aspectos imateriais da vida social.  A noção de propriedade privada 

passou a ser fortalecida assim que os grupos que geriam o excedente de produção 

reivindicaram para si a propriedade de bens antes comunais (ENGELS, 2009). No 

desenrolar do processo de apropriação dos meios de produção os trabalhadores se 

viram diante de regras impostas por uma classe que se colocava como dona de 

bens oriundos do trabalho coletivo.  

O processo de apropriação do resultado do trabalho socialmente 

constituído se fundamenta no que Marx conceituou como mais-valia, extração de 

lucro oriundo da força de trabalho dos trabalhadores a partir de imposições de uma 

classe dominante Marx (1996). Noutras palavras, a apropriação do resultado do 

esforço do trabalhador por parte do detentor dos meios de produção. Assim, a 

exploração do trabalho caracteriza-se pelo fato de o “[...] o dono do capital e 

empregador do operário se apropria deste sobrevalor ou mais-valia sem retribuição” 

(MARX, 1996, p.37). A fragmentação de tal trabalho e a inversão da realidade 

dificulta que o operário reconheça o objeto do seu trabalho, e tal processo Marx 

denominou alienação: “O trabalhador coloca a sua vida no objeto; mas agora ela não 

pertence mais a ele, mas sim ao objeto” (MARK, 1989b, p. 150).  

É evidente que o processo de apropriação de capital, catalisado pela 

divisão de classes sociais, não se deu instantaneamente. O capitalismo foi sendo 

construído a partir do que Marx chamou de “acumulação primitiva do capital”, na 

qual as riquezas foram sendo acumuladas por meio de violentos saques e destruição 

da organização comunal. 

 

Na história real, como se sabe, a conquista, a subjugação, o assassínio 
para roubar, em suma, a violência, desempenham o principal papel. Na 
suave Economia Política reinou desde sempre o idílio. Desde o início, o 
direito e o ‘trabalho’ têm sido os únicos meios de enriquecimento, 
excetuando-se de cada vez, naturalmente, ‘este ano’. Na realidade, os 
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métodos da acumulação primitiva são tudo, menos idílicos. MARX, 1996, p. 
339). 

 

Com o advento do capitalismo, o trabalho ganhou contornos de 

complexidade, na medida em que se aumentou mais ainda a divisão social. Tal 

incremento da divisão social do trabalho foi necessária, devido ao aumento da 

escala de produção para atender a um mercado que se globalizava. Na ocasião, 

havia duas condições favoráveis para o aumento da produtividade: i) aumento do 

poder produtivo por conta das máquinas e; ii) exploração de grandes reservas de 

recursos naturais em continentes recém-invadidos, os quais também eram mercados 

consumidores. Não obstante, o fruto do trabalho era expropriado em favor da classe 

dominante. 

Com o capitalismo instaurado, avançou-se também, por meio de suas 

próprias contradições, o processo de deterioração do modo de produção. Assim, a 

primeira grande contradição está na relação burguesia versus proletariado, seguida 

da contradição capital versus trabalho, e por outras contradições de menor 

hierarquia. Uma marcante contradição do sistema capitalista está no fato de o 

burguês precisar do operário para duas finalidades: a primeira é a de produzir a 

mercadoria; a segunda, de consumi-la. Quanto mais ele explora o trabalho do 

operário, mais o trabalho do operário é desvalorizado frente ao incremento do 

exército de reserva e da concentração de meios de produção. Não obstante, o 

burguês precisa que o trabalhador compre a mercadoria fetichizada e alimente o 

ciclo de produção. Porém, o trabalhador, visto como custo de produção, cada vez 

mais passa a ter menos recursos para consumir as mercadorias em benefício da 

classe que o explora.  

Marx, na sua obra O Capital (1996), desenvolvendo o materialismo 

histórico-dialético5, chegou à conclusão de que não apenas os objetos materiais são 

                                            
 
5
 O materialismo histórico e dialético tem por objeto os modos de produção. Estuda sua estrutura, maneira 

de funcionamento e forma transição. A estrutura dos modos de produção compreende a infraestrutura 

econômica e uma superestrutura jurídico-política-ideológica. A infraestrutura contém o conjunto das forças 

produtivas (força de trabalho, recursos naturais etc), meios de produção (força de trabalho e tecnologia 

empregada para explorar as forças da natureza) e relações de produção (a diferença detentores dos meios de 

produção e produtores diretos, não detentores dos meios de produção). A superestrutura -jurídico-política 

compreende o aparelho de Estado e suas funções repressoras. A superestrutura também possui função 

ideológica. Os modos de produção foram classificados em: comunismo primitivo, modo de produção 
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oriundos do trabalho e da concretude, mas também todas as relações sociais e 

organização política. Portanto, a realidade não é derivada da consciência e das 

ideias, mas os ideais e a consciências são determinados, em última instância, pela 

vida material. 

 

A produção de idéias, de representações e da consciência está em primeiro 
lugar direta e intimamente ligada à atividade material e ao comércio material 
dos homens, é a linguagem da vida real. São os homens que produzem as 
suas representações, as suas idéias, etc., mas os homens reais, atuantes e 
tais como foram condicionados por um determinado desenvolvimento das 
suas forças produtivas e do modo de relações que lhe corresponde, 
incluindo até as formas mais amplas que estas possam tomar (MARX, 2007, 
p. 25). 

 

A partir da análise de Marx, utilizando o materialismo histórico-dialético, 

verificou-se como padrão, na história da humanidade, a exploração de uma classe 

sobre a outra a partir da constituição da propriedade privada. Tal exploração se dá 

por conta da divisão social do trabalho expropriado pela mais-valia, que se 

intensificou no capitalismo. Tal processo de expropriação desenvolve-se 

historicamente separando os detentores dos meios de produção dos trabalhadores 

expropriados. Estes, por sua vez, não têm mais nada além da sua força de trabalho, 

que é vendida ao capitalista em troca do salário, sendo extraído dele a mais-valia. 

 Uma das necessidades do capital diz respeito à instrução dos 

operários para que estes se enquadrem ao modo de produção. Desta feita, 

progressivamente na fase de acumulação primitiva do capital para o capitalismo, a 

educação escolar antes incumbida pelas instituições religiosas passaram para o 

controle do Estado, que por sua vez representava os interesses da burguesia, tendo 

seus ideais consonantes com os interesses do capital, instituídos no advento da 

Revolução Francesa, segundo a qual  

 

[...] predomina a tendência de realizar a defesa dos princípios que 
qualificam a nova escola - pública, universal, laica, obrigatória e gratuita -, 
então concebida como o instrumento por excelência para realizar a 
formação de todos os cidadãos (ALVES, 2005, p. 47). 

 

                                                                                                                                        
asiático, modo de produção escravista, modo de produção feudal, modo de produção  capitalista, modo de 

produção socialista e modo de produção comunista (MARX, 2006). 
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Cabe destacar que tal ideário de escola pública é demasiadamente 

romantizado — até hoje —, visto que a escola tem concepções para cada uma das 

suas classes sociais. Como reflexo da divisão social do trabalho — que cria as 

classes antagônicas, burguesia e proletariado —, o ideário burguês não consolida o 

projeto de escola única. Muito pelo contrário, a burguesia utiliza o Estado para criar 

um dualismo educacional. Ou seja, uma escola para classe dominante e uma para 

classe dominada: 

[…] uma para os filhos dos trabalhadores, de caráter profissionalizante, e 
outra para os filhos dos dirigentes da sociedade, fundada nas artes liberais 
e nas ciências modernas. Porém, ao final do século XIX, ia ficando cada vez 
mais evidente que as escolas técnicas de caráter profissionalizante, a 
exemplo das escolas de artes e ofícios, vinham tomando-se obsoletas 
diante do desenvolvimento tecnológico e da simplificação crescente do 
trabalho (ALVES, 2005, p. 141). 

 

Neste sentido, a escola pública foi sendo ajustada de acordo com os 

interesses do capital. Ao mesmo tempo em que era necessário instruir os filhos dos 

trabalhadores, também era necessário afastá-los da ociosidade, uma vez que 

avançavam as restrições para o trabalho infantil: "[...] a escola refuncionalizou-se 

visando colocar-se como alternativa para preencher o tempo disponível do jovem 

trabalhador, então desempregado” (ALVES, 2005, p. 138). 

Concomitantemente à fragmentação do trabalho produtivo, ocorreu 

também a fragmentação do trabalho intelectual. Assim, o trabalho docente foi sendo 

especializado em disciplinas isoladas, como conhecemos hoje: Língua Portuguesa, 

Matemática, Física, Química, Biologia, História, Arte, Sociologia e Filosofia. Essa foi 

uma das formas de aumentar o número de alunos atendidos, e a consequência foi a 

restrição da visão de realidade. Já para a classe dominante são reservadas 

melhores instruções, pautadas em conhecimentos universais. É ela que mais se 

beneficia com os avanços científicos. Quando não se tem acesso a uma visão 

integrada de educação proporcionada por uma visão de totalidade, há um 

escamoteamento da visão científica e totalizante de sociedade. 

A burguesia destronou a nobreza e criou também uma nova classe, o 

proletariado. Foram utilizadas várias formas de racionalização do trabalho, que ao 

mesmo tempo que simplificavam o trabalho desenvolvido, fragmentava o 

entendimento do processo produtivo. Com os professores foi ocorrendo o mesmo 
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processo: a formação docente e o trabalho estão cada vez mais especializados, e o 

que é pior, desintegrados das visões histórica, política e científica do conhecimento 

socialmente produzido pela humanidade. Destaca Alves (2005) que não apenas os 

processos produtivos são suscetíveis à alienação, mas também os processos 

intelectuais: 

Da mesma forma, os homens devotados ao trabalho intelectual, submetidos 
pela especialização do saber, necessitam ter acesso à totalidade para 
recuperar em pensamento a unidade do real, possibilidade inviabilizada 
pelos fragmentados conhecimentos que dominam (ALVES, 2005, p. 150). 

 

É neste sentido que a instituição escolar não apenas foi sequestrada pelo 

dualismo “escola para os trabalhadores e escola para a burguesia”, como também a 

fragmentação catalisada pelos processos de alienação criou distorções 

metodológicas que afastaram a escola da visão integrada de trabalho. O trabalho é 

teórico-prático; é através dele que o indivíduo se situa no mundo social (GRAMSCI, 

1982, p.130). 

Como contraponto à educação dualista, há uma proposta de trabalho 

como princípio educativo. Este caracteriza-se como “[...] único enquanto estrutura, 

seja politécnico quanto ao conteúdo e dialético quanto à metodologia” (KUENZER, 

1989, p. 21). Único porque não existe distinção da escola para governantes e 

governados; dominantes ou dominados. Politécnico no conteúdo porque desenvolve 

diversas habilidades manuais, instrumentais e intelectuais que permitem “[...] 

dominar diferentes formas de linguagens e situar, a si e ao seu trabalho, em relação 

ao conjunto de atividades das quais participe” (KUENZER, 1989, p. 24). Por fim, 

dialético na metodologia porque a teoria é intimamente integrada à prática. Não 

apenas dialético, mas também histórico-dialético. Assim, a história torna-se 

fundamental para compreensão dos processos e equilíbrio entre a ordem social e 

natural:  

O conceito do equilíbrio entre ordem social e ordem natural sobre o 
fundamento do trabalho, da atividade teórico-prática do homem [...] fornece 
o ponto de partida para o posterior desenvolvimento de uma concepção 
histórico-dialética do mundo, para a compreensão do movimento e do 
devenir, para a valorização da soma de esforços e de sacrifícios que o 
presente custou ao passado e que o futuro custa ao presente, para a 
concepção da atualidade como síntese do passado, de todas as gerações 
passadas, que se projeta no futuro (GRAMSCI, 1982, p. 130). 
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As classes dominantes, dentro da lógica de escola dualista, privatizam e 

restringem à dimensão individual os conhecimentos que foram adquiridos pela 

humanidade. Enquanto os dominantes são investidos por uma educação científica, 

erudita e holística, os dominados são instruídos por uma educação limitada e 

diferenciada. Ainda que as realidades dos dominantes e dominados sejam diferentes, 

abrir mão de educar os trabalhadores numa perspectiva erudita é abrir mão de 

investir a classe trabalhadora de conhecimentos que a burguesia domina. Ora, o 

conteúdo é importante para que os trabalhadores se posicionem no mundo social e 

consigam utilizar as armas que os dominantes utilizam: “O dominado não se liberta 

se ele não vier a dominar aquilo que os dominantes dominam. Então, dominar o que 

os dominantes dominam é condição de libertação” (SAVIANI, 2003, p. 46). 

Pelo trabalho é possível educar para uma prática social que faça jus ao 

entendimento de como se dão os processos produtivos e as relações sociais 

derivadas a partir deles. Mesmo com todas estas propostas de superação da escola 

dual através do trabalho como princípio educativo, como mencionado, não é 

possível isolar a escola da sociedade, visto que a instituição escolar foi uma criação 

burguesa e não pode ser desvinculada da lógica do capital. 

É ingenuidade, portanto, pensar ser possível, nas atuais condições, a 
superação da dualidade estrutural a partir da escola, posto que ela tem suas 
raízes na divisão social e técnica do trabalho. É necessário, contudo, iniciar 
o processo que culminará nesta superação, para quê um passo importante 
será assegurar a todos o acesso a um saber que até agora foi apropriado 
por uma minoria, a qual, não por coincidência, não é a classe trabalhadora 
(KUENZER, 1989, p. 23). 

Portanto, é necessário pensar numa prática docente a partir do trabalho 

como princípio educativo. É através deste princípio que a classe trabalhadora 

poderá ter algo próximo do que as classes dominantes possuem. Como mencionado, 

domínio dos conteúdos tornam-se estratégicos para iniciar tal processo, ainda que 

seja uma cultura também burguesa. Por isso, a escola torna-se um espaço inicial 

para consolidação de uma consciência de classe. 

Todavia, é preciso reconhecer que a escola tem grandes limitações, visto 

que ela é apenas uma das instâncias da sociedade capitalista. Para uma 

consolidação efetiva de uma sociedade, na qual a humanidade se beneficie do seu 

trabalho, é necessária superação da ordem burguesa não apenas na sua 
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organização escolar, mas também no seu modo de produção. A escola dualista é um 

construto das relações econômicas oriundas das contradições burguesia x 

proletariado, capital e trabalho. Tais contradições criam mais tantas outras, dentre as 

quais destacamos a desvalorização do homem na razão inversa da valorização das 

coisas. “Com a valorização do mundo das coisas aumenta em proporção direta a 

desvalorização do mundo dos homens” (MARX, 2004, p. 150).  

Com base no conceito de trabalho e na perspectiva do trabalho como 

princípio educativo, faz-se necessário repensar a educação escolar brasileira. Boa 

parte da nossa instrução escolar é pensada para satisfazer às necessidades do 

mercado a partir da lógica do capital, embora isso não esteja claramente definido 

nas orientações legais.  

“O mundo do trabalho e a prática social” grafados na LDB 9.394/96 não 

configuraram claramente uma orientação, um horizonte para seguir a fim de atender 

aos objetivos da Constituição Federal de 1988 de “[...]construir uma sociedade livre, 

justa e solidária” (BRASIL, 1988). Torna-se, portanto, relevante discutir e 

instrumentalizar objetivos claros para a educação escolar. Preferencialmente 

colocando o trabalho como centro do processo educativo por meio de uma 

metodologia dialética a fim de que as classes dominadas se apropriem do 

conhecimento que foi socialmente adquirido ao longo da História. 

 

1.2 (DES) VALORIZAÇÃO DO TRABALHO NO CONTEXTO DE 

RACIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO: TAYLORISMO, FORDISMO E TOYOTISMO 

 

 A economia, vista sob a perspectiva dos telejornais e noticiários 

midiáticos, parece ser um “monstro” alheio aos infortúnios humanos. Por vezes, as 

notícias são veiculadas como se o mero fato da economia ir bem seja sinal de que o 

mercado irá abençoar a todos universalmente. Todavia, a universalidade é apenas 

um véu que mascara os interesses de classe. Assim, as metamorfoses do capital 

proporcionam uma série de transformações sociais para ajustar o modo de vida 

coletivo à infraestrutura. Se na fase que antecede o capitalismo a divisão social do 

trabalho era rudimentar, no advento do sistema capitalista ocorreram várias 

estratégias de reestruturação produtiva para cada momento histórico.  
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O capitalismo industrial do século XIX, derivado das atividades 

manufaturadas das corporações de ofício, não apenas expropriou o trabalho e meios 

de produção, como também boa parte da técnica e conhecimento aprimorados pelos 

trabalhadores de maneira gradativa. Assim, não apenas as máquinas passaram a 

ser objeto da avaliação científica; as pessoas também eram organizadas para 

ampliar a exploração de seu trabalho. A organização produtiva a partir de uma 

gerência “racionalizada” passou a ser uma necessidade do capital, tendo em vista  

[...] as exigências de precisão nos prazos e na qualidade dos. produtos (com 
a competição por novos mercados se alastrando para além das 
necessidades locais), de modo que o conhecimento envolvido no âmbito da 
produção passou a ser assumido como prioridade estratégica pelos 
capitalistas empregadores (PINTO, 2007, p. 27). 
 

Neste sentido, há uma íntima relação entre aumento da precarização e 

avanço do capitalismo. Este modo de produção que discursa sobre um progresso 

universal acima de classes passou a estudar formas de aumentar os lucros, 

enquanto a massa de trabalhadores encontrava-se em condições absolutamente 

insalubres.  

Assim, “A evolução das técnicas de produção, em sua grande maioria 

extraída do conhecimento dos trabalhadores, combinada com o desenvolvimento 

científico aplicado aos processos produtivos” (PINTO, 2007, p. 30), aumentou o 

potencial de produção do trabalho tanto quanto a exploração da classe trabalhadora. 

Ironicamente, a ciência, resultado do conhecimento histórico socialmente 

difundido, teve como produto a técnica aplicada, de modo a potencializar a produção, 

reduzir disperdícios e, principalmente, aumentar os lucros. Na fase de expansão do 

capitalismo industrial, no século XX, as contribuições e técnicas desenvolvidas a 

partir da ciência potencializaram o modo de produção tanto em relação às máquinas 

como em relação à organização do trabalho.  

No bojo do desenvolvimento científico, emerge Frederick Taylor, um 

estadunidense filho de família abastada cuja situação o obrigou a trabalhar como 

operário e que, posteriormente, tornou-se engenheiro. Nesse contexto, Taylor 

desenvolveu uma nova forma organização da produção. A principal contribuição de 

Taylor diz respeito ao controle do tempo gasto pelos operários em suas respectivas 

funções e à racionalização dos movimentos. Embora anteriormente já houvesse uma 

separação entre execução e gerência, foi destacada a figura dos supervisores, os 
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quais ficavam encarregados da acumulação dos conhecimentos necessários para 

execução das tarefas e fiscalização da eficiência e eficácia dos resultados obtidos. 

 

Dentre esses elementos, cabe-nos aludir aqui aos principais: a) estudo do 
tempo; b) chefia numerosa e funcional (em contraposição ao velho sistema 
do contramestre único); c) padronização dos instrumentos e materiais 
utilizados, como também de todos os movimentos dos trabalhadores para 
cada tipo de serviço; d) necessidade de uma seção ou sala de planejamento; 
e) fichas de instrução para os trabalhadores; f) idéia de "tarefa" na 
administração, associada a alto prêmio para os que realizam toda a tarefa 
com sucesso; g) pagamento com gratificação diferenciai (TAYLOR, 1970, p. 
117-118 apud PINTO, 2007, 135). 

 

Por conta dos trabalhos enfadonhos e repetitivos do taylorismo/fordismo, 

havia muita rotatividade entre os operários. Apesar de haver diminuição de energia 

mental e física gasta para o desenvolvimento de uma tarefa, o processo como um 

todo era desgastante e mecânico, o qual que causava absenteísmo, desinteresse 

pelo aprendizado no trabalho e, consequentemente, baixos níveis de qualificação, 

problemas apresentados também no fordismo. 

O fordismo foi uma aplicação prática do taylorismo, embora com algumas 

adaptações. O operário era visto como um potencial consumidor das mercadorias, e 

foi implantada na linha de montagem a esteira, que era o principal instrumento de 

controle que ditava o ritmo da produção (SCALETSKY, 2003). Esta passou a ditar o 

tempo de trabalho do operário, por meio de tarefas subdivididas e “[...] cujo grau de 

complexidade foi elevado ao extremo da simplicidade” (PINTO, p. 142, 2007). Neste 

sistema foi criado o setor de recursos humanos, a fim de assegurar auxílio na 

organização da vida social do trabalhador (familiar, social, individual, etc.), para que 

este não se tornasse improdutivo (WOOD JR, 1992). 

Aliado ao aumento de produtividade por meio de simplificação e maior 

controle no ritmo de produção, houve um significativo aumento do consumo e postos 

de trabalho. A lógica do fordismo foi bem-sucedida porque aprimorou o taylorismo, 

dando dimensões para além da fábrica.  

 

A idéia básica era a seguinte: padronizando os produtos e fabricando-os 
numa escala imensa, da ordem de centenas ou milhares por dia, certamente 
os custos de produção seriam reduzidos e contrabalançados pelo aumento 
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do consumo, proporcionado, por sua vez, pela elevação da renda em vista 
dos melhores salários que poderiam ser pagos em função do aumento das 
vendas e, portanto, dos lucros empresariais (PINTO, 2007, p. 141). 

 

Como consequência desta forma de organização do trabalho, verifica-se 

uma fragmentação da visão do processo produtivo, perda do controle da sua própria 

organização do trabalho e eliminação da criatividade. Um ser humano extremamente 

individualizado e fragmentado passou a ser um produto do fordismo/taylorismo. 

Outra implicação do fordismo/taylorismo diz respeito ao aspecto 

descartável atribuído ao trabalhador. Como suas atividades eram demasiadamente 

simplificadas, o seu conhecimento agora pertencia à empresa (MERLO; LAPIS, 

2007). Uma queixa poderia representar demissão e rápida substituição por outro 

operário. A simplificação das tarefas especializadas centralizou os conhecimentos 

acerca da produção na fábrica, de modo tal que qualquer operário poderia ser 

substituído sem hesitação, visto que os conhecimentos para execução das tarefas já 

não mais pertenciam à classe operária, e sim ao capitalista. 

O começo do século XX é marcado por crises e insurreições populares 

que ameaçavam a hegemonia do capital. A organização de trabalhadores na Rússia 

instituiu a revolução de outubro de 1917, num momento em que o mundo era 

marcado por disputas imperialistas seguidas de crises. 

As ideias liberais perderam parte da notoriedade, uma vez que não 

existiam soluções para a crise de 1929. Por esta razão, as corporações nacionais e 

os governos das nações capitalistas passaram a recepcionar as ideias de Keynes, 

liberal que teorizou que, em momentos de crise, o Estado deve intervir para garantir 

a manutenção econômica, a fim de garantir lucro; para isso, é necessário dar “poder 

de compra” ao trabalhador, razão pela qual teve boa compatibilidade com o 

fordismo/taylorismo. Este projeto politico e econômico inaugurou uma nova era no 

capitalismo, conhecida como social-democracia, período histórico singular que 

mesclava alguns elementos das pressões das demandas socialistas com reformas 

dentro da ordem do capital, ficando conhecido como “Era de Ouro do Capitalismo” 

(HOBSBAWN, 1995). 

 Na medida em que as condições materiais do mundo se modificavam, 

a lógica de trabalho também começava a se transformar, para que a economia 
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estivesse sempre em ascensão. A economia em crise, ou recessão, gera 

reverberações cujos efeitos podem ameaçar a ordem do capital. Foi a partir disso 

que houve várias formas de racionalização do trabalho: fordismo, taylorismo e o 

toyotismo, respectivamente (MACHADO, 2012). 

 A ideia macroeconômica do keynesianismo, estruturada na lógica 

produtiva do fordismo/taylorismo, sinalizava que a massa de trabalhadores deveria 

ter remuneração valorizada em relação a sua produtividade. Neste sentido, o 

proletariado seria incentivado para um maior consumismo, dadas circunstâncias da 

crise (LIPIETZ, 1991). Ainda que isso pareça ser um ato de benevolência, o 

incremento do poder de consumo não era uma concessão, mas sim uma 

necessidade do capital. O Estado por sua vez, reverteria a arrecadação fiscal para 

garantia do bem-estar dos trabalhadores e de empresas às custas da exploração 

imperialista (BARBOZA, 2011). Assim, a relação de exploração de classes estaria 

controlada, a ponto de estagnar eventuais e inoportunas convulsões trabalhistas, 

tendo em vista a ameaça do “espectro comunista”.  

Em determinados momentos, o capital tem se configurado de maneira a 

avançar para o desenvolvimento social para, em seguida, cassar as conquistas 

sociais. Sendo assim, seus esforços são para garantir sua própria existência como 

sistema econômico, social e político, e seus avanços são no sentido de maximizar os 

lucros em detrimento das pessoas. Ao menor sinal de crise, os cortes são feitos nas 

conquistas da classe trabalhadora, a qual tem sua organização do trabalho 

modificada a fim de garantir as aviltantes taxas de lucros e garantir a perpetuação do 

capital. 

Do começo à segunda metade do século XX, o mundo conheceu a “Era 

de Ouro” do capitalismo. Todavia, a situação econômica mundial metamorfoseava o 

capital para uma crise que novamente reordenaria toda lógica produtiva, dando 

origem ao toyotismo. 

Começando pela esfera da economia, no plano macroeconômico as contas 
externas da maioria dos países foram altamente desequilibradas em meio 
aos choques ocasionados pelo súbito aumento geral dos preços do petróleo 
pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), em 1973 e 
em 1979, bem como devido às sucessivas valorizações e desvalorizações 
do dólar, praticamente impostas pelos EUA a partir de então, como em 1978 
e em 1985 (PINTO, 2007, p. 150). 
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Embora haja diversos elementos mesclados aos novos sistemas de 

organização produtiva, o toyotismo caracteriza-se pela descentralização da fábrica, 

que passa a terceirizar seus produtos; pela utilização de estoques mínimos; e pela 

flexibilização da produção e relações trabalhistas. O toyotismo “[...] tinha como 

fundamento uma metodologia de produção e de entrega mais rápidas e precisas que 

os demais, associada justamente à manutenção de uma empresa ‘enxuta’ e 

‘flexível’" (MAROCHI, 2002). 

A figura do trabalhador executor de atividades repetitivas deu 

oportunidade à figura do trabalhador polivalente, que participava dos processos de 

gestão e execução. “A nova lógica impôs aos operários um sistema de gestão total 

que incorporava ao trabalho repetitivo o trabalho multifuncional, intensificando a 

atividade do trabalho e penetrando na “alma” do trabalhador” (BATISTA, 2008, p. 10). 

Para isso era necessário integrar o indivíduo ao trabalho em equipe, aumentando as 

suas responsabilidades e diminuindo as suas garantias trabalhistas. 

Ao mesmo tempo em que houve uma reestruturação produtiva na 

economia, na parte que concerne ao Estado houve flexibilização. Atribuiu-se à 

participação estatal na economia um incômodo que diminuiu a competividade, sendo 

necessário diminuir os custos de produção, em especial nos direitos trabalhistas, 

como condição sine qua non para sobrevivência de crises que não foram produzidas 

pelos trabalhadores. 

Os sindicatos, durante os governos de Margaret Thatcher (Inglaterra – 

1979/1990) e Ronald Regan (EUA - 1981/1989) foram desestruturados com base no 

fato de que os operários foram descentralizados de suas fábricas; houve 

flexibilização não apenas da produção, mas dos direitos trabalhistas (GENNARI, 

2002). Neste bojo, os incentivos fiscais para os capitalistas diminuíram a 

arrecadação fiscal do Estado, prejudicando setores públicos, os quais foram 

precarizados, dando espaços a sucessivas privatizações. 

O mundo, desde então, passou a ser reconfigurado de maneira a ser 

influenciado mais pelo capital especulativo do que produtivo. Ademais, os bens 

perderam lugar para os serviços. A geopolítica mundial ganha mais efervescência, e 

o capital se desloca para onde as condições lhes são mais favoráveis, isto é, para 

onde existem menores exigências trabalhistas, corroborando a tese de Marx de que 

o capital não tem nação. 
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A economia, a partir da expansão do capital, tem tomado dimensões 

supranacionais e se interconectado em rede global. Tal fato, aliado às contradições 

no interior do capitalismo, gera crises cíclicas cada vez mais frequentes, como 

coloca Marx e Engels: 

[…] Pela exploração do mercado mundial a burguesia imprime um caráter 
cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países. Para desespero 
dos reacionários, ela retirou à indústria sua base nacional. As velhas 
indústrias nacionais foram destruídas e continuam a sê-lo diariamente. [...]. 
Em lugar das antigas necessidades satisfeitas pelos produtos nacionais, 
nascem novas necessidades, que reclamam para sua satisfação os 
produtos das regiões mais longínquas e dos climas mais diversos. Em lugar 
do antigo isolamento de regiões e nações que se bastavam a si próprias, 
desenvolve-se um intercâmbio universal, uma universal interdependência 
das nações. E isso se refere tanto à produção material como à produção 
intelectual. [...]. Devido ao rápido aperfeiçoamento dos instrumentos de 
produção e ao constante progresso dos meios de comunicação, a burguesia 
arrasta para a torrente da civilização mesmo as nações mais bárbaras. 
(MARX; ENGELS, 1981, p. 24-25). 

Portanto, a integração global entre os povos atenuou contradições que 

fomentaram os processos de precarização, e tal processo está relacionado ao fato 

de as mercadorias estarem num patamar de relevância superior às pessoas. Assim, 

cabe estudar minunciosamente a lógica do capital para propor uma nova forma de 

globalização que se distancie do autoritarismo do mercado.  

 

1.3 CONDIÇÕES DE TRABALHO PRECARIZADO: SALÁRIO, CONDIÇÕES DE 

TRABALHO, DESEMPREGO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E GLOBALIZAÇÃO 

 

Desde o advento do capitalismo o trabalhador é tido pelos donos dos 

meios de produção como um custo que deve ser minimizado. Neste sentido, o 

sistema de produção não pode estar desvinculado da organização social. Mésaros 

(2011) chama tal simbiose entre capital e organização social de sociometabolismo. 

O Estado torna-se a instituição essencial para a sobrevivência do capital e é 

responsável por gerenciar parte das contradições produzidas no interior do 

capitalismo: 

[...] o Estado ─ em razão de seu papel constitutivo e permanentemente 

sustentador ─ deve ser entendido com parte integrante da própria base 

material do capital. Ele contribui de modo significativo não apenas para a 
formação e a consolidação de todas as grandes estruturas da sociedade, 
mas também para seu funcionamento ininterrupto. No entanto, este 
interrelacioamento íntimo também se mantém quando visto de outro lado, 
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pois o Estado moderno em si é totalmente inconcebível sem o capital como 
função sociometabólica. Isto dá às estruturas materiais reprodutivas do 
sistema do capital a condição necessária, não apenas para a constituição 
original, mas para a sobrevivência continuada (e para as transformações 
históricas adequadas) do Estado moderno em todas as suas dimensões 
(MÉSZÁROS, 2011, p. 125). 

Desta maneira, o capital não vive sem o Estado, e o aparelho estatal 

torna-se instrumento essencial para regulação de configurações baseadas nas 

metamorfoses do capitalismo. Baseado no fato de o capitalismo está suscetível a 

crises motivadas pelas suas contradições internas, há constantes metamorfoses que 

modificam as configurações sociais de acordo com as condições objetivas. 

Se por um lado a burguesia inventou o proletariado enquanto classe, o 

atrativo para recrutar artesãos para os burgos se deu pelo salário, pecunha que os 

senhores feudais não estavam dispostos a pagar, uma vez que a lógica a 

exploração do trabalho da sociedade feudal não era baseada em salário. 

Os burgueses contratavam o trabalho do trabalhador manufaturado e 

revendiam a mercadoria de modo a extrair a mais-valia. Com o passar do tempo, as 

cidades passavam a ter mais trabalhadores dispostos a vender sua força de trabalho 

por um preço menor. Como do trabalhador foram retirados todo seu conhecimento 

técnico, ferramentas e meios de produção, este se via obrigado a vender a força do 

seu trabalho para sobreviver. Para isso o capitalista pagava-lhe o salário do qual 

extraia a mais-valia. Não obstante, o operário se via obrigado a baixar as exigências 

de salário. Além disso, o aumento populacional e as ações sucessivas do Estado 

para restringir dos trabalhadores as condições objetivas de sobrevivência 

fomentavam a relação de dependência do proletariado e burguesia. Marx definiu o 

processo de compulsória competição entre os próprios trabalhadores pelo trabalho 

assalariado como aumento do exército de reserva: 

[...] cria-se assim, sistematicamente, um exército industrial de reserva 
sempre disponível, durante parte do ano dizimado por um trabalho forçado 
desumano, enquanto durante outra parte está na miséria por falta de 
trabalho (MARX, 1996, p. 108). 

A ampliação do exército de reserva, em consonância com a alienação e 

outros aspectos do capital, cria uma atmosfera individualista e competitiva entre os 

trabalhadores. O individualismo oriundo da própria fragmentação dos processos 

produtivos acrescenta um caráter explosivo, tendo em vista que o antagonismo de 

classe é escamoteado para uma competição individual entre os trabalhadores.  
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 Uma contradição presente no interior do capitalismo diz respeito aos 

meios de produção versus relações produtivas. Enquanto os meios de produção se 

desenvolvem tecnologicamente, as relações produtivas se deterioram, precarizando 

a vida do trabalhador, que não usufrui das benesses do seu próprio trabalho. O 

avanço tecnológico impulsiona os meios de produção e diminui o tempo de trabalho 

socialmente necessário, sendo este entendido por Marx como tempo de trabalho 

suficiente para produção de valor de uso a partir orientado ao contexto social 

(MARX, 1996). 

Como os meios de produção se desenvolvem tecnologicamente, o 

trabalho socialmente necessário diminui, e isso dispensa o ritmo de trabalho. Como 

a força de trabalho é vista como uma mercadoria qualquer que se baseia nas leis de 

oferta e procura, não se reduz o tempo das jornadas de trabalho dos operários. 

Muito pelo contrário: diminui o número de contratados para aumentar a expropriação 

de mais-valia, potencializada pelo aumento da capacidade produtiva da máquina.  

Deste modo, no modo de produção capitalista, tanto mais a tecnologia se 

amplia, tanto menos trabalho é necessário. Ao invés de este fato se reverter em 

melhorias trabalhistas, diminui-se o número de operários. Os trabalhadores restantes 

aumentam a capacidade produtiva e aceitam baixos salários e condições de trabalho 

aviltantes, com receio de tornarem-se desempregados do exército de reserva, que 

anseiam por trabalhar para manter sua própria existência material. 

Tendo em vista as próprias contradições do capitalismo, a exclusão do 

mundo do trabalho por conta da diminuição dos postos de trabalho e aumento das 

exigências de formação, cria-se um discurso de que o desemprego e a pauperização 

são responsabilidade tão somente do indivíduo, culpado por não investir na sua 

formação. 

Um exemplo forte é dado pela necessidade crescente de qualificar-se 
melhor e preparar-se mais para conseguir trabalho. Parte importante do 
‘tempo livre’ dos trabalhadores está crescentemente voltada para adquirir 
‘postos de trabalho’, palavra-fetiche que o capital usa para transferir aos 
trabalhadores as necessidades de sua qualificação, que anteriormente eram 
em grande parte realizadas pelo capital (BERNARDO, 2001 apud 
ANTUNES; ALVES, 2004, p. 336). 

É neste sentido que a escola é estratégica para produção de 

conhecimentos sequestrados para o interior do modo de produção, e que é utilizada 

de maneira a maximizar os lucros dos chamados “recursos humanos”, ou capital 
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humano. Com os processos de globalização e reestruturação produtiva, esses 

mecanismos de apropriação da inteligência e criatividade foram sendo apropriados 

de maneira cada vez mais ampliada. 

A organização sindical e política dos trabalhadores face à tomada de 

consciência de classe pressionou o Estado a minimizar parte dos efeitos das 

contradições do capital nos trabalhadores. Tal fato legalizou a organização sindical, 

além de criar direitos trabalhistas e restrições ao trabalho de mulheres e crianças.  

 No início da formação do capitalismo, tal organização dos 

trabalhadores era clandestina e incipiente, que aliada a condições materiais com 

restrições aos meios de produção, criou-se uma situação de extremo pauperismo. 

Progressivamente os trabalhadores conseguiam alguns avanços que tornavam a sua 

exploração menos desumana.  

 O auge das conquistas trabalhistas e apogeu do desenvolvimento 

social no capitalismo ocorreram no período do Pós-Guerra6 na Europa e nos EUA, 

no que se chama de Welfare State. Tal fenômeno tem condições objetivas 

peculiares, por ser um contraponto político das insurreições de trabalhadores na 

União Soviética, e também pelo fato de o capitalismo estar passando por sua fase 

de intensa globalização. Cabe lembrar que boa parte das contradições da fase do 

Welfare State foram deslocadas para periferia, aumentando as tensões imperialistas 

nos países dominados. Por esta razão, o Welfare State ocorreu nos países centrais.  

Para Lenin (2013, p. 118), o capitalismo tende a criar grandes monopólios 

que se concentram nas mãos de pequenos grupos de burgueses. Estes, por sua vez, 

passam a impor politicamente e economicamente os seus interesses, de maneira 

global. O imperialismo dos países centrais não teve nem como sustentar os 

benefícios dos trabalhadores dos seus próprios países quando do período da lógica 

da produção flexível, e ampliou o processo de precarização do trabalho pelo mundo. 

O mundo do trabalho, a partir das metamorfoses do capital, mostra sua 

face mais desumana; avança de meados do século XX para o século XXI. O 

desmonte do fordismo/taylorismo começa a sepultar os direitos sociais, que não 

podem ser mais garantidos por conta das formas precarizadas de trabalho: part time, 

terceirizações, trabalho informal e ampliação do terceiro setor (ANTUNES; ALVES, 

                                            
6
 É no começo do século XX foram criados os organismos internacionais, no período posterior a primeira 

guerra é criado a OIT e no período posterior a segundo foi criado ONU e UNESCO. 
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2004). A classe fabril e a estabilidade do trabalho vão encolhendo, dando lugar a 

uma multiplicidade na composição dos trabalhadores, não apenas os países centrais 

do Welfare State, como também nos países semi-industrializados como o Brasil. Na 

razão direta da diminuição da industrialização, aumenta-se a informalidade em 

prejuízo da formalidade e estabilidade ampliando outras formas de trabalho 

precarizado: 

[...] passaram a presenciar significativos processos de desindustrialização, 
tendo como resultante a expansão do trabalho precarizado, parcial, 
temporário, terceirizado, informalizado etc., além de enormes níveis de 
desemprego, de trabalhadores(as) desempregados(as) (ANTUNES; ALVES, 
2004, p. 337). 

Como resultado do processo de precarização do trabalho, que fomenta as 

contradições burguesia versus proletariado e; capital versus trabalho, há a 

complexificação dos processos de alienação e fetichismos que desumanizam as 

relações sociais e incitam a competição e conflito entre os próprios trabalhadores. 

[…] Contrariamente à interpretação que vê a transformação tecnológica 
movendo-se em direção à idade de ouro de um capitalismo saneado, 
próspero e harmonioso, estamos presenciando um processo histórico de 
desintegração, que se dirige para um aumento do antagonismo, o 
aprofundamento das contradições do capital (ANTUNES; ALVES, 2004, p. 
348). 

Mediante toda essa complexidade sociometabólica, os organismos 

internacionais dizem preocupar-se com o crescente aumento da miséria; instituíram, 

assim, os “objetivos do milênio”. Há uma ampliação de discussões reformistas no 

sentido de elaborar estratégias para que estes efeitos possam sem amenizados sem 

que se alterem as estruturas que criam condições objetivas de intensa precarização 

o trabalho. 

 A escola é apresentada como uma panaceia para a solução dos 

problemas; o professor é colocado como protagonista de um processo de 

transformação do aluno em um capital humano, ao mesmo tempo em que fortalece a 

hegemonia dos postos de trabalho, sustentabilidade, diversidade e tolerância, ainda 

que tais princípios sejam incompatíveis com a lógica do capital. 
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1.4 PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE 

A escola como conhecemos hoje é fruto de processos históricos. A 

tradição docente tem relação com o trabalho sacerdotal. A educação escolar era 

domínio das instituições religiosas nos séculos XVII e XVIII (BALTAZAR et al., 2010). 

Neste sentido, o trabalho docente era visto como algo dotado de vocação; a 

motivação para tal ofício era o amor pela profissão. Este aspecto ideológico até hoje 

ainda tem muito força, sobretudo no Brasil. 

Com o advento das revoluções burguesas, a escola foi transformada, e 

junto com ela o papel do professor. Se outrora o docente no âmbito de sacerdócio 

tinha como finalidade instruir o aluno para a vida civil-religiosa, o docente no âmbito 

da educação burguesa tem como finalidade instruir o aluno para a vida civil-

proletária. Diferente do sacerdote, por ser um trabalhador dentro da lógica do capital, 

o docente, como qualquer outro trabalhador, desenvolve suas atividades mediante 

salário. 

Embora o docente seja o mesmo, a escolarização que este presta é 

orientada de acordo com as classes sociais, haja vista que as condições materiais 

são diferentes. O dualismo educacional que o ideário burguês realça está vinculado 

ao fato de o docente da escola pública estar em condições inferiores à educação 

oferecida à classe dominante, além da própria orientação curricular.  

O Estado, figura criada pela burguesia para garantir seus interesses, 

engloba também aspectos da organização social, no sentido de resolver alguns 

problemas emergentes do capitalismo em sua fase de desenvolvimento. O primeiro 

deles é definir o que fazer com a massa crescente de trabalhadores ociosos, 

descartados pela própria lógica do capital. “A escola pública também se desenvolveu 

no interior dessa tendência de expansão das atividades improdutivas por força da 

ação reguladora do Estado” (ALVES, 2005, p. 184).  

No primeiro momento, para resolver este problema foi pensada uma 

instituição que atendesse tanto aos filhos dos operários quanto aos dos burgueses. 

A ex-criança de fábrica, tendencialmente, se metamorfosearia em criança 
de escola. A escola transformou-se ao se constituir numa instituição social 
que prometia atender, além dos filhos dos capitalistas, também aos filhos 
recém-desempregados dos trabalhadores (ALVES, 2005, p. 138). 
 

As condições materiais da classe trabalhadora as impediam de pagar pelo 

ensino de seus filhos, fato que motivou a instituição da gratuidade, universalidade e 
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obrigatoriedade. Como contrapartida, o Estado passou a exigir conhecimentos e 

saberes, a fim de instruí-las, ainda que minimamente, para a execução de tarefas 

nas fábricas.  

 O papel do professor, profissional incumbido de ensinar, passou a ser 

restrito a disciplinas isoladas, a fim de ampliar o número cada vez maior de 

atendidos. A educação pública para os filhos da classe trabalhadora era 

reivindicação de boa parte dos movimentos operários e gerava, também, postos de 

trabalho no setor público. Estes postos de trabalho minimizavam os efeitos do 

capital. 

O trabalho docente estava estruturado dentro da lógica do capital. Sua 

atuação, vinculada ao espectro do sacerdócio, era envolta pela ideologia da 

dedicação e do compromisso pessoal com o desenvolvimento dos seus alunos, 

mesmo mediante baixos salários e salas de aulas insalubres, que mais lembravam 

“depósitos de crianças”. 

Com o avanço dos direitos sociais no começo do século XX, no bojo do 

Welfare State, os serviços públicos são fortalecidos, inclusive a educação pública. A 

figura do docente ganha ares de profissionalismo nos países centrais. Nos países 

periféricos, os serviços públicos demoraram algumas décadas para serem 

universalizados. 

A partir da década de 1970, com as mudanças na reestruturação 

produtiva, o serviço público passou a ser reduzido, juntamente com as políticas de 

austeridade, que tinham por objetivo salvaguardar as empresas que estavam sendo 

afetadas pelas crises. 

Se antes, na lógica do fordismo taylorismo, o trabalho docente, era 

fortalecido pela formalidade e financiamento do serviço público, agora os Estados 

passam a reduzir o funcionalismo púbico, ampliando a carga de trabalho e, ao 

mesmo tempo, redefinindo o papel da educação a partir da lógica do capital. 

A diminuição dos postos de trabalho nas indústrias forçou uma orientação 

educacional para o toyotismo em função da necessidade do capital em recrutar mão-

de-obra polivalente, fortalecendo a ideia de capital humano. Neste sentido, o 

professor passou a preocupar-se não apenas ensinar o trabalho especializado, mas 

também um trabalho polivalente, baseado numa série de obrigações pedagógicas 

sistematicamente ampliadas. 
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Ao tempo em que o professor tem suas exigências profissionais 

ampliadas, com redução de salários e condições de trabalho cada vez mais 

precarizadas, as famílias dos alunos passam a depositar mais responsabilidade 

sobre as escolas, visto que sua dedicação ao trabalho se tornam maiores, em razão 

das novas exigências sociometabólicas.  

Portanto, o trabalho docente, a partir das metamorfoses do capital, amplia 

as responsabilidades do profissional, uma vez que o financiamento dos serviços 

públicos diminui juntamente com a oferta de trabalho formal e postos de trabalho no 

setor produtivo. O setor de serviços, incluindo o serviço público, passa a ser um 

espaço cada vez mais cobiçado entre a massa de trabalhadores desempregada, 

órfã do taylorismo/fordismo. Neste sentido, o exército de reserva que se amplia não 

é apenas o de operários do setor produtivo, mas de trabalhadores em geral, que 

cada vez mais querem a estabilidade do serviço público para sobreviver às 

metamorfoses do capital. Assim, não é de se espantar que os trabalhadores do 

serviço público tenham seus direitos reduzidos sistematicamente tanto quanto os 

dos trabalhadores da iniciativa privada. Afinal, as sucessivas privatizações dão o tom 

de privatismo cada vez maior ao serviço público. 

1.5 PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE NO BRASIL 

Sobre a precarização do trabalho docente no Brasil, cabe avaliar algumas 

dimensões cuidadosamente, para se ter noção de como os efeitos da reorganização 

produtiva incidiram sobre o trabalho docente. Neste sentido, cabe destacar 

brevemente aqui alguns indicadores que nos ajudam a compreender tal processo de 

precarização: formação; salário e carreira; carga horária; organização didática.  

O desenvolvimento histórico educacional brasileiro sempre foi marcado 

pelo privatismo. O processo de educação escolar no país nasceu do privatismo uma 

vez a responsabilidade da escolarização foi terceirizada para os jesuítas. No império, 

a Legislação que versava sobre educação permitiu a presença de escolas privadas. 

Ao longo da República, verifica-se também a presença de instituições privadas de 

ensino.  

Enquanto os países centrais construíram um sistema escolar público 

pouco depois das suas revoluções industriais no século XIX, o Brasil passou a 

organizar-se diante de um sistema nacional de educação pública (BITTAR, 2012) a 
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partir da década de 1930, isso porque foi a partir deste período que houve uma 

maior preocupação na integração econômica e política do país. A partir de 1930, 

verifica-se o embate entre católicos e liberais em torno da educação. Naquele 

cenário, católicos acusavam os liberais de tramar em defesa do monopólio da 

educação pelo Estado, o que seria antidemocrático. O debate que precedeu a 

promulgação da LDB de 1961 e também é marcado pela polarização entre os 

defensores da Escola pública e escola privada. Por fim, a partir da Ditadura Civil 

Militar ocorreu a expansão sem precedentes da educação privada. 

Durante o Regime Militar de 1964 os setores privatistas apropriaram-se de 

sua influência para ameaçar oportunistamente o jovem e incipiente sistema de 

escolarização pública “[...] notadamente a partir dos anos 70 do século XX, acentua-

se no país o agravamento das condições econômicas e a deterioração do sistema 

público de ensino” (SAMPAIO; MARIN, 2004, p. 1204). Há de se concluir que o 

sistema público de educação escolar no Brasil teve uma frágil e incipiente 

construção e que o período do Regime Militar ofereceu condições políticas 

favoráveis para o avanço do privatismo e fragilização do serviço público.  

O período da década de 1970 é marcado por modificações na 

organização do trabalho por meio da ascensão do toyotismo. A lógica gerencial 

privada de redução de custos, descentralização da produção e precarização do 

trabalho repercute não apenas na iniciativa privada, mas também no serviço público.  

A partir da lógica de reorganização produtiva, a política de desvalorização 

salarial agressiva perdura como regra até hoje. Relata Siniscalco (2003) que o 

salário de docentes no Brasil da educação primária é mais baixo que o de países 

com os piores indicadores sociais e econômicos, como Indonésia e Peru, enquanto a 

educação secundária é uma das sete piores do mundo. 

Outro dado sobre a constituição do número de professores diz respeito ao 

perfil etário. Segundo Siniscalco (2003), o Brasil está entre os mais jovens em 

matéria de docentes na educação primária. Cabe destacar também que a docência 

foi um locus profissional que teve ampla participação de mulheres, que cresciam em 

números proporcionais e num ritmo maior que os homens. A docência no Brasil foi 

ocupada, em grande medida, por jovens e mulheres, perfis que coincidem com o 

público que, historicamente, tem o seu trabalho mais precarizado. 
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 O efeito dos baixos salários incide sobre a formação e qualificação do 

docente. Um estudo realizado por Andrade e encomendado pela Unesco em 2004 

apresenta informações sobre a pauperização docente. Tal desvalorização salarial 

cria limitações no acesso a livros, periódicos e material de didático, bem como a 

espetáculos culturais. Sem estas alternativas facilitadas, o docente recorre à 

televisão como fonte de informação.  

 A maior parte dos docentes tem renda familiar em torno de 2 a 10 

salários mínimos, segundo a referida pesquisa da Unesco. Atualizando estes dados 

com informações do PNAD 2009, realizado pelo IBGE, o salário médio do professor 

da educação básica é 40% menor que um trabalhador com mesmo nível de 

escolaridade. No ensino superior, o número chega a ser ainda maior, segundo Britto 

e Waltenberg (2013): “[...] professores com nível superior chegam a receber 50% 

menos que profissionais que atuam no funcionalismo público e 19% menos que 

professores que atuam no setor privado” (WALTENBERG, 2014, p.18).  

Quanto ao volume de trabalho, a transparência na divulgação da carga 

horária de trabalho do professor é tratada com resistência pelos órgãos 

educacionais. A pesquisa realizada Andrade, em 2004, sobre o perfil dos docentes 

não contou com estes dados em razão de a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), instituição colaboradora, não ter tido acesso aos dados.  

Mesmo que não haja informações precisas sobre o número de turmas ou 

aulas que os docentes lecionam, é possível ter uma ideia a partir da análise da 

relação aluno-professor. Segundo dados do Banco Mundial, visualizados através do 

Google Data Explorer, o quadro da relação aluno-professor revela a crescente 

precarização, baseada no fato de o índice aumentar da década de 1970 até 2002 e, 

a partir de então, ter oscilações na ordem de 18,55 a 15, 43 alunos por professor. No 

fundamental, este número caiu levemente entre os anos de 1970 e 2002, seguindo a 

tendência das oscilações, com pico em 23,86, sendo o mais baixo o de 21,04 alunos 

por professor.  

A partir de pesquisas mais recentes é possível ver, ainda que em outras 

dimensões, que o quadro de precarização permanece. Um estudo intitulado Talis, 

publicado em 2013 e feito por amostragem pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento da Economia (OCDE), constatou dados alarmantes sobre a 

situação laboral do docente brasileiro. A pesquisa constatou que os brasileiros 
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lecionam 24% a mais que nos países pesquisados. Com 25 horas por semana 

apenas com aulas, os brasileiros só perdem para os professores chilenos, com 27 

horas. No restante da carga horária, estes ficam incumbidos de atividades 

burocráticas ou administrativas, as quais lhes dão pouca margem para 

aperfeiçoamento profissional ou planejamento de atividades.  

Cerca de 40% são empregados de tempo integral. Desta cifra, 49% 

declaram que estão neste regime de trabalho não por vontade própria, mas porque 

“não houve oportunidade”. Isso corrobora a tese de que as imposições do regime de 

trabalho perpassam pela vontade do professor, a ponto de este sequer poder 

escolher adequadamente seu regime de trabalho. 

A carga horária alta com longos dias letivos e jornada escolar não é 

garantia da qualidade do tempo utilizado. Ainda segundo a pesquisa da OCDE 

(2013), cerca 20% do tempo do total das aulas ministradas por professores 

brasileiros na educação básica é perdido por conta da indisciplina, outros 12% com 

atividades administrativas. Para ter uma noção comparativa, o tempo destinado à 

aprendizagem nos demais países é, em média, 80%. A carga horária para 

planejamento preparação e estudos — denominada das mais variadas formas a 

partir dos vários sistemas de ensino, tais como “horário pedagógico”, “horário de 

planejamento”, ou ainda, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) — 

precisou de força de lei federal para que sua importância fosse respeitada.  

Em relação ao vínculo de trabalho, em torno de 40% dos mais de 2 

milhões de docentes da educação básica lecionam em cinco ou mais turmas. Além 

disso, cerca de 1/5 de professores ensina em pelo menos 2 estabelecimentos, uma 

média de 31 alunos por sala.   

Cabe destacar que o vínculo de trabalho está ainda é amplamente 

precarizado. Segundo pesquisa realizada pelo IPEA (2014), 1 em cada quatro 

professores são temporários, medida que reduz custos com folha de pagamento e 

previdência.  

A precarização do trabalho, ainda que atinja os docentes brasileiros de 

maneira generalizada, há destinatários que amargam piores condições, dada a baixa 

carga horária curricular da disciplina: 

[...] em história, geografia e educação artística, por exemplo, é menor o 
número de aulas (duas semanais) que em matemática ou português (quatro 
ou cinco semanais). Como resultante, o professor destes componentes 
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curriculares assume menos períodos que o professor dos componentes 
anteriormente referidos. Portanto, são computados mais alunos para um 
mesmo professor, que atua em maior número de turmas (SAMPAIO; 
MARIN, 2004, p. 1216). 

Outra forma de avaliar a precarização do trabalho docente diz respeito à 

análise da rotatividade e à itinerância dos professores. A evasão de professores, 

absteísmos, remoções e redistribuições são indicadores deste problema. Dada a 

lacuna da academia no estudo desta temática, bem como a complexidade em 

rastrear os docentes para uma pesquisa, estes são de difícil acesso. Não obstante 

este fato, foram criadas políticas públicas para minimizar estes quadros de 

precarização do trabalho docente através de uma suposta valorização profissional.  
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2 AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE (DES)VALORIZAÇÃO E A EVASÃO 

DOCENTE 

2.1 BREVE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL E O TRABALHO DOCENTE 

Saviani (2013) destaca que a partir dos jesuítas começava a ser instituído 

um dualismo educacional. Tal dualismo caracterizava-se pelo desenvolvimento de 

uma instrução escolar universalista e elitista. O plano Ratio Studiorum, inicialmente 

foi implantado universalmente, passou a ser orientado aos filhos dos colonos, 

excluindo os indígenas (SAVIANI, 2013). Como o financiamento da educação da 

classe trabalhadora era precário, os alunos se viam obrigados a trabalhar em 

atividades produtivas para garantir manutenção das atividades da instituição escolar 

(SAVIANI, 2013, p. 44). 

 A Igreja Católica, instituição milenar que monopolizou o conhecimento 

formal e aprimorou as técnicas de ensino, foi incumbida de catequizar índios, negros 

escravos e ensinar a língua portuguesa. Foi a partir do “Plano Nóbrega” que a 

educação no Brasil se iniciou como missão (GHIRALDELLI, 2005, p. 25). Além dos 

ameríndios em grande monta, alto fluxo de tráfico de negros escravizados 

demandava muito da educação jesuítica, uma vez que o próprio Padre Manuel da 

Nóbrega afirmava que “[...] não se devia utilizar os ‘escravos da terra’, eram de 

ordem econômica e religiosa” (FERREIRA JÚNIOR; BITTAR, 1999, p. 475). 

A educação jesuítica surgida na Europa foi orientada para a formação do 

homem burguês e distantanciada da formação das classes populares.  Segundo 

Gadotti (2003, p.68), o fundador de tal método jesuítico de instrução escolar, Inácio 

Loyola (1491- 1556), era de família burguesa e idealizava uma formação para o 

homem burguês. Assim que as escolas jesuíticas foram consolidadas, a instrução 

escolar humanista, que era inicialmente para ser universal e consagrada no âmbito 

do Ratio Stuiorum, tornou-se uma prática tradicional também elitista.  

O professor, nesta fase, era o sacerdote, e a docência estava relacionada 

à noção de missão, catequização e vocação (LEITE et al., 2012). Vocação é 

concebida como chamado de Deus para ocupar o ofício docente, e não como 

trabalho produzido e reproduzido nas relações materiais de existência. Não existe 

conceito mais danoso para o professor, porque retira o trabalho docente do campo 
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do aprendizado diário no exercício do seu ofício e o dimensiona no campo do talento 

milagroso, natural e inato ao profissional.  

Em suma, o período é caracterizado pela proeminência da pedagogia 

tradicional proferida pela Igreja Católica. A missão jesuítica era consonante com os 

interesses do capital; seu desenvolvimento esteve intimamente ligado ao dualismo, 

educação diferenciada para colonos e trabalhadores indígenas ou negros. Outro 

detalhe deste período caracteriza-se pela docência estar relacionada ao trabalho 

missionário, vocacional e sacerdotal.  

Mesmo com as reformas posteriores, a essência da educação tradicional 

e religiosa é mantida. Com a ascensão do Marquês de Pombal e posterior expulsão 

dos jesuítas em 1959, há o cancelamento da missão jesuíta e a exigência de um 

“sistema” educacional unificado, baseado em valores iluministas. Na tutela da igreja, 

as escolas eram mantidas por meio de doações e, de acordo com Oliveira (2004), a 

tentativa do Estado de tomar para si a responsabilidade educacional foi marcada por 

dificuldades de financiamento. Por esta razão, foi necessário criar tributo de subsídio 

literário, imposto criado por alvará régio, o qual seria destinado ao financiamento da 

educação (SAVIANI, 2013, p. 99). 

Apesar do distanciamento da educação da Igreja, ainda há uma forte 

representação coletiva que aproxima docência de sacerdócio, isso constata-se nos 

telejornais até hoje7. Assim “A educação dada pelos Jesuítas “[...] atravessou todo o 

período colonial e imperial e atingiu o período republicano, sem ter sofrido, em suas 

bases, qualquer modificação estrutural” (BALDAN, 2008, p. 89). 

Progressivamente, o dualismo educacional se acentuava em razão do 

aprimoramento da escola para os donos de propriedades em detrimento do descaso 

em relação à educação pública para os trabalhadores. Vidal (2005) referencia as 

denúncias feitas pelos jornalistas no ano de 1876, entre as quais se destacavam “[…] 

os parcos salários dos professores, a falta de prédios apropriados ao ensino, a 

pobreza material e metodológica da aula e a ausência de observância às 

prescrições higiênicas” (p. 50). 

A escassez de professores fez com que o império adotasse o método 

mútuo, Lei de 15 de outubro de 1827, idealizado e difundido pelos pastores da igreja 

                                            
7
 Ver comentário do apresentador Alexandre Garcia exibido em Rede Nacional no programa Bom dia 

Brasil. Disponível em: <http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2014/08/professor-nao-e-profissao-e-

missao-afirma-alexandre-garcia.html>  Acesso em: mar. 2014. 

http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2014/08/professor-nao-e-profissao-e-missao-afirma-alexandre-garcia.html
http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2014/08/professor-nao-e-profissao-e-missao-afirma-alexandre-garcia.html
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anglicana Andrew Bell e Joseph Lancaster (SAVIANI, 2013). Tal método 

caracterizava-se pelo aproveitamento de alunos mais adiantados para lecionar para 

os demais, na década de 1930 do século XIX. Tal medida, aliada ao Ato Adicional do 

Império, que transferia a responsabilidades educacionais para a província, agravou 

ainda mais a situação da frágil instrução pública. “A descentralização instituída pelo 

Ato proporcionou anarquia, desagregação e dificultou qualquer tipo de unidade entre 

as medidas educativas da Corte com as províncias e entre as próprias províncias” 

(CASTANHA, 2007, p. 14). Portanto, até então não se tinha integração entre as 

instituições escolares, de modo tal que poderia chamar-se de sistema de ensino ou 

até mesmo estrutura de ensino. 

Com a Proclamação da República, foi-se ampliando a dualidade da 

instrução publica do império por meio de escola primária e da escola profissional 

para os trabalhadores. Já as escolas acadêmicas e escola superior eram para a 

classe dominante (ROMANELLI,1978). A estrutura educacional refletia o processo 

de transformação de classes da sociedade brasileira; as condições materiais se 

transformavam também, gerando um maior antagonismo de classes. Tal processo 

de transição da semifeudalidade para o capitalismo comercial proporcionou a 

transformação do trabalhador escravizado pela força pelo trabalhador escravizado 

pelo salário. 

O avanço dos ideais positivistas e laicistas frente à República causou um 

desconforto nos segmentos católicos da sociedade brasileira, e isso fez com que a 

Igreja Católica articulasse esforço intelectual para defender seus interesses 

(PINHEIRO FILHO, 2007). Até então, não havia um sistema escolar central, e vários 

grupos intelectuais disputavam a proeminência de suas ideias, dentre os quais 

destacam-se: liberais, católicos, privatistas, positivistas e representantes da nova 

pedagogia.  

A década de 1920 foi marcada por intensas disputas intelectuais entre 

várias agendas para educação brasileira. Cabe destacar que, no mesmo período, 

houve movimentos revolucionários, tais como o tenentismo, Coluna Prestes (1924 a 

1927) e Levante de 1935. “Naquele momento, o mundo vivia governos totalitários e, 

no Brasil, Vargas governa sob a influência dos militares e da Igreja, notadamente, 

um governo marcado pelo autoritarismo e pelo nacionalismo” (MINOZZI JR., 2007, p. 

2) 
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Os anos de 1932 a 1969 são marcados por muitas reformas educacionais 

e pela consolidação da organização sindical, cooptada pelo corporativismo, 

angariado por meio de regulação de direitos e garantias trabalhistas (CARDOSO, 

2007).  

A intelectualidade brasileira estava se consolidando na década de 1930, 

devido às várias crises. A classe dominante, representada pela figura de Getúlio 

Vargas, promoveu e inaugurou um período conhecido como “Estado Novo”. A partir 

de então, o regime passou a congregar setores das mais variadas correntes, a fim 

de consolidar o seu governo. Este período Saviani (2013) define como “Equilíbrio 

entre a Pedagogia Tradicional e Pedagogia Nova”, pelo retorno da obrigatoriedade 

do ensino religioso e proposta de modernização da educação por meio da conquista 

da simpatia de uma corrente de intelectuais defensores de uma Pedagogia Nova.   

A Pedagogia Nova, ou Escola Nova, foi uma filosofia da educação criada 

nos Estados Unidos que ganhou notoriedade na figura de um dos seus maiores 

idealizadores, John Dewey. A ideia fundamental desta escola de pensamento 

sinalizava que a base fundamental do processo educacional é o indivíduo, que 

deveria aprender por meio da ação instrumental cotidiana.  

De acordo Souza (2010), a base epistemológica da Escola Nova é o 

pragmatismo. Tal corrente filosófica é idealista e subjetiva. Ela também advoga que 

a verdade objetiva está relacionada a sua utilidade e seus respectivos efeitos de 

eficácia. Dewey (1959) também defendia que a educação, a ciência e todos os 

instrumentos cognitivos deveriam ser conduzidos de modo a atingir o objetivo do 

indivíduo. Foi neste sentido que as necessidades do capital demandaram a criação 

de uma doutrina educacional que acentuasse o caráter individualista e ao mesmo 

tempo fomentasse o desenvolvimento de habilidades por meio de experimentações. 

Na ocasião, a necessidade do desenvolvimento de tais habilidades coincidia com as 

demandas do capital. Além disso, ainda de acordo com Souza (2010), “[...] o 

imperialismo [norte-americano] lançou as bases ideológicas por meio do controle da 

educação” que sufocaram movimentos como a pedagogia socialista e pedagogia 

libertária (anarquista) no Brasil.  

Desde modo, a Escola Nova passou a influenciar o país, sobretudo após 

a publicação do manifesto Os Pioneiros da Educação (1932), capitaneado por 

Fernando de Azevedo e outros intelectuais de renome. O documento concebeu a 
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ideia de um Plano Nacional de Educação, e sob o ideário da Escola Nova as 

propostas de políticas educacionais entraram em conflito com os ideários de 

educação religiosa, educação privada e educação pública. Os defensores dos 

modelos religiosos, privatistas e seculares de educação acirraram o debate, porém o 

modelo da educação nova ganhou proeminência. “A ideia de uma escola nova para 

a formação do homem novo articulou-se com as exigências do desenvolvimento 

industrial e o processo de urbanização” (SOUZA, 2000, p. 11). Assim, o Estado 

passou a profissionalizar o docente enquanto categoria. Ainda que houvesse o 

desenvolvimento do sindicalismo naquela época, o sindicalismo docente apenas se 

consolidou décadas mais tarde.   

Orientada pela Pedagogia Nova, a ideia de vocação está relacionada a 

aspectos intrínsecos do indivíduo. Tais fatores individuais, aliados às necessidades 

econômicas, vai ajudar a pensar num modelo de escola orientado por aptidões 

necessárias para a atual conjuntura do capitalismo no país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Ghiraldelli, 2005, p. 81 

 

O populismo, que começou com Getúlio Vargas e terminou com Jango, foi 

marcado por grande efervescência política de movimentos populares. Na ocasião, 

iniciaram-se avanços dos setores privatistas, e a mais conhecida foi o “Substitutivo 
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Lacerda”, que propôs alterações no projeto de Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, em tramitação no Congresso, e permitiu direcionamento dos recursos 

educacionais estatais para iniciativa privada (SEPULVEDA, 2013, p. 198). No bojo 

destes debates, em 1959 foi escrito um novo manifesto da educação, desta vez em 

defesa da escola pública. Tal manifesto contou com o apoio de intelectuais de 

diferentes espectros políticos e concepções pedagógicas. Com a aprovação da 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 4.024/61, a mencionada 

manobra de Lacerda passou a permitir, a partir de então, o desvio de recursos da 

educação pública para a privada.  

Embora não obrigatória, a expansão da escola pública ocorria desde 1930, 

e era necessário adotar medidas para garantir a sua ampliação quantitativa e 

qualitativa. Com a ascensão de Jango, anos mais tarde, em 1963, este buscou 

implementar as orientações da LDB. Entre as medidas, investiu-se 12% da receita 

fiscal em educação e adequação de várias metas quantitativas e qualitativas 

exigidas pelo Plano Nacional de Educação de 1961 (GHIRALDELLI, 2005). Foi 

nesse período que começaram a se efetivar condições materiais para a 

profissionalização do trabalho docente; todavia, o governo Jango foi derrubado pelo 

governo militar, que em poucas semanas extinguiu o PNE. 

2.1.1 A configuração da concepção pedagógica produtivista (1969-2001) 

 

O processo de proletarização foi característica marcante do período militar, 

como destaca Celso Furtado na sua obra O Mito do Desenvolvimento Econômico 

(1974). Ainda que houvesse a minimização de algumas contradições da relação 

capital-trabalho, a base fundamental do autoritarismo foi a responsável por criar 

condições materiais que revertiam progressivamente os ganhos trabalhistas do 

Estado Novo e sublimava parte da articulação dos movimentos sociais de 

trabalhadores e estudantes.  

Com base no Gráfico abaixo, elaborado pelo Dieese, podemos ver que, 

no país, as questões relacionadas à sociedade salarial tiveram uma relação íntima 

com os interesses do capital, que progressivamente aumentou a concentração de 

renda, sobretudo nos governos militares. 
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Fonte: Dieese, 2000. 

 

No campo educacional, houve a manutenção das diretrizes da antiga LDB 

mesmo com a promulgação de uma nova (SAVIANI, 2013). A nova Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação “[...] transformou o curso de formação de professores das 

quatro séries iniciais do ensino básico na habilitação magistério que [..] na prática 

encaminhou os alunos que não conseguiam ingressar no ensino superior para a 

docência” (GHIRALDELLI, 2005, p. 125). Além disso, a nova legislação trazia 

princípios consonantes com a racionalização da produção do “capital humano”, 

dentre os quais destacam-se a “[...] eficiência e eficácia, produtividade, 

racionalização, operacionalização, utilização plena de recursos” (SOARES, 1981, p. 

80) 

Assim, houve um casamento bem-sucedido entre a alienação da vocação 

para a docência e do tecnicismo desprofissionalizante, que separava o trabalho do 

controle da técnica, influência do taylorismo e do fordismo na educação básica, o 

que contribuiu para o processo de proletarização (IOP, 2011). Ou seja, os docentes 

passaram a ser obrigados cada vez mais a trabalhar de acordo com a lógica 

proletária de execução de tarefas pré-concebidas. Desta forma, o trabalho estava 

sendo controlado por uma visão behaviorista da execução de tarefas, ou seja, a 

 Gráfico 2 - Evolução da concentração de renda no Brasil 
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autonomia do trabalhador era reprimida em favor de um condicionamento laboral. 

Houve um processo que a literatura chamou de proletarização do trabalho docente. 

A educação pública brasileira esteve intimamente ligada aos interesses do 

capital, e no contexto de flexibilização da produção e ascensão do taylorismo passou 

a operar com básica no que Saviani (2013, p. 379) caracteriza como “A configuração 

da concepção pedagógica produtivista”. Derivado das relações de produção 

capitalistas tal concepção pedagógica procura maximizar princípios “racionalidade, 

eficiência e produtividade” (DA COSTA; SOUZA, 2004). 

A necessidade de universalização da escola burguesa dentro de um 

parâmetro centralizado demandou a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE), em 1968, que tinha por objetivo: financiar as políticas 

educacionais e, em especial, garantir a universalização do ensino fundamental 

(CRUZ, 2009). O fundo, que também é uma autarquia federal ligada ao MEC e 

financia projetos educacionais como um banco, por esta razão é chamado de “banco 

do MEC” (CASTRO, 1997), e até hoje tem funcionado de maneira a um “Banco 

Mundial nacional”, o que reforça a tese de vinculação imperialista a partir de uma 

política pública. 

O interesse do regime civil-militar (também denominado empresarial-

militar) era o de uma formação despolitizada, orientada para o mercado para a 

classe trabalhadora. Por outro lado, seria necessário atender à necessidade de 

formação dos filhos da emergente burguesia, criada pelas políticas de 

industrialização no Estado Novo. Para isso, foi consolidada uma série de reformas, 

inicialmente idealizadas pelos movimentos sociais no governo Jango.  

Dentre algumas medidas institucionais que marcaram a passagem da 

Pedagogia Nova para este momento destacam-se “A reforma universitária – Lei 

5.540/68, parecer que autoriza as pós-graduações – CFE 77/69, parecer que cria 

habilitações técnicas para o curso de Pedagogia – CFE 252/69, Reforma do primeiro 

e segundo grau – Lei 5.692/71” (SAVIANI, 2013). Estas medidas se caracterizam 

como tecnicistas, porque tinha a intenção de fragmentar o ensino por meio da 

técnica e desenvolver aptidões específicas para o mercado de trabalho (LUCKESI, 

1994). 

A proposta de ensino pautada na especificidade de cada aluno, defendida 

pela Pedagogia Nova, criou uma barreira para ampliação a concepção tecnicista de 
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educação defendida pelo regime militar. Além disso, a finalidade da educação nova, 

“a hierarquia democrática”, era incompatível com o momento de ampliação de 

autoritarismo no país. 

Historicamente, o centro do processo migrou do professor, na pedagogia 

tradicional, para o aluno, na Pedagogia Nova, chegando à técnica no período do 

tecnicismo, ou da escola produtivista, instituída pelo regime empresarial-militar 

(SAVIANI, 2013). As atividades docentes são fragmentadas e especializadas e, por 

razões políticas, passam a ser constantemente inspecionadas. A inspeção presente 

na lógica fabril ganhou mais notoriedade no chão da sala de aula, aumentando os 

processos de burocratismo que, além de precarizar o trabalho docente, monitoravam 

a ação pedagógica (GARCIA; ANADON, 2009). 

Enquanto a educação básica direcionava os trabalhadores para uma 

biografia diferente da burguesia, em nível superior, a partir da lógica dualista, foi 

orientado a atender à classe burguesa (DURHAN, 2003). Por esta razão, os 

docentes de nível superior estavam numa situação um pouco mais confortável que 

os docentes do ensino básico. Como a política do regime promovia achatamento de 

salários, a categoria profissional de professores de primeiro e segundo graus 

precisou organizar resistências em torno das suas condições de existência, 

fermentando o sindicalismo docente e superando a ideia do docente como 

profissionais liberais (FERREIRA JR; BITTAR, 2006). Segundo estes autores, o 

arrocho salarial e a expansão quantitativa da escola pública instigaram a deflagração 

de greves, que impuseram condições materiais favoráveis à uma organização 

política (FERREIRA JR; BITTAR, 2006). Tal organização política foi decisiva para 

gerar uma pressão em torno da extinção do regime e a promulgação de uma nova 

constituição. 

Assim, a combinação entre crescimento quantitativo, formação acelerada 

e arrocho salarial precarizou o trabalho e piorou a vida material do professorado 

nacional do ensino básico. Como resultado, houve intenso e conturbado período de 

greves, mais especificamente entre as décadas de 1970 e 1980 (FERREIRA JR; 

BITTAR, 2006). 

A expectativa era a de que a superação do regime civil-militar seria uma 

retomada da tentativa de consolidação da profissionalização da categoria docente 

por meio de melhor financiamento da educação, condições salariais e estrutura de 
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trabalho. Tal expectativa foi frustrada, pois o que ocorreu de fato foi a continuidade 

da concepção de Escola Produtivista. 

Como resultado das cumulativas políticas de massificação da educação, 

aumentou o número de docentes e, no final da década de 1970 e início da década 

de 1980, o contingente chegou a superar a marca de 1 milhão de professores 

(FERREIRA JR; BITTAR, 2006). Ou seja, a partir da ditadura militar foi formado um 

amplo exército de reserva; este processo coincide com a precarização do trabalho 

docente. Tal fato contribuiu para a manutenção das políticas de precarização da 

educação escolar pública. 

Assim, o período ditatorial foi marcado por considerável aumento das 

desigualdades sociais e subordinação aos interesses imperialistas chancelados 

pelos acordos MEC-USAID (ROMANELLI, 1978), além de intensa precarização do 

trabalho docente, que está intimamente relacionado ao aumento do exército de 

reserva, ao tecnicismo despolitizante e à assimilação de princípios produtivos 

produtivistas. 

 

2.2 AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA VALORIZAÇÃO DO TRABALHODOCENTE 

E SUA MATERIALIZAÇÃO NA FORMAÇÃO, SALÁRIO E CARREIRA 

 

2.2.1 Dispositivos legais nacionais para (des)valorização docente a partir da 

Constituição de 1988 

 

Já na década de 1980, desde a posse da Assembleia Constituinte até a 

promulgação da Constituição houve embates políticos de vários setores da 

sociedade (FAVERO, 1996) que queriam instalar seus interesses na Carta Magna. O 

resultado trouxe grandes avanços em termos de legislação, porém tão somente 

declaratórios.  

Ainda na década de 1980, os movimentos sociais e docentes elaboraram 

a Carta Goiânia (1986), antes do capítulo da Constituição sobre educação que 

previa que o Estado deveria garantir uma educação pública e gratuita. Em outras 

palavras, a educação era dever do Estado. Proibia formalmente a alocação de 

recursos públicos do Estado para as instituições privadas. Mas não proibia as 

instituições privadas de oferecerem educação, desde que fosse com recursos 
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próprios. A carta foi toda modificada porque contrariava os setores privatistas, 

principalmente instituições da Igreja Católica. A CNBB foi órgão responsável pela 

modificação do artigo que afirma que a educação é dever do Estado e da família. 

Esta foi uma estratégia legal de desresponsabilizar o Estado para com a educação e 

ainda abrir brecha apara alocação de recursos públicos para setores privados.   

O principal papel da Constituição Federal de 1988 foi o de esconder boa 

parte das contradições de classe geradas historicamente e servir de instrumento 

muito mais declaratório e ideológico do que necessariamente efetivo. Prova disso é 

que embora a Lei Maior garantam direitos civis, sociais e políticos, na prática apenas 

uma parte seleta das classes dominantes goze dos benefícios grafados no texto.  

Desde o manifesto da Educação Pública de 1959, intitulado Mais uma 

Vez Convocados, que é uma reedição do manifesto de 1932, criou-se uma ideia da 

educação pública como um forte direito associado à cidadania. Para concretização 

de tal medida, é condição sine qua non a valorização dos profissionais da educação 

como garantia de uma educação pública de qualidade. Destaca-se, na “Constituição 

Cidadã”, um trecho que trata sobre a valorização profissional, ainda que meramente 

declaratório: 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  ‘V - 
valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da 
lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público 
de provas e títulos, aos das redes públicas’ (BRASIL, 2006). 

Além disso, A Constituição Federal reestabeleceu a obrigação da 

destinação de recursos para a educação, além de ter estabelecido, no artigo 60 das 

disposições constitucionais transitórias, um prazo de 10 anos para erradicação do 

analfabetismo e universalização do ensino fundamental, afirmando que dos recursos 

destinados à educação, 50% devem ser usados para tal finalidade. 

Na contramão destas necessidades de atuação do serviço público, a 

década de 1990 foi marcada por privatizações, bem como as orientações 

internacionais em torno dos parâmetros e diretrizes da educação discutidos na 

Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em Jontiem, na Tailândia 

(1991). O governo Collor planejou alguns programas no campo educacional, porém 

não implantados. Segundo Saviani (1998, p. 180) “[...] resumiu-se a arbitrar sobre o 

preço das mensalidades das escolas particulares”.  Já no governo de Itamar, é 

lançado o plano decenal Educação para Todos cuja inspiração era a referida 
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conferência de Jontiem. Outra ação do governo Itamar foi o fechamento do CFE e da 

criação do Conselho Nacional de Educação CNE devido a suspeitas de corrupção 

do lobby das escolas particulares (idem).  

Com o advento dos governos Collor e FHC, a instauração de uma série 

de reformas educacionais vinculadas à política do Banco Mundial, a instituição 

sindical passa a ter um papel de contraponto nestas políticas. Estas, por sua vez, 

pautavam-se no “enxugamento” da máquina pública e cumprimento de exigências 

do Banco Mundial. As reformas citadas acima obedeciam às vicissitudes de uma 

máquina administrativa governamental frugal, eficiente, produtiva e barata. Uma das 

principais motivações eram os baixíssimos índices educacionais daquela época. 

Em 1995 iniciou-se o governo FHC; como medida deste governo houve a 

aprovação da LDB, no ano seguinte. Segundo Saviani (2013), a lei não criou um 

sistema nacional de educação, mas criou um sistema nacional de avaliação. Fica 

claro que a visão do Estado era de fiscalizador; o que se tinha era uma estrutura 

educacional. Ainda no ano de 1995, o INEP passou a ter suas atribuições 

modificadas para dar conta desta lógica, passando de uma instituição com intuito de 

desenvolver pesquisas no campo educacional para uma instituição de avaliação 

educacional.  

 O Brasil, a partir da década de 1990, passou por diversas mudanças 

nas suas políticas educacionais, as quais tiveram influência de diversos organismos 

internacionais, tais como Unesco, Cepal e Banco Mundial. Tais mudanças, além de 

repensar os paradigmas da educação como um todo, redefiniram alguns papéis, 

principalmente o papel docente, que passou a receber mais funções com pouca ou 

nenhuma contrapartida por parte do Estado (WONSIK, 2013).  

 Ainda na década de 1990 foi aprovada, tardiamente, a Lei 9.394/96. 

Tal dispositivo legal acabou frustrando parte dos movimentos sociais em favor de 

uma boa educação pública, porque deu margem ao realocamento destes recursos 

para instituições privadas, embora a proposta de utilização de recursos privados 

estivesse presente na Lei de Diretrizes e Bases 4.024 de 1961, conforme destaca o 

Substitutivo Lacerda da referida LDB. 

Art. 7° - O Estado outorgará igualdade de condições às escolas oficiais e às 
particulares:  
a) pela representação adequada das instituições educacionais nos órgãos 
de direção de ensino; b) pela distribuição das verbas consignadas para a 
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educação entre as escolas oficiais e as escolas particulares, 
proporcionalmente ao número de alunos atendidos;  
c) pelo conhecimento, para todos os fins, dos estudos realizados nos  
estabelecimentos particulares (BRASIL, 1961). 

A LDB seguinte, 9.394/96, juntamente com os planos nacionais de 

educação superior fizeram parte de um processo progressivo de privatização da 

educação pública (DOURADO, 2002) e mudança gradual na lógica de trabalho o 

qual tem como fruto os péssimos resultados nas avaliações do PISA e IDEB. Não 

consegue bons resultados nem nos indicadores, quiçá nos indicadores qualitativos.  

Como as medidas planejadas precisavam de financiamento no âmbito da 

autarquia Fundo Nacional de Educação (FNDE), foi criado o Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(FUNDEF), cuja duração foi de 10 anos. Este tinha por objetivo financiar a educação 

fundamental e sua implantação foi bastante influenciada pelos organismos 

internacionais. O fundo não trazia a contrapartida da União e não abarcava a 

educação infantil e ensino médio, passando mais tarde a ser transformado em 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação (FUNDEB), a fim de corrigir tais distorções.  No 

Gráfico 1 é possível visualizar o crescimento quantitativo da ampliação do número 

de matrículas do ensino fundamental. 

 

Gráfico 3 - Evolução das matrículas no Ensino Fundamental - Brasil (1980 - 2002). 

 

Fonte: Oliveira, Araújo (2005, p. 9). 
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A criação do FUNDEF — instituído por lei e que regulamentava que no 

mínimo 60% dos recursos teriam que ser aplicados obrigatoriamente na folha de 

pagamento de professores — não garantiu remunerações dignas. Muito pelo 

contrário, o fato de a lei definir tal recurso para o pagamento de professores em 

efetivo exercício do magistério no ensino fundamental criava uma situação de 

constrangimento para os professores da educação infantil, não contemplados pelo 

fundo até então. Além disso, a ampliação das matrículas não teve acompanhamento 

da ampliação de professores de maneira adequada, conforme podemos observar na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Número de docentes atuando na educação básica por grau de formação – Brasil: 2007 a 

2012. 

Proporção de docentes por grau de formação 

ANO Número de 
docentes 

Ensino Fundamental Ensino Médio  

Incompleto Completo Total Normal/ 
Superior Sem normal 

superior 

Educação 
superior 

2007 1.880.910 0.2 0.6 30.8 25.3 5.5 68.4 

2008 2.003.700 0.2 0.5 32.5 25.7 6.7 66.8 

2009 1.991.606 0.2 0.5 31.6 24.5 7.1 67.8 

2010 2.023.748 0.2 0.4 30.5 22.5 8.1 68.8 

2011 2.069.251 0.2 0.4 25.4 19.0 6.5 74.0 

2012 2.095.013 0.1 0.3 21.5 16.0 5.5 78.1 

Fonte: INEP, 2013.  

 

 

O período descrito acima no Brasil é marcado por profundas modificações 

e crises do capital, especialmente no Brasil. As reformas educacionais chanceladas 

na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, dialogaram com 

as discussões globais sobre os paradigmas pedagógicos que deveriam ser seguidos. 

Há uma prática comum no Brasil de buscar paliativos que apenas mascaram a 

realidade; a raiz do problema continua imaculada. As desigualdades educacionais 

são efeitos das sociais, e mesmo que o Estado tente minimizar as educacionais, elas 

vão ajudar a reproduzir e legitimar as desigualdades sociais (ARROYO, 2010). 

Nesse sentido, o grande marco dessa época é um decréscimo 

significativo nas remunerações de professores, motivado pelo fato de os governos 
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seguintes seguirem a cartilha  do Consenso de Washington, que, além de promover 

a privatização de vários segmentos estatais, ampliou a precarização do trabalho no 

funcionalismo público (GAMBIAGI, 2005) e, por extensão, o trabalho docente.  

No âmbito da filosofia da educação, o período caracteriza-se pelo avanço 

do “aprender a aprender”, que se reverbera e mescla-se com a pedagogia prático-

reflexiva. Tal pedagogia contribui em larga escala para a “cegueira” epistemológica 

em torno dos problemas de ordem estrutural (DUARTE, 2001). Toda a percepção 

destes professores é canalizada para a análise de si; de seus próprios erros. Mais 

uma herança da pedagogia da vocação é reforçada por uma ideia de análise 

puramente individualista, tal qual a pedagogia da Escola Nova.  

A década de 1990 foi um período em que as condições materiais e 

políticas não foram favoráveis à consolidação de um Piso Salarial Profissional 

Nacional (PSPN), em razão da grande intransigência do governo em relação aos 

movimentos sociais e do avanço das políticas de austeridade, o que limitou 

drasticamente o financiamento da educação (FERNANDES; RODRIGUES, 2011). 

Por fim, ao final do último mandato FHC foi instituído o Plano Nacional de 

Educação (PNE), que tem metas decenais. Pensando neste PNE de forma geral, ele 

é um avanço, e sua assiduidade decenal tem que ser encarada positivamente. A 

partir do PNE (2001-2010), o Brasil passou a vincular a Lei 9394/1996 a um Plano 

Nacional de Educação com periodicidade de 10 anos. Entretanto, é preciso ampliar 

as formas de representação e participação dos professores, alunos e comunidade 

escolar (VALENTE; ROMANO,2002). Isso de fato até houve, entretanto de maneira 

muito superficial. Quando da participação da sociedade civil através de eventos com 

deliberações e reivindicações, o Estado recepcionou o produto destas discussões 

com uma série de vetos. Na ocasião, o presidente FHC vetou a proposta de 7% do 

PIB para a educação. Muitas metas ambiciosas e poucos resultados, altas taxas de 

analfabetismo, aumento da evasão, baixo número de jovens no ensino superior, 

ampliação da massiva da iniciativa privada no ensino superior. Em suma, 

a implementação do PNE foi um fracasso, a grande maioria das metas não foram 

cumpridas e alguns indicadores pioraram. Assim, a legislação se caracteriza como 

uma mera carta de intenções sem efetividade satisfatória (MARTINS, 2012). Depois 

da Constituição de 1988 e da LDB 9394/96, este foi o primeiro plano de educação. 

Atualmente, o segundo PNE (2014-2024) está em vigência. Porém, demorou quatro 
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anos para ser votado. Seria uma forma de ganhar tempo para dar conta das metas 

estabelecidas? 

Nos governos do PT, houve uma pressão maior dos movimentos sindicais 

de base, o que proporcionou a criação de mecanismos formais de exigências 

salariais mínimas. Com a ascensão do governo Lula (2003), houve uma maior 

fermentação política das entidades sindicais de profissionais da educação que se 

organizavam em torno do piso salarial. Assim, o Conselho Nacional de 

Trabalhadores da Educação (CNTE) pressionou o Congresso para aprovação da lei 

do piso, no ano de 2008. Um pouco antes disso houve uma transformação do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (FUDEF) em Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica 

(FUDEB), dessa vez contemplando mais professores. A lei do piso salarial, Lei 

11.738/08, vinculava o seu reajuste ao valor-aluno das séries iniciais, cuja variação 

percentual deveria ser utilizada com o índice de reajuste para o cálculo do piso de 

cada um dos anos posteriores. Naquele ano, o salário de início de carreira de um 

professor não poderia ser menor que R$ 950,00. 

Como se não bastasse, os governadores dos estados do Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Ceará (com o apoio de José 

Serra/SP, Aécio Neves/MG, José Roberto Arruda/DF, Marcelo Miranda/TO e José de 

Anchieta Jr/RR)” (idem) impetraram Ação Direta de Inconstitucionalidade no STF 

para derrubar a lei do piso. A justificativa é que tal lei comprometia a autonomia 

financeira e administrativa dos estados. O Superior Tribunal Federal julgou o mérito 

e derrubou a ADI, determinando o pagamento imediato do piso com vistas 

indenização referentes aos valores retroativos. Ainda assim, 

 

Ainda de acordo com dados da CNTE, em 2009, ‘em vários estados, 
incluindo alguns do Sul e Sudeste, professores de nível médio percebem 
vencimentos em início de carreira (computados para aposentadoria) abaixo 
do Salário Mínimo’ (CNTE, 2009). Apesar da luta e mobilização dos 
docentes, a maioria dos estados e municípios, no final do ano de 2009, não 
cumpria a Lei n. 11.738/2008, que instituiu o PSPN do magistério da 
educação básica, uma reivindicação histórica do movimento sindical dos 
trabalhadores em educação [...] (FERNANDES; RODRIGUES, 2011, p. 95). 

 

A lei do piso, além de estabelecer sobre a remuneração mínima paga aos 

professores, trata sobre a regulamentação de atividades de planejamento, 
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preparação e estudos e atividades de interação com os educandos, sendo que a 

primeira não pode ultrapassar 1/3 e a segunda não mais que 2/3.  

Outro dispositivo legal que trata sobre a remuneração de professores é o 

PNE (2014-2024), que estabelece prazos e estratégias. A meta 17 determina que 

até o sexto mês de vigência do plano haverá uma equiparação salarial dos 

professores com outras categorias profissionais em nível superior. Já na meta 18 há 

um prazo de 2 anos para existência de planos de cargos e carreira dos sistemas 

educacionais.  

De modo geral, tanto o PNE quanto a Lei do Piso 11.738/08 não estão 

sendo cumpridos pelos gestores. Uma das explicações é que não há uma 

obrigatoriedade, ou uma “Lei de responsabilidade educacional”. Tais contradições 

legais que servem como justificativa para o não cumprimento da lei. Uma das 

justificativas é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece que as folhas de 

pagamento não devem ultrapassar o percentual legal, fato que impossibilita o 

cumprimento da lei8.  

2.2.2 Materialização das políticas públicas de formação docente, salário e carreira 

 

Não basta analisar as políticas públicas em si. Torna-se pertinente 

analisar as contradições entre os dispositivos legais com sua base material de 

produção e suas referidas coerências. Marx, na obra Ideologia Alemã: Teses sobre 

Feurbach, afirma que somente a prática é critério de verdade:  

A questão se uma verdade objetiva pode ser atribuída ao pensamento 
humano não é teórica, mas prática. É na prática que o homem deve 
demonstrar a verdade, ou seja, a realidade e o poder, o caráter terreno de 
seu pensamento (MARX, 2006, p. 10).  

Portanto, não basta se ater ao que está grafado na legislação. É preciso 

verificar a sua coerência no contexto concreto, tendo em vista a dificuldade ou 

ingerência na materialização das políticas. 

Há vários aspectos que se relacionam com o trabalho docente, mas nos 

deteremos apenas em três, a saber: formação, salário e carreira, pois estes estão 

                                            
8

 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/4 

88286-MEC-RECONHECE-QUE-ESTADOS-TEM-DIFICULDADE-DE-PAGAR-PISO-SALARIAL-DE-

PROFESSOR.html >. Acesso em: mar. 2014. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/4%2088286-MEC-RECONHECE-QUE-ESTADOS-TEM-DIFICULDADE-DE-PAGAR-PISO-SALARIAL-DE-PROFESSOR.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/4%2088286-MEC-RECONHECE-QUE-ESTADOS-TEM-DIFICULDADE-DE-PAGAR-PISO-SALARIAL-DE-PROFESSOR.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/4%2088286-MEC-RECONHECE-QUE-ESTADOS-TEM-DIFICULDADE-DE-PAGAR-PISO-SALARIAL-DE-PROFESSOR.html
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mais relacionados com o objeto deste trabalho. O primeiro diz respeito à concepção 

de educação, repertório didático e de conteúdos que os professores adquirem ao 

longo da formação para enfrentamento da realidade da escola pública brasileira. O 

segundo diz respeito a políticas salariais que sustentem as necessidades materiais 

dos professores. Por fim, o terceiro diz respeito ao incentivo à permanência na 

carreira docente, com suas referidas estratégias de formação continuada. Como no 

Brasil há vários sistemas educacionais fragmentados, o conceito de valorização 

profissional pode variar muito, com diferenças gritantes nas esferas federal, estadual 

e municipal. 

O primeiro aspecto que deve ser observado na formação é a sua 

qualidade, em especial quanto o desenvolvimento das suas dimensões, política, 

ética e estética e não apenas técnica como costuma se propor. Não apenas a escola 

pública é precarizada como também a formação em nível superior, em especial os 

cursos de licenciatura, que seguem a mesma lógica do dualismo educacional. 

Enquanto cursos de medicina, engenharia e direito são tradicionalmente orientados 

para as classes abonadas, a classe trabalhadora ingressa em cursos de curta 

duração e com maior chance rápida postos de trabalho (NOGUEIRA, 2002). “Entre 

os estudantes dos cursos de nível superior para a docência, 50,4% situam-se nas 

faixas de renda familiar média, cujo intervalo é de três a dez salários mínimos” 

(GATTI, 2010, p. 1363). 

A atratividade da carreira é um dos atenuantes para a desistência, o que 

coloca em xeque a eficácia das políticas de formação e valorização profissional. Os 

cursos de licenciatura têm altas taxas de evasão, em especial as áreas de ciências 

da natureza. Desta maneira, a evasão de estudantes da licenciatura contribui para a 

diminuição do contingente de professores formados. Por isso, foram criados 

programas como o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIDID) 

e Programa de Consolidação das Licenciaturas (PRODOCENCIA), com o objetivo de 

contornar o desinteresse pela docência.  

Para Freitas (2007), a “escassez” de docentes para a educação básica 

verificada pelo relatório do CNE, apresentado em sua reunião de julho de 2007, não 

se caracteriza como problema conjuntural ou exclusivamente emergencial. Ao 

contrário, é estrutural e crônico, produzido historicamente a partir das omissões do 

Estado na formação docente (FREITAS, 2007).  



 

66 

  

Um outro fator atenuante para os sistemas educacionais brasileiros, além 

do desinteresse de ingresso na docência por parte da juventude, está no fato de a 

reposição docente não acompanhar o ritmo de afastamentos e aposentadorias. Uma 

pesquisa realizada pelo Ministério da Educação (MEC, 2015)9 e publicada pelo jornal 

O Globo em 10 de setembro do mesmo ano aponta que 40% dos professores 

poderão aposentar-se até 2021. Mediante as reformas da previdência dos últimos 

dez anos, a perspectiva é criar mecanismos não para que os professores se sintam 

motivados por uma carreira digna, mas para prendê-los, usando manobras que 

dificultem a sua aposentadoria. 

A necessidade em garantir os estoques do exército de reserva alimenta 

os setores privatistas, que se valem da necessidade de formação profissional. O 

avanço dos incentivos estatais às instituições privadas, como Programa 

Universidade para Todos (PROUNI) e Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), 

acentua o dualismo educacional e tem duplo prejuízo. Ao tempo em que organiza 

uma estrutura de trabalho muito inferior a uma formação sólida, capta os recursos 

que seriam destinados à educação pública e seleciona alunos cuja necessidade 

material os obriga a trabalhar e estudar. Por esta razão, ingressam em instituições 

privadas, onde há maior flexibilidade nos horários de aulas.  

Observando o crescimento relativo dos cursos de formação de professores, 
entre 2001 e 2006, verifica-se que a oferta de cursos de Pedagogia, 
destinados à formação de professores polivalentes, praticamente dobrou 
(94%). As demais licenciaturas tiveram um aumento menor nessa oferta, 
cerca de 52%. Porém, o crescimento proporcional de matrículas ficou bem 
aquém: aumento de 37% nos cursos de Pedagogia e 40% nas demais 
licenciaturas. As universidades respondem por 63% desses cursos e, 
quanto ao número de matriculados, a maior parte está nas instituições 
privadas: 64% das matrículas em Pedagogia e 54% das matrículas nas 
demais licenciaturas (GATTI; BARRETO apud GATTI, 2010, p. 1361). 

Dados do Censo da Educação Superior de 2007 mostram que o setor 

privado responde por cerca de 74% das matrículas em cursos de graduação 

presenciais no Brasil. (SCHEIBE, 2010). Analisando dados do Censo da Educação 

Superior de 2014, este número se é ligeiramente menor, 73,5%, uma vez que o 

Programa de Apoio a Planos de política de Reestruturação e Expansão das 

                                            
9
 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/opiniao/aposentadoria-engatilha-bomba-relogio-na-edu cacao-

17445661> . Acesso em: mar. 2015. 

http://oglobo.globo.com/opiniao/aposentadoria-engatilha-bomba-relogio-na-edu%20cacao-17445661
http://oglobo.globo.com/opiniao/aposentadoria-engatilha-bomba-relogio-na-edu%20cacao-17445661
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Universidades Federais (REUNI) também aumentou o número de vagas na 

educação pública.  

Outro aspecto relevante a ser observado diz respeito ao avanço das 

concepções liberais, cuja orientação é superestimar o caráter individual obliterando 

os aspectos políticos da formação docente: “[...] corre-se o risco de se obliterar as 

dimensões políticas e éticas que ao longo dos anos nortearam as discussões dentre 

os educadores” (CAMPOS, 2002, p. 1-2). Destacam-se neste bojo a pedagogia das 

competências e as pedagogias liberais e reflexivas. Enquanto a pedagogia das 

competências acentua o dualismo educacional, naturalizando competências isoladas 

e apresentando-se como uma nova roupagem do tecnicismo, a pedagogia liberal 

reflexiva neutraliza a reflexão da realidade política, responsabilizando o professor 

individualmente pelos fracassos da escola. 

Segundo Scheibe (2010, p. 983), “[...] 68% do total dos docentes 

recenseados em 2007” possuía formação em nível superior. Embora de lá para cá 

tenha havido alguns avanços, o desafio tem deixado de ser a formação em nível 

superior para ser a formação adequada na disciplina lecionada. 

Para Nunes (2007, p. 21), “A trajetória das políticas públicas de formação 

docente mostra que há uma tradição na sua implementação em nosso país que 

conjuga avanços legais e recuos pragmáticos”, tendo em vista a falta de 

materialidade da legislação educacional, em especial aquela pautada na melhoria 

material das condições de trabalho docente.  

Assim, uma formação precarizada, que reforça o sentimento de 

individualismo, competitividade e autoculpabilidade, torna os indivíduos mais 

suscetíveis a aceitar condições materiais precárias, desprofissionalizar-se e 

despolitizar-se enquanto categoria coletiva, enquanto sujeito social integrante de um 

processo histórico. 

Por não serem afastados para capacitação, a formação continuada dos 

professores muitas vezes é desencorajada. Desta forma, a formação precisa 

necessariamente está relacionada à salário e à carreira, para que o docente tenha 

contrapartida material em relação ao seu esforço.  

Uma das preocupações da LDB e do PNE (2001-2011) diz respeito à 

formação dos profissionais em nível superior. Por isso foram criados programas 

institucionais para formação, como o Plano Nacional de Formação de Professores 
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da Educação Básica (PARFOR) e Universidade Aberta do Brasil (UAB). Todavia, 

estes programas apresentam contradições. A racionalização dos custos representa 

um desvio de função docente, o que faz com que mais de 50% dos professores 

ministrem disciplinas para as quais não têm a devida formação. A mudança 

paradigmática nos modelos de racionalização da produção, em especial o toyotismo, 

estende-se para a educação e até motiva o governo brasileiro a adotar uma “fusão 

de disciplinas”. O professor passaria a ser polivalente não mais de história, por 

exemplo, mas de “ciências humanas e suas tecnologias”. Criar soluções mágicas 

para a reformulação do currículo é bem mais simplista do que garantir uma formação 

adequada para que os professores integrem os seus conteúdos de maneira mais 

eficiente. Vale ressaltar a fala de Aguerrondo (2004, p. 123): “Pero hay también 

fuertes evidencias de que no es simple determinar cuáles son los cambios 

adecuados y mucho menos ponerlos en práctica”. 

Shiroma (2003, p.64) alerta que as políticas de formação de professores 

seguem a lógica do capital com base na “[...] rápida expansão do fornecimento de 

professores e providenciar um estoque de professores relativamente baratos”. Cria-

se, assim, um exército de reserva com uma formação precarizada para dar conta de 

uma realidade educacional marcada por carências. Tais carências estão 

relacionadas às lacunas culturais e cognitivas que aliado ao fato de uma 

precarização econômica e cultural da escola exige que o professor esteja bem 

qualificado (KUENZER, 1999). 

O aumento do desemprego é característica estrutural do capitalismo. A 

atratividade para a docência se dá especialmente por quem almeja rápida e 

garantida inserção no trabalho. A atividade docente é uma das poucas que ainda 

carecem de uma mão de obra que não pode ser substituída pela máquina. Por esta 

razão, mesmo com a precarização da profissão docente — com baixos salários, 

carreira pouco atrativa e péssimas condições — não houve ainda um colapso de 

oferta de mão de obra, tendo em vista o aumento do desemprego na grande maioria 

dos campos profissionais.  

As políticas salariais para a categoria de professores no Brasil sempre 

foram muito incipientes. Primeiro porque, historicamente, o financiamento da 

educação sempre foi incipiente. Ainda que o fomento de fundos educacionais se 

consolidasse, não havia uma clara definição de destinação para o pagamento de 
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professores. O processo de definição de financiamento para o pagamento de salário 

de professores foi se delineando de maneira um pouco mais objetiva durante após o 

período da Constituição de 1988.  Algumas orientações legais foram base para 

destinação de recursos mínimos para o pagamento de salário de professores de 

professores, a título de exemplo, o princípio da Constituição de 1988, em seu art. 

206, Inciso V: “V - valorização dos profissionais da educação escolar” também 

presente no Art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394/96, que em 

seu art. 67 fala da necessidade de planos de carreira. Apenas 20 anos depois, com 

a lei do piso nacional de professores, Lei 11.738/2008, há uma clara definição de 

quanto deve ser a remuneração e organização de jornada de trabalho mínima para 

os professores, muito embora até hoje a lei não seja cumprida satisfatoriamente. 

Uma pesquisa intitulada Education at a Glance10, realizada em 2014 pela 

OCDE em 34 países, o Brasil ficou em penúltima colocação no ranking de 

remuneração de seus mestres. Embora a lei do piso seja um avanço na medida em 

que representa uma ligeira correção na remuneração, tais correções ainda estão 

muito aquém da realidade material do professor.   

O prestígio social que é atribuído ao professor é baixo e tem íntima 

relação com a sua remuneração. De acordo com Mizala e Ñhopo (2011) apud Nunes 

e Pires (2014), o país é um dos lugares onde se oferece os menores salários quando 

comparado a outras categorias profissionais. A pesquisa Internacional Teacher 

Social Index, coordenada por Dolton et al. (2013), mostra que o Brasil é o terceiro 

pior pagador entre os 21 países tidos como desenvolvidos e emergentes. É neste 

sentido que o PNE (2014-2024), em sua meta 17, é utilizado como forma de justificar 

socialmente ações para combater tais distorções.  

Tão importante quanto a remuneração é a perspectiva de trajetória 

profissional a longo prazo dos docentes. A carreira profissional é um dos 

instrumentos para profissionalizar a atuação docente, tendo em vista que ela pode 

vincular experiência profissional e formação continuada, embora a meta 18 do PNE 

estabeleça que num prazo de dois anos. Além da ausência ou da pouca atratividade 

dos planos de carreira docentes dos sistemas educacionais, ainda há lentidão 

processual, morosidade que desanima mais ainda o ingresso na carreira.  

                                            
10

 OCDE. Education at a glance, 2014. Disponível em: <http://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-

2014.pdf> . Acesso em: mar. 2015. 

 

http://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf
http://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf
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Dada a situação do professor brasileiro, que nestas condições objetivas 

com baixas remunerações, formação precarizada, carreira pouco atrativa é inserido 

em condições de trabalho degradantes, cuja “clientela” não vê na escola uma 

oportunidade de crescimento pessoal, tendo em vista o crescente desânimo 

ocasionado pela baixa perspectiva de postos de trabalho, crescimento profissional e 

trabalho digno. Nestas circunstâncias ainda revela a OCDE (2014) que 60% dos 

docentes brasileiros precisa trabalhar em mais de uma escola e que perdem 20% 

para deixar a classe em ordem, 13% resolvendo problemas burocráticos e 67% 

ministrando aula. Mediante a todos estes casos, não é difícil imaginar por que os 

professores se evadem da profissão. 

 

2.3 APONTAMENTOS SOBRE A EVASÃO DOCENTE  

 

Preliminarmente, é necessário conceituar a abandono docente como “[...] 

o cancelamento das obrigações profissionais, quando deixa de ser professor” (LAPO, 

2003). Todavia, como não é possível rastrear de maneira satisfatória o percurso 

profissional do docente, este trabalho obrigou a readequar o conceito e o termo de 

Lapo. O termo que será utilizado é evasão docente. Evasão docente torna-se mais 

adequado porque não atribui responsabilidade única de afastamento de suas 

atividades profissional em função de a decisão de deixar a escola fazer parte de um 

processo que está para além da instituição escolar. 

O conceito que avaliamos mais adequado para este trabalho entende por 

evasão docente o afastamento permanente ou sazonal do indivíduo do seu trabalho. 

Nesta perspectiva, buscamos trazer duas novas tipificações do conceito: evasão de 

carreira ou evasão de categoria. O caso da evasão de carreira diz respeito ao 

professor que migra de uma carreira para outra preservando o mesmo ofício. Ou 

seja, um professor da educação básica que migra para a educação superior, carreira 

EBTT, carreira na iniciativa privada; ou seja, o profissional continua na mesma 

categoria. Já evasão de categoria é mais radical, isso porque o sujeito evade-se da 

sua categoria profissional e do seu ofício, seja na busca de outra profissão, seja na 

busca por outras atividades.  
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Neste sentido, devemos diferenciar evasão docente de absenteísmo.  

Enquanto o primeiro diz respeito ao afastamento do trabalho de forma consolidada, 

o segundo diz respeito a uma evasão que não se concretiza definitivamente. Assim, 

o absenteísmo pode ser caracterizado como “[...] ausência dos trabalhadores ao 

trabalho, naquelas ocasiões em que seria de se esperar a sua presença e por 

razões de ordem médica ou quaisquer outras” (ALMEIDA, 1985, p. 8). A evasão 

docente é consumada mediante os casos de demissão por inassiduidade habitual, 

abandono de emprego, exoneração ou desistência de ingresso na carreira após a 

formação (LAPO, 2003). Já os casos de absenteísmos caracterizam-se pelo 

distanciamento profissional justificado, ou injustificado de modo tal que se gere um 

excessivo número de faltas sem que se perca o vínculo formal com o emprego.  

 

2.3.1 Evasão docente: definição e apontamentos 

 

As transformações do mundo têm proporcionado uma crescente melhoria 

dos instrumentos tecnológicos, em detrimento das condições do trabalho dos 

trabalhadores, sejam eles do setor produtivo ou do terceiro setor.  As máquinas, os 

baluartes da revolução industrial, que eram a promessa de redenção do trabalho 

cansativo e repetitivo, passaram de esperança a algoz dos próprios trabalhadores, 

uma vez que ela não foi garantia de uma melhor divisão da crescente riqueza que 

estava sendo produzida (DE MASI, 2002). Neste sentido, o mundo tem se 

intensificado e complexificado na mesma medida em que as condições do 

trabalhador se degradam.  

A questão da evasão profissional não é algo que diz respeito apenas a 

uma questão de escolha individual do professor. Há influências do contexto 

sociocultural no qual os docentes estão inseridos. Desta forma, recorremos a Mills11 

                                            
11

  Charles Write Mills(1975) demonstrou a existência de um método de análise próprio das ciências 

sociais, chamado de imaginação sociológica. Esta, concebida por autores clássicos e contemporâneos das 

ciências humanas, é a ferramenta que conecta as ações individuaiais, privadas biográficas à tramas 

coletivas, públicas e históricas. Os acontecimentos aparentemente individuais são interpretados com tendo 

causas coletivas e públicas. Marx, sem denominar o raciocínio, utiliza a imaginação sociológica em seus 

estudos. O materialismo histórico e dialético concebe o ser humano inserido em condições materiais que ele 

mesmo construiu. O indivíduo é produzido pelas condições materiais que escapam a seu controle, ao tempo 

que é construtor das mesmas condições. Tal relação dialética concebida por Marx, desde seus estudos 

materialisatas, é um dos exemplos da imaginação sociológica. 
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(1975) para argumentar que não se trata tão somente de um problema individual, 

mas social, uma vez que há grandes indícios de que o fenômeno é amplo, tratando-

se de um comportamento social. As teses liberais desconsideram o contexto mais 

estrutural, e por isso definem o problema pelo prisma do individualismo metodológico.  

De acordo com os estudos desenvolvidos pelo Instituto Lobo para o 

Desenvolvimento da Educação, da Ciência e da Tecnologia 12  por meio de um 

mapeamento da evasão nos cursos superiores no Brasil, alguns cursos de 

licenciaturas têm altos índices de evasão, fato que evidencia o caráter sistêmico do 

problema da evasão docente, o qual começa a se configurar ainda antes do 

acadêmico torna-se professor. Ao torna-se professor, o desafio de prosseguir na 

carreira é latente. Segundo Silva Filho et al. (2007), é nos três primeiros anos da 

docência que a chance de abandono é maior. Nota-se que muitos professores 

ingressam na docência como estratégia profissional temporária e secundária; 

entretanto, mesmo havendo um desconforto em relação à profissão, nem todos 

abandonam o trabalho.  

Muitos dos professores relatam estarem passando por um momento que 

Esteve (1999) caracteriza como mal-estar docente. Ao que parece, esse mal-estar 

docente está relacionado também a um mal-estar discente, uma vez que o desânimo 

em relação ao mercado de trabalho tem se ampliado tanto nos professores quanto 

nos jovens. 

Parece existir uma maior distância entre a expectativa e a realidade 

profissional. Isso faz com que “[...] a incerteza dos jovens sobre seu futuro 

profissional também afete o seu interesse pelo trabalho escolar presente” (ABREU, 

1989; JESUS, 1989). Nesse sentido, evasão docente e discente são problemas que 

podem ter alguma relação. 

O pesquisador espanhol José Manuel Esteve (1999) caracteriza o mal-

estar docente como uma desvinculação com o trabalho docente e pela deterioração 

da identidade de professor. Para Bauman (2005), nossa era é marcada por 

profundas modificações, que geram um sentimento de mal-estar devido às 

mudanças das dinâmicas sociais motivadas pelo mercado. 

                                            
12 

 SILVA, Filho, Roberto L. Lobo. et al. A evasão no ensino superior. Cadernos de Pesquisa, v. 37, n. 

132, set./dez. 2007 641.
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 Já Almeida (2002, p. 110) atribui alguns fatores que agravam essa fase 

de crise profissional: “[...] os baixíssimos salários e as condições em que se exerce a 

atividade docente são responsáveis por esse mal-estar docente”. A atividade 

docente muitas vezes parece ser apenas uma fase profissional transitória, haja vista 

que a formação do professor requer investimentos financeiros e de tempo menores, 

quando comparada com muitas outras profissões. Isso pode estar sendo visto como 

uma garantia rápida de inserção no mercado e aumento o número de profissionais; a 

lógica da “oferta e da procura” leva, portanto, à sua desvalorização: “Quanto mais 

fácil o acesso a um título escolar, maior a tendência a sua desvalorização 

(BOURDIEU apud NOGUEIRA, 2003, p. 23).  

A profissão dos professores está em declínio (LÜDKE; BOING, 2004), “[...] 

pois há uma perda de prestígio que está ligada à alteração do papel tradicional dos 

docentes no meio local” (JESUS, 2004, p. 194). Para a classe de docentes, não há 

valorização do trabalho do ponto de vista remuneratório e nem prestígio social 

satisfatório. O legado da ideia de o professor trabalhar pelo “amor” e deixar de lado a 

valorização remuneratória está relacionada ao fato de que ofício do professor, na era 

colonial, era associado à vocação sacerdotal (BALTAZAR et al., 2010). 

Vários fatores têm sido apontados para justificar a diminuição do prestígio 

da profissão docente, dentre os quais destacamos  

[...] a obrigatoriedade escolar, a massificação do ensino, o impacto dos 
meios de comunicação social, a desvalorização do ‘saber escolar’, o baixo 
salário, a feminização e a juvenilização do corpo docente, o elevado número 
de professores e a baixa qualificação acadêmica de muitos deles (JESUS, 
2004, p. 76). 

No nosso contexto atual, vivemos uma crise das identidades profissionais 

(LÉVY-EBOYER, 1994). A contradição entre as exigências em torno do trabalho 

docente e as ferramentas das quais o professor dispõe ajudam a fermentar esta 

crise. Esteve (1999) faz uma metáfora teatral em relação a essa situação. Para ele, 

é como se ensaiássemos determinado papel e bruscamente tivéssemos o cenário 

modificado. Nesse sentido, Nóvoa (1991) aponta que a formação de professores 

deve ser pautada pelas incertezas da prática profissional, o que ele chama de 

pedagogia da incerteza, assim como a educação deve ser orientada não para uma 

"aprendizagem constituída", mas para uma “aprendizagem constituinte" (Idem, 1989, 

1990). 
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Algumas questões levantadas podem indicar que fatores sociais, políticos 

e econômicos interferem na configuração dos padrões de comportamento destes 

professores, motivando a evasão, o que faz do problema não uma tragédia individual, 

mas um drama social. 

Além de interferir nos processos de interação com os alunos, o referido 

mal-estar docente pode potencializar problemas de ordem fisiológicas e psicológicas, 

acarretando uma doença chamada Síndrome de Burnout, uma síndrome de 

esgotamento profissional que faz com que o indivíduo perca a motivação e que é 

caracterizada por cinco elementos. Carloto (2002) cita Maslach, Schaufeli e Leite 

(2001) para apresentar algumas características que caracterizam a síndrome: 

 

1) existe a predominância de sintomas relacionados a exaustão mental e 
emocional, fadiga e depressão; 
2) a ênfase nos sintomas comportamentais e mentais e não nos sintomas 
físicos; 
3) os sintomas do burnout são relacionados ao trabalho; 
4) os sintomas manifestam-se em pessoas ‘normais’ que não sofriam de 
distúrbios psicopatológicos antes do surgimento da síndrome; 
5) a diminuição da efetividade e desempenho no trabalho ocorre por causa 
de atitudes e comportamentos negativos. (MASLACH; SCHAUFELI apud 
CARLOTTO, 2002, p. 23). 
 
 

Em pesquisas realizadas por Leite (2007) com mais de oito mil 

professores da educação básica, foi constatado que 15,7% dos entrevistados 

apresentam o problema. Neste estudo, a psicóloga alertou que professores que têm 

grandes expectativas em relação aos resultados do seu trabalho são potenciais 

portadores da doença. Essa estatística é bem próxima do já mencionado déficit de 

professores da educação básica.  

 

2.3.2  Evasão docente: caracterização e classificação 

 

 Aprofundar a discussão sobre a evasão docente é crucial para esse 

trabalho. Entendendo isso, partimos da ideia de que a evasão docente é um 

processo que não se inicia apenas no âmbito da prática profissional; a “precarização” 

do sujeito inicia-se antes disso. Diante de todo processo de construção identitária do 

ser e deixar de ser professor, Lapo (2000) destaca que, na medida em que o 
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docente passa a atuar profissionalmente, ele materializa no seu trabalho todo 

processo de formação identitária construído tanto na sua formação como na sua 

regência em sala de aula. O abandono da profissão é doloroso, e o profissional tenta 

protelar o máximo que ele pode. Portanto, o abandono definitivo é uma ruptura 

profissional com determinado ambiente de trabalho. Todas estas modalidades 

caracterizam-se como evasão docente temporário, na visão de Esteve (1977). 

Portanto, existem várias maneiras de ir abandonando a profissão até o abandono 

definitivo.  

 Diante disso, podemos definir evasão docente o fato do sujeito 

abandonar seu local de trabalho para aventurar-se em outra experiência de trabalho, 

em alguns casos noutros sistemas de ensino ou até mesmo em outra profissão. 

Neste sentido além de caracterizar os tipos de abandono, achamos conveniente criar 

nosso próprio critério de evasão docente baseado no distanciamento do indivíduo da 

escola na seguinte escala: i) abandono da rede de educação; ii) abandono da 

educação básica; iii) abandono da educação; por fim, iv) abandono da docência.  

 Existem vários fatores que fazem com que o profissional tome a radical 

decisão de deixar o trabalho. Os principais relatados nas pesquisas citadas acima 

estão relacionados a três fatores principais embora esses não sejam os únicos: i) 

baixos salários; ii) péssimas condições de trabalho; iii) falta de reconhecimento 

social sobre o trabalho, seguido de outros fatores relacionados a tempo para 

continuar pós-graduação ou, ainda, perspectivas de outras oportunidades de 

emprego.  

 A questão da organização institucional e política também influência, 

pois a sensação e impotência e o grande número de casos de assédio moral e 

posturas autoritárias na escola fazem com que os conflitos criem uma situação tão 

desconfortável que a melhor saída para o profissional é deixar o ambiente de 

trabalho. A questão da qualidade das relações interpessoais é um dos fatores que 

influenciam a permanência do docente, uma vez que com boas relações cria-se um 

sentimento de pertencimento à escola. Já a burocratização impessoaliza e 

sobrecarrega o professor, de modo que o fato de ele ter geralmente um grande 

número de alunos para dar conta na regência faz com que poucos vínculos sejam 

construídos. Por questões culturais, atrelou-se personalidade ao serviço público, de 

modo a vinculá-lo à estrutura patrimonialista. 
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 Os gestores, muitas vezes, diante dessa situação e por conta do rígido 

sistema hierárquico, sobrecarregam os professores e impõem metas que são 

incoerentes com a realidade material da escola, ou, também, não há contrapartida 

de recursos humanos e financeiros dos sistemas de ensino. Quando há sucesso 

nessas políticas, o mérito é atribuído ao gestor; quando há fracasso, a 

responsabilidade é atribuída tão somente ao docente. Como motivar-se diante de 

um cenário como esse? Diante disso, as políticas e os discursos neoliberais tendem 

a responsabilizar os próprios sujeitos pelos infortúnios dos sistemas escolares. 

(GOULART, 2013). Parafraseando Celso Furtado (1959), “Lucros individuais, 

prejuízos coletivos”. Assim, os méritos da educação, de acordo com os discursos, 

são resultado do empreendimento individual dos gestores, e as falhas são culpa dos 

alunos e professores. O professor que abandona não é visto de forma diferente. 

 No que se refere aos professores que abandonam a profissão, há 

também aqueles que deixam o trabalho por uma questão conjuntural. Ao que parece, 

na medida em que cresce o número de professores temporários, suspeita-se que 

cresce também o número de exonerações. Nesse sentido, segundo a mais recente 

do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2014), o número de docentes 

temporários no Brasil chega a ser cerca de ¼ do total.  

Tendo em vista o grande número de docentes contratados em regime 

temporário no Brasil, achamos oportuno conceituar o profissional que deixa a rede 

não por conta da sua vontade, mas pela frágil relação de trabalho, ou seja, pela 

rescisão do contrato de trabalho temporário ou emergencial. Chamaremos esses 

professores de temporários, e ficarão na categoria de destituídos, juntamente com 

os evasivos. 

Tais temporários acabam sendo, além de uma forma de economia 

administrativa, um efeito do crescente número de exonerações, que segundo as 

pesquisas de LAPO (2000), tem aumentado vertiginosamente no estado de São 

Paulo: 

 

Através dos dados obtidos constata-se que de 1990 a 1995 houve um 
aumento de 299% nos pedidos de exoneração. A média anual no aumento 
de exonerações desse período é de 43%, ou seja, de um ano para o outro o 
número de professores que tem deixado a rede aumenta, em média, 43%. 
Assim, pode-se afirmar que um número cada vez maior de professores está 
deixando a rede estadual de ensino (LAPO, 2000, p.2). 
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Um fato importante destacado por LAPO (2000) é que, na capital paulista, 

os pedidos chegam a ser quase o dobro das demais regionais. Isso pode estar 

relacionado com a maior possibilidade de mobilidade profissional. Além disso, os 

professores que ingressam na educação em programas de pós-graduação, 

especialmente aqueles em nível de mestrado acabam migrando para outros níveis 

de ensino na esperança de ter um trabalho com melhor reconhecimento, 

remuneração ou melhores condições de trabalho. Como o número de exonerações 

na capital é quase o dobro do interior, é possível que no local em que há maiores 

oportunidades de mobilidade profissional a evasão é maior.  

Um fato relacionado ao abandono é a questão da “feminilização” da 

profissão docente. A maioria dos professores é do sexo feminino, o que implica 

questões de gênero e dupla ou tripla jornada de trabalho. Assim, as exigências 

laborais em torno do trabalho das mulheres fazem com que haja uma maior 

sobrecarga de trabalho. Como efeito disso, pode estar havendo uma redução do 

número de mulheres nos sistemas escolares. Vamos analisar os dados 

posteriormente para ver se essa hipótese se confirma. 

Segundo Lemos (2009), existem vários motivos que fazem com que o 

professor perca a motivação para trabalhar. Tais motivos podem ser agrupados em 

motivos interescolares e extraescolares. Os quais foram categorizados pelo autor 

conforme a seguinte tabela. Como o próprio nome já diz, os motivos extraescolares 

estariam relacionados a fatos e situações que transcendem a barreira da escola; já 

os interescolares ocorrem no interior dela. 

 Nas pesquisas feitas por aquele autor, os principais motivos de 

abandono ficaram categorizados por ordem de frequência da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Motivos intra e extraescolares apresentados como justificativa para o abandono. 

Motivos intraescolares Motivos extraescolares 
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Indisciplina/Violência dos alunos Desvalorização professional 

Escola desestruturada/ 
desorganizada/ambiente ruim de trabalho 

Salários baixos 

Péssimas condições de trabalho Famílias 
desinteressadas/desestruturadas 

Excesso de tarefas Instabilidade no emprego 
Alunos desinteressados / ruins Dificuldade de manter-se atualizado 

e estudar 

Trabalho solitário / ausência de trabalho 
coletivo 

Nova oportunidade de emprego 

Direção de escola autoritária Má qualidade da escola pública 
(professores e ensino ruim) na mídia 

Problemas de saúde decorrentes do exercício 
profissional 

Falta de identificação com a 
profissão 

Desunião entre os professores Distância entre o aprendido na 
faculdade e realidade de sala de aula 

Salas lotadas Descaso do poder público com os 
professores 

Obrigatoriedade de cumprir HTPC Não era o que eu esperava 
Falta de compromisso de colegas professores Leis da educação feita por quem não 

entende de educação 

Ausência de profissionais de apoio Fim do encanto com o magistério 
Diferenças socioeconômicas entre os alunos Falta de vocação / dom para ensinar 

 Impaciência para ensinar 

Fonte: Lemos (2009). 

 

 

Lemos (2009), no seu trabalho sobre evasão docente de professores, 

utiliza o termo meandros, que neste caso significa o desgaste e, ao mesmo tempo, 

um contorno que um percurso hídrico faz sob determinados obstáculos. Tal metáfora 

é oportuna, visto que o desgaste profissional cria estratégias de defesa do eu, 

acumulando saberes, experiências e defesas.  

 Ao que parece, a escola e as indefinições institucionais, atreladas às 

restrições materiais dos professores — típicas das imposições neoliberais — criam 

um ambiente de anomia visto por esse autor com um estágio de regulação social no 

qual os indivíduos não compactuam um projeto coletivo de escola. A extrema 

individualidade, fatalismo e burocratismo impostos pelas filosofias liberais têm 

fragmentado o sujeito, de modo que ele já não acredita ou não se empenha no 

trabalho coletivo. Quando o professor é abandonado sem condições nem apoio para 

executar suas atividades, ele tende a perder cada vez mais o vínculo com seus 

próprios colegas, levando ao isolamento e diminuindo a sua satisfação profissional. 
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Assim, acabam se isolando do resto da escola e tendo posturas que beiram a falta 

de perspectiva e infortúnio pessoal.  

Neste sentido, afirma Domingos (2003, p.17) apud Lemos (2009) que “[...] 

profundas transformações tanto nas características de suas condições de trabalho 

como nas tarefas que realizam”, levando-os a uma perda crescente do controle e 

sentido sobre o próprio trabalho. A falta de autonomia dos profissionais e as 

condições materiais desfavoráveis criam um sentimento de impotência e ingerência 

que gera uma grande frustração nos profissionais. Aliado a isso, as ferramentas 

comunicacionais de hoje permitem diagnosticar e monitorar em tempo real a 

realidade quantitativa de muitas escolas simultaneamente, criando pressões por 

parte dos gestores por melhores índices de eficiência e eficácia, cabendo aos 

mesmos redirecionar as ordens. Todos esses fatores, junto com uma gestão 

autoritária, acabam criando situações de imposição de tarefas e furto da autonomia 

docente, um operário da mais inóspita fábrica que sequer tem autonomia para 

decidir como vai trabalhar. 

Tais diretores, que também são professores, como foi diagnosticado por 

Lemos (2009), procuram o cargo de direção muitas vezes como forma de abster-se 

do trabalho de sala de aula. Deste modo, compreendemos que também é uma forma 

de abandono, na medida em que muitos deles buscam evitar o que chamam de 

“trabalho pedagógico”.  

A realidade política no interior das escolas, baseada no autoritarismo, faz 

com que os cargos de direção sejam vistos como um espaço de redenção, uma 

negação da sala de aula, e isso favorece as tramas do poder com o poder político 

instituído que se valem dessa situação para colocar os professores uns contra os 

outros. Os que se submetem às ordens e aos interesses dos sistemas de ensino são 

promovidos.  

A escola tem se tornado um palco de concorrência destrutiva, onde falta 

autonomia e apoio ao professor para execução de tarefas mais simples. Dentre os 

sistemas de exigências e adversidades, muitos docentes se abstêm de melhorar seu 

trabalho por conta da falta de instrumentos adequados para fazê-lo, ou ainda por 

conta do que se chama de “descontinuíssimo administrativo”. Fenômeno que os 

sistemas de ensino não seguem uma coerência de trabalho, visto que seus gestores 

querem a qualquer custo deixar uma marca administrativa. Isso faz com que toda 
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gestão seja refeita a partir do zero, com novas tendências, teorias e diretrizes 

pedagógicas as quais fazem o docente ter aversão a mudanças.  

Como se não bastasse a sobrecarga na escola, as políticas públicas 

relacionadas ao seu campo de trabalho são planejadas e executas à sua revelia. A 

educação como todo é imputada a especialistas e sem a participação do agente 

responsável pela sua execução direta: o professor. Isso ocorreu com várias políticas 

educacionais, dentre as quais destacamos o Plano Nacional de Educação, que abriu 

mão das contribuições do Fórum Nacional de Educação, entidade formada por 

profissionais da educação e ciada pela Lei 13.005/2014. Até que ponto os 

professores e suas instituições representativas serão ignoradas? De acordo com 

Nóvoa apud Wonski (2013), os professores, ao se deixarem tentar pelo sobre-

dimensionamento das suas funções, assumem como seu o discurso trazido por 

especialistas, intelectuais e políticos.  

Ainda segundo Lemos (2009), boa parte das decepções que acabam 

culminando no abandono do trabalho está relacionada a uma demasiadas 

idealização de um trabalho que não corresponde com a realidade. Tal fato dialoga 

com o conceito de ideologia na perspectiva marxiana, posto que os aparelhos 

ideológicos do Estado criam um discurso fantasioso sobre o “ser professor”, uma 

valorização discursiva para camuflar uma desvalorização efetiva. Tal estratégia dá 

vazão a um choque de realidade que muitas vezes culmina com a saída do 

professor.  

Quanto aos aspectos interescolares, mas que não estão relacionados 

diretamente com as condições de trabalho, aparece a questão da indisciplina, que é 

vista como um fator de incômodo para muitos professores. Isso porque muitas vezes 

estes são impedidos de lecionar por conta do descrédito de pais e alunos, o que 

acaba gerando violência física e psicológica para o professor. Muitos deles, segundo 

Lemos (2009), reivindicam em seu discurso um passado glorioso, quase mitológico, 

no qual os professores eram valorizados e respeitados. 

Em pesquisa recente intitulada Talis, executada em 2013 e publicada no 

final de 2014, realizada pela OCDE (em português, Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico), os estudantes brasileiros são os que mais 

apresentam indisciplina em sala, fato que faz com que o professor perca muito 

tempo para o início da aula, reduzindo drasticamente o tempo de conteúdo.  
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 A mudança na relação professor-aluno, juntamente com o incremento 

do trabalho docente, gera uma série de situações que diminui a autoestima e a 

motivação dos agentes envolvidos no interior da escola. A relação professor-aluno 

tem se modificado, visto que os professores não conseguem mais manter a 

disciplina dos alunos. A família está cada vez mais distante, e o professor precisa 

dar conta de um contingente gigantesco de alunos.  

Esses fatores vão gerando um processo de mal-estar docente, destacado 

por Esteve (1999) e Estrela (1992), que leva um sentimento de perca de sentido da 

eficácia, diminuição da autoestima e levando a sentimentos de desânimo e 

frustração, o que torna inevitável o desejo de abandono da profissão.  

Um dos aspectos mais evidentes na fala dos docentes entrevistados por 

Lemos está relacionado à dinâmica organizacional da escola. Esta tem a ver com a 

organização didática e administrativa da instituição. A segunda está relacionada com 

aspectos físicos do prédio, pintura do mobiliário, jardinagem, limpeza, etc. O 

ambiente que tende a ser mais desorganizado, ou ainda zelado do ponto de vista 

físico, tende a fazer com que a relação com a escola seja de maior repulsão ou 

proximidade.  

Outro fator de suma importância é o clima organizacional, que tem a ver 

como o modo com o qual os servidores se relacionam e com a satisfação que os 

indivíduos têm de pertencer a determinado quadro. É evidente que a organização 

institucional pode interferir positivamente ou negativamente nesse quesito. Destaca 

Brunet que o clima organizacional é resultante das seguintes características: 

[...] a) diferenciam uma dada organização, podendo considerar-se que cada 

escola é susceptível de possuir uma personalidade própria, um clima 
específico; b) resultam dos comportamentos e das políticas dos membros 
da organização, especialmente da direção, uma vez que o clima é causado 
pelas variáveis físicas (estrutura) e humanas (processo); c) são 
percepcionadas pelos membros da organização; d) servem de referência 
para interpretar uma situação, pois os indivíduos respondem às solicitações 
do meio ambiente de acordo com a sua percepção do clima; e) funcionam 
como um campo de força destinado a dirigir as atividades, na medida em 
que o clima determina os comportamentos organizacionais.  
(BRUNET, 1992, p. 126). 

 

Para deixar a situação ainda mais complexa, muitas escolas instituem o 

horário pedagógico como sendo cumprido como expediente. Além de maximizar a 

relação entre os servidores, tal estratégia segue um rito de criar projetos paralelos 
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para além das vontades dos professores, meramente tecnicistas. Lemos (2009) 

destaca que alguns de seus entrevistados sequer tinham arquitetado um projeto, 

cabendo-lhe executar projetos impostos pelos sistemas de ensino de maneira 

meramente tecnicistas. Diante da situação, da repulsa do trabalho pedagógico e de 

sala de aula, muitos docentes se aproveitavam das falhas estruturas das instituições 

para negociar folgas extraoficiais, organizando passeios, conselhos de classe, 

redação de atas de reuniões e até manutenção de outros problemas de natureza 

administrativa.  

Em alguns momentos foi registrado, inclusive, que professores tiravam do 

próprio bolso para ajudar na manutenção da escola; em troca este tinha folgas 

extraoficiais. Isso mostra que, embora o professorado ganhe muito mal, a questão 

salarial não é o único fator em questão. Mesmo sendo necessário e oportuno um 

melhor reconhecimento salarial, é complicado estabelecer uma relação direta entre 

ganho salarial e desempenho escolar. O salário é um ponto de partida, e não um fim 

em si mesmo.  

Portanto, tornar-se necessário também investir em formação continuada, 

para que os sujeitos que compõe a escola tenham melhores estratégias de 

enfrentamento dos problemas escolares do sentimento de aversão ao espaço 

escolar decorrente do esgotamento e desgaste da labuta diária. 

Além disso, outro aspecto de queixa dos professores registrado por 

Lemos (2009) está no fato de esta ser uma carreira desvantajosa, com progressões 

lentas e falta de reconhecimento adequado dos empreendimentos feitos no campo 

das pós-graduações. Foi relatado, por exemplo, que um professor que tivesse 

menos falta em determinado período de ano teria uma bonificação semelhante a um 

professor com mestrado. Qual o sentido de buscar qualificação diante disso? 

Diante do quadro, é preocupante o fato de apenas metade dos 

professores terem perspectiva de permanecer na instituição (ver tabela abaixo). Há 

um destaque para a região Norte, cujo quantitativo de professores que querem 

trabalhar em outra área educacional e dedicar-se a outra profissão é mais alto. 

 

 

Tabela 3 - Aspiração profissional para os próximos cinco anos. 

 Região geográfica  
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Norte Nordeste Centro-
oeste 

Sudeste Sul Total 

Permanecer na função atual, 
na mesma instituição 

42,8 50,1 41,1 50,7 56,5 50,2 

Ocupar um cargo de direção 
e administração escolar 

6,2 4,3 4,6 9,4 6,2 7,1 

Permanecer na função atual, 
mas em outra escola 

5,9 7,3 9,3 6,3 4,8 6,5 

Realizar atividade 
profissional em outra área 
educacional 

32,4 27,2 28,9 24,0 23 25,5 

Dedicar-se a outra profissão 12,8 11,1 16,1 9,5 9,5 10,7 

Total 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Unesco, pesquisa de professores, 2004. 
Nota: Os dados acima foram coletados em pesquisa no ano de 2002, publicados no relatório final em 
2004. 

 

As regiões Nordeste, Sul e Sudeste apresentam um número de 

professores que querem permanecer na profissão cerca de 10 pontos percentuais 

acima de Centro-Oeste e Norte. Diante de tal resultado, seria interessante investigar 

e buscar conexões com os fluxos migratórios da região. 

 A concorrência, o individualismo e o sentimento de fatalismo e 

desregulação ajudam a fomentar sentimentos de impotência diante dessas situações, 

e isso faz com que, tanto no cenário socioeconômico e na escola, haja disputas pela 

hegemonia ou protagonismo: quem é o protagonista? Aluno, professor, 

administrativo, gestor? Com base nisso, discorreremos sobre a relação de 

profissionais no âmbito do protagonismo institucional. 

 Toda instituição tem personagens, tal qual uma peça teatral. Alguns 

destes têm maior prestígio social que outros, e isso faz parte do que se chama 

protagonismo institucional, que é a relevância socialmente adquirida de um 

personagem em relação aos demais. Neste texto discorreremos brevemente sobre 

quem é o protagonista na escola.  

Na modernidade, há uma tendência na especialização de instituições. O 

hospital para atendimento de saúde, a defensoria para o atendimento advocatício, 

Embrapa para consultoria técnica, etc. Quando pensamos nos principais 

personagens dessas instituições, não há questionamento de quem é o protagonista. 

Diante do imaginário social, é fácil apontar os protagonistas dessa instituição. Do 

hospital, o médico. Da Defensoria Pública, o advogado defensor público. Da 
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Embrapa? O engenheiro. Raramente uma decisão desses profissionais é 

questionada. O reconhecimento quase faz da opinião deles um dogma. Mesmo que 

haja outros personagens entre profissionais de “suporte” e público atendido, o 

protagonismo geralmente vai estar associado a esses profissionais. Prova disso é a 

propaganda que mostra jaleco e beca e capacete e um agradecimento direcionado 

ao profissional.  

E o protagonismo da escola? Essa instituição é um campo de batalha, e 

está cada vez mais difícil identificar o protagonista. Por mais que o discurso busque 

melhor valorização para o professor, na prática o professor tem perdido seu 

protagonismo.  

Os novos paradigmas educacionais enxergam o professor como um 

facilitador de aprendizagem e tiram a centralidade do ensino do mestre.  O aluno 

muitas vezes passa a ser o começo, meio e fim do processo, e muitas vezes tal 

concepção faz com que os discentes se vejam como sujeito de diretos, nada de 

deveres. O aprendizado deles deixa de ser o foco para que sejam atendidas as suas 

vontades. Eles são incumbidos, muitas vezes, de responsabilidades para as quais 

ainda não estão preparados; tudo por uma suposta nova pedagogia.  

Ora, como diz Saviani (2007, p. 61), os dominados “[...] precisam dominar 

o que os dominantes dominam”. Assim, o papel do professor “[...] difundir a instrução, 

transmitir os conhecimentos acumulados pela humanidade e sistematizados 

logicamente” (SAVIANI, 2003, p. 06).   

Devido à grande desvalorização social do professor, que vai desde a 

questão salarial até ao excessivo questionamento de um pai da interpretação do 

professor sobre uma questão de prova que é estopim da reprovação do filho, outros 

personagens na instituição se vêm no direito de ter o mesmo protagonismo que os 

professores, o que muitas vezes gera conflitos. Os demais servidores de uma 

instituição educacional, embora tenham uma importância muito grande para o 

funcionamento da escola, muitas vezes reivindicam status profissional igual ao do 

professor, partindo do entendimento de que ensina indiretamente. Se é 

indiretamente, então não é tão protagonista assim. 

É preciso repensar o protagonismo na escola. Este protagonismo nada 

tem a ver com utilitarismo, porque no final das contas todos os personagens são 

interdependentes. Estabelecer adequadamente o protagonismo e a importância dos 
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sujeitos é reconhecer socialmente a responsabilidade que cada um tem nesse 

sistema. Para isso, além de uma boa gestão, é necessário que os sujeitos se 

coloquem no lugar do outro. Muitas vezes o protagonismo docente é seletivo; ele é 

visto como agente transformador na medida em que as responsabilidades são 

direcionadas para ele, como se só o esforço dele mesmo sem contrapartida fosse 

transformar a educação como um todo.  

Por fim, embora o protagonismo seja de um personagem, isso não exclui 

os demais do processo democrático. É necessário que todos os interessados 

participem democraticamente das decisões para construir uma escola melhor, para 

que esta avance no seu objetivo: ensinar com excelência com o cuidado para que o 

protagonismo não crie uma ideia nos professores de que estes são sujeitos de 

“pleno direitos” e nada de deveres.  

Para Lima (2013), que desenvolveu trabalho sobre o mal-estar docente 

em professores em início de carreira, é necessário compreender os processos que 

ocorrem no interior da escola, que envolvem o sentimento de deterioração da 

identidade docente. Se por um lado existem formas positivas relacionadas à 

satisfação e à realização profissional, por outro existe medo e insegurança.  No 

trabalho, a autora pesquisou sobre o sentimento de mal-estar docente em 

professores em início de carreira.  Na ocasião, ele percebeu que em muitos casos 

há um conflito entre professores veteranos e novatos.  

Tais conflitos fazem com que boa parte dos professores ingressantes não 

se sinta constituinte do corpo organizacional. Além disso, a formação tão 

precarizada dos docentes acentua o fato de as demandas da prática serem 

incompatíveis com os conhecimentos aprendidos.  

Quanto a isso também afirma Manuel Esteve: 

 [...] a busca de maior adequação dos conteúdos dessa formação inicial à 
realidade prática do magistério, permitindo ao futuro professor tanto a 
compreensão e o domínio técnico dos principais elementos que modificam a 
dinâmica de seus grupos de alunos, quanto dos elementos sociais cuja 
ação contextual acaba influenciando a relação educativa (ESTEVE, 1999, p 
51). 

 

Neste sentido, existe uma grande idealização da prática profissional, que 

não corresponde às expectativas. Isso gera um colapso que, atrelado a outros 
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elementos já citados, como as péssimas condições de trabalho e os baixos salários, 

deteriora a identidade docente. Nesta perspectiva, entendemos que o aspecto 

material como o mais importante, e os demais aspectos como fatores agravantes do 

processo de abandono. As condições estruturais normalmente são queixas 

constantes dos professores (ESTEVE, 1999). 

Como já foi mencionado, o sentimento de individualismo faz com que a 

culpabilização na escola seja frequente. Ainda sobre os estudos de Lima (2013), há 

uma referência a Marchesi (2008) de que 65,2% dos professores considera 

participação da família como aspecto primordial para uma educação de qualidade. 

Como a família vai participar melhor da educação dos filhos, se cada vez mais as 

pessoas se dedicam ao trabalho? O teletrabalho, as relações flexíveis e 

terceirizadas de trabalho não apenas afetam os professores, mas também os pais de 

alunos.  

 Baixos salários, indisciplina, desorganização de instituição escolar, 

falta de condições de trabalho, clima organizacional ruim foram citados nos estudos 

Marchesi (2008), Esteve (1999), Carlotto (2002), Codo (1999), Gasparini et al. (2005) 

como fatores que interferem a qualidade do trabalho docente. Deste modo, na 

medida em que esses problemas vão se agravando, ele sai e perpassa a dimensão 

psicológica, acarretando também danos físicos ao professor. Todos esses elementos 

contribuem para o grande número de afastamento, criando um paradoxo na própria 

lógica neoliberal de contenção de gastos.   
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3 A REALIDADE DO TRABALHO DOCENTE: RONDÔNIA E A EVASÃO 

DOCENTE 

Este capítulo dedica-se à análise dos dados da pesquisa. Com base no 

referencial teórico e na aplicação do materialismo histórico-dialético, é possível 

estabelecer a síntese das múltiplas dimensões que se relacionam ao processo de 

evasão docente. É neste sentido que se faz necessário articular a história do Brasil 

com a história de Rondônia, para compreendermos como se deu o percurso histórico 

das condições materiais inerentes às políticas públicas de (des) valorização docente, 

bem como a problemática da evasão. No bojo desta revisão, é possível discutir 

preliminarmente as várias concepções de prática docente e sua relação com a 

profissionalização, proletarização e precarização, isso tanto na esfera nacional 

quanto na estadual.   

É preciso compreender o papel do Estado para compreender as políticas 

educacionais. Deste modo, o Estado é um instrumento de classe que tem por 

excelência a finalidade de camuflar as contradições entre capital e trabalho. 

Segundo Lênin, “O Estado é um produto do antagonismo inconciliável das classes” 

(2009, p. 11). Por ser um instrumento de dominação das classes dominantes, um de 

seus papeis é camuflar as contradições do Estado capitalista. Neste sentido, 

destacam-se as contradições entre os dispositivos legais que tratam da valorização 

dos profissionais da educação, as condições materiais do trabalho docente e as 

contradições dos dispositivos legais entre si. 

O capitalismo é estruturalmente baseado em contradições; uma delas diz 

respeito ao que Marx (1996) chama de fetichismo da mercadoria. Nesta relação, o 

produto do trabalho, a mercadoria, torna-se mais importante que o trabalhador, 

embora o trabalhador precise de renda para consumir as mercadorias. Desse modo, 

há uma tendência de mecanização da produção, que afasta o operário dos postos 

de trabalho e, ao mesmo tempo, aumenta o exército de reserva de trabalhadores. 

Acompanhando esta tendência, as pesquisas de Pochmann (2012) sobre 

a estrutura social brasileira têm demonstrado uma crescente realocação de 

trabalhadores para o setor de serviços, em razão da diminuição dos postos de 

trabalho na indústria. Ora, se há uma diminuição da necessidade humana para o 
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trabalho industrial, é evidente que a tendência de ingresso no setor de serviços, 

dentre os quais se destaca a docência.  

Por outro lado, a docência e a educação estão enquadradas dentro de 

uma lógica de ensino mercantil. Os princípios de eficiência e eficácia, muito fortes 

desde o regime militar de 1964, dão contornos à política de “valorização da 

educação”. A valorização dos profissionais responsáveis pela melhoria nos 

indicadores educacionais, embora forte no discurso, é incompatível com a natureza 

do capital, que é a de proporcionar maiores benefícios para classes dominantes e 

utilizar-se do Estado para promover um discurso de melhoria da vida de todos de 

maneira universal.  

A docência, por sua vez, mediante ao cenário de deterioração do trabalho 

e postos de trabalho proporcionado pelas relações de exploração capitalistas torna-

se oportunidade de emprego. Ocorre que tal carreira, ainda que esteja na esfera do 

serviço público, não está isenta de influências políticas, operacionais e gerenciais do 

capital. Uma das formas da influência do capital é o avanço da precarização do 

trabalho. Para isso, cunhou-se, a partir deste trabalho, o termo “toyotismo docente”. 

O toyotismo docente seria um avanço do toyotismo no trabalho docente no sentido 

de tornar o professor polivalente. Os professores de filosofia, geografia, história e 

sociologia seriam substituídos pelo professor polivalente de “ciências humanas”. A 

solução do professor polivalente está no bojo de “soluções mágicas” propostas nos 

últimos anos, na tentativa de reformar o currículo. A crescente redução da dimensão 

política na formação docente em favor das agendas do capital facilita a penetração 

de práticas que individualizam a ação docente e desmobilizam a organização política 

dos professores. 

A educação pública tem se colocado como espaço de disputa de várias 

classes. Embora se diga que a educação está em crise, do ponto de vista do capital 

ela cumpre sua função de criar condições intelectuais e materiais favoráveis a 

exploração do trabalho. Todavia, a necessidade de articulação dos conteúdos e a 

quase ausência de aplicabilidade dos conteúdos estudados apontam para a 

necessidade urgente da implantação do trabalho como princípio educativo.  Por 

meio do trabalho, de uma educação politécnica, os alunos e professores 

aprenderiam a partir da sua prática social, de modo que compreendessem as 

contradições que os levam para o centro de gravidade dos problemas educacionais. 
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Em especial os professores precisam ter uma formação adequada para reconhecer-

se como sujeitos sociais no âmbito das relações de classes. Este é um importante 

passo para que as transformações sociais pendam positivamente para classe 

trabalhadora.  

Quando o trabalho não é conhecido de uma forma emancipadora, o 

sujeito social sente-se alheio à sua própria classe, categoria e espécie, fazendo dele 

um corpo estranho em meio ao sociometabolismo do capital. O distanciamento do 

indivíduo do produto oriundo da classe trabalhadora e da transformação política da 

realidade intensificam os processos de alienação espalhados pelas relações criadas 

pelo capital. Como se não bastasse, iniciativas como “Escola sem partido” 

radicalizam a ideia de que a dimensão política deve ser separada da formação 

docente, com o objetivo de neutralizar a pluralidade política que supostamente 

temos na democracia burguesa.  

É neste sentido que cabe utilizar-se deste trabalho para compreender 

como se dá a interferência do capital na dinâmica das políticas educacionais. Para 

tanto, torna-se relevante compreender historicamente se constituíram as condições 

objetivas a partir da qual emerge como resultado a evasão docente, e qual o papel 

dessa evasão docente dentro da lógica do capital. 

Como desdobramento da análise, cabe avaliar o perfil dos professores 

que abandonam a profissão e as características de suas respectivas escolas, em 

contraponto aos dispositivos legais, discursos e concepções pedagógicas que os 

orientam. Por fim, com base na crítica apresentada, torna-se oportuno reavaliar a 

constelação de fenômenos relacionados à precarização do trabalho docente, em seu 

efeito manifesto na forma de evasão docente.  

3.1 BREVE HISTÓRICO DE RONDÔNIA 

3.1.1 Período anterior ao estado de Rondônia 

 

O processo de ocupação do território hoje conhecido como Rondônia teve 

início ainda no período colonial (1500-1822). A região era articulada em torno de 

uma política econômica semifeudal, em comunidades indígenas com a tutela dos 
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jesuítas (SOUZA, 2010). As principais heranças desse período são as fronteiras 

estabelecidas, a cultura portuguesa e o Forte Príncipe da Beira13. 

Durante o Império (1822-1889), essa região, apesar de não figurar como 

prioridade do Estado, marcou presença no ciclo de exploração da borracha e passou 

por um processo de ocupação nas margens dos rios, os quais foram o germe da 

cultura ribeirinha e do modo de viver dos seringueiros. Desta maneira, “[...] entre 

1840 e 1911, a Amazônia vivera o furor da exploração da borracha” (LIMA, 2013, p. 

65). É importante ressaltar que foi durante o Império que iniciaram as discussões 

sobre o processo de construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que ligaria os 

municípios hoje conhecidos como Porto Velho e Guajára Mirim. 

 Por volta de 1878, ocorreram as primeiras tentativas de construção da 

Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (SOUZA, 2010), fato que, além do Tratado de 

Washington, motivou a migração estrangeira, principalmente de ingleses e 

americanos, para a região. Apesar do grande volume de trabalhadores ingressantes 

na região para tais obras, a mortalidade em razão de doenças e outros infortúnios 

deu caráter sazonal aos primeiros grandes ciclos migratórios. Isso pode não ter 

propiciado uma consolidação adequada de trabalhadores brasileiros para 

organização mais assegurada de sistemas escolares, não havendo, até então, 

condições materiais para criação de um sistema educacional com características 

próprias. O processo de ocupação de Rondônia foi longo e árduo. A título de 

exemplo, houve três tentativas de construção da referida estrada de ferro, as quais 

se estenderam até 1912 (TEIXEIRA, 2008).  

Ainda no começo do século XX, em 1916, efetivaram-se as primeiras 

tentativas de integração do território à economia nacional. O isolamento da região e 

seu povoamento cheio de descontinuísmos motivou a construção das linhas 

telegráficas lideradas pelo Marechal Rondon (COSTA, 2010). Tal empreendimento 

teve grande impacto na interligação do que, posteriormente, seria chamado de 

Rondônia com o restante do Brasil, favorecendo as condições materiais para uma 

articulação entre o isolado sistema de ensino regional com o nacional. 

Segundo Nascimento (2014, p. 48), no início dos anos 1940, a região 

Norte apresentava “[...] no máximo 30% dos docentes com baixo nível de 

                                            
13

 Estratégico forte militar português construído no período colonial, construído às margens do Rio 

Guaporé, no município rondoniense de Costa Marques. 
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escolaridade e identificados com o magistério, carência que se apresentava bem 

mais acentuada na região do Mamoré/Guaporé”. Tal carência foi uma das principais 

motivações para a instalação das escolas de Dom Francisco Xavier Rey14, ainda na 

década de 1930.  

Ainda segundo Nascimento (2014), o alinhamento de Getúlio Vargas com 

os setores da Igreja Católica fortaleceu em Rondônia a ideia de vocação missionária 

para a formação de professores. É neste sentido que o capitalismo é fortalecido no 

Estado pelas relações tradicionais religiosas, as quais fortalecem o sentimento 

missionário e de sacralização e naturalização das hierarquias.  

O processo de instrução escolar no começo do século XX é marcado pela 

fragilidade de financiamento, sendo comum as doações praticadas pela Igreja 

Católica. Esta dificuldade de financiamento em parte era justificada pela distância, a 

que dificultava a assistência de recursos humanos e financeiros. Nesse período, a 

região fazia parte do território do Mato Grosso (NASCIMENTO, 2014). 

O novo ciclo migratório foi reestabelecido por volta de 1942. Tal período é 

marcado pela ocupação de vários estrangeiros, isso em decorrência do Tratado de 

Washington, no qual ficou acordado entre Brasil e EUA a exploração comercial da 

região para o fornecimento de borracha como matéria-prima para as indústrias norte-

americanas. Em contrapartida, os EUA deveriam financiar 42% do capital e 

combater a malária, cabendo ao Brasil o restante do financiamento e fornecimento 

dos seringueiros (GOMES, 2007, p. 12). Percebe-se que, na medida em que a 

influência imperialista intensifica-se, as políticas públicas nacionais passam a se 

integrar com os interesses do capital internacional. Como resultado destas políticas, 

o Território Federal do Guaporé foi oficialmente criado por Getúlio Vargas (1943), 

mais tarde (1956) passou a ser chamado Território Federal de Rondônia15. 

Ao ponto em que há uma maior integração com o Brasil, o território passa 

a ter grandes ciclos migratórios a partir da década de 1970. De 1950 a 1980, a 

população passou de 36.935 para 888.430 habitantes (PERDIGÃO; BASSEGIO, 

1992). Tal aumento populacional foi motivado pela política de apropriação de terras 

                                            
14

  Foi um Frei católico que construiu escolas na Região do Vale do Guaporé. Em Rondônia foi idealizador 

do Colégio Santa Terezinha, em Guajará-Mirim, e da Escola Zona Rural Governador Mader, na região de 

Ilha das Flores, na povoação de Costa Marques. 
15

 Apenas no ano de 1982 passou a ser oficialmente um Estado Federativo. 
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indígenas pelo regime militar para concessão aos colonos oriundos, principalmente, 

da região Sudeste.  

3.1.2 Rondônia, ente federativo: O Estado como comitê de negócios da 

burguesia 

 

Segundo Costa (2010), a década de 1980 foi importante para história do 

estado de Rondônia por conta de três peculiaridades: i) a região saiu do status de 

território, passando a ser estado; ii) houve um grande ciclo de migração e; iii) 

discussão dos problemas de desiquilíbrio ecológico oriundos da exploração 

econômica.  

 A construção de um aparato burocrático no recém-institucionalizado 

estado de Rondônia, na década de 1980, juntamente com a intensificação do fluxo 

migratório, abriu precedentes para uma alta demanda por serviços públicos e 

aumento do número de alunos. A Tabela 4 apresenta uma evolução do número de 

matrículas. 

 

Tabela 4 - Matrículas na Educação Básica de Rondônia (1979-1981) 

Ano Zona Número de alunos matriculados 

Pré-
escolar 

1º grau 2º grau 3º grau Ensino supletivo Ensino 
Especial 

Total 

1979 Urbana 3950 49.389 4.681 240 355 192 93.689 

 Rural - 34.802 - - 80 -  

1980 Urbana 5353 62.782 5.934 353 7.271 218 124.187 

 Rural - 42.075 - - 200 -  

1981 Urbana 8354 77.415 7.066 677 13.247 42 161.782 

 Rural - 53.132 - - 1.891 -  

1982 Urbana 13000 96.382 11.300 1.564 29.889 1.200 225.596 

 Rural - 66.650 - - 6.111 -  

Fonte: Ruezzene (2012). 

 
 

Havia também, em Rondônia, um baixo índice de escolaridade, o que 

ameaçava os interesses do capital, uma vez que há sempre o interesse de 
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aproveitar a mão de obra local. Segundo o Censo de 1980, cerca de 73,4% da 

população do Estado está aquém da instrução mínima para a expansão do 

capitalismo na região. “O Estado apresenta-se, portanto, em situação mais precária 

no que diz respeito à democratização das oportunidades educacionais que o total do 

País e da Região na qual se insere” (LEITE NETO, 1993, p. 80). Tanuri (2000, p. 80) 

argumenta que a precarização das condições de trabalho e a deterioração das 

remunerações acompanharam o processo de expansão do ensino de primeiro grau. 

 Neste sentido, a acentuação da dualidade educacional acelerou o 

processo de desvalorização do trabalho docente. O seja, à medida que a instrução 

escolar - antes exclusiva das elites locais - era ampliada; os docentes foram 

pauperizados em razão de se agruparem em um grupo de trabalhadores cuja 

finalidade era instruir outros trabalhadores para o mercado local. Ao invés de garantir 

a educação de qualidade, única e politécnica, a principal missão atribuída aos 

docentes passou a ser a de garantir a instrução para o trabalho e, principalmente, 

homogeneizar "sonhos, anseios e ilusões" que seriam compartilhados no "novo 

eldorado", que se configurava na criação do novo Estado, do "novo povo" que se 

formava na nova "terra prometida” (INÁCIO FILHO; BUENO, 2013). 

Segundo Ruezzene e Dalcin (2012), havia uma grande carência de 

profissionais da educação entre o final da década de 1970 e início da década de 

1980, o que motivou a instauração de convênios com várias IES de estados vizinhos, 

tendo em vista que o recrutamento de profissionais de outros estados não estava 

sendo suficiente. Pensando nisso, no ano de 1982 foi inaugurada a Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR), a fim de consolidar a formação de profissionais para 

aquele estado.  

 A grande necessidade de recrutamento de profissionais para atuar no 

magistério levou o Estado a recrutar professores sem formação para o magistério 

(NÖRNBERG, 2004).  O autor também destaca que, assim como Rondônia é 

marcada por uma itinerância de migrantes, nota-se uma itinerância de profissionais 

que estão “de passagem” pela docência. A formação precarizada é uma 

característica que reforça a situação.  

A história da educação no Estado de Rondônia foi marcada por projetos, 
durante as décadas de 70, 80 e 90, que tinham como meta a ‘qualificação 
do profissional’ da educação. A qualificação perfilada nestes projetos 
implicava capacitação, treinamento de habilidades e titulação cuja base de 
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organização predominante era o método modular. Em Ji-Paraná – Rondônia 
tem-se conhecimento de três projetos em nível de formação de professores, 
que antecedem o programa PROFORMAÇÃO (Programa de Formação de 
Professores em Exercício/Leigos): o Projeto Logos I, Projeto Logos II e o 
Projeto Fênix. […]. Na prática eram modulares e funcionavam no mesmo 
sistema do Supletivo que temos nos dias de hoje (NÖRNBERG, 2004, p. 4). 

Desta forma, a implantação destes incipientes projetos de formação 

profissional mostrava o quão frágil eram as políticas de formação docente. Segundo 

Leite Neto (1993), no ano de 1983 havia 22.010 professores, dentre os quais apenas 

52,90% eram habilitados para o magistério. Na zona rural, essa situação era ainda 

mais grave; cerca de metade deles possuíam a escolaridade de 1 º grau incompleta. 

O professorado, formado de maneira inadequada e inserido de forma 

precária, faze parte de um processo de construção da identidade docente, o qual 

Kuezer (1999) chama de professor sobrante. Muitos destes não se viam 

profissionalmente como docentes; estavam na profissão por questões 

circunstanciais ou emergenciais.   

As contradições materiais e condições objetivas fermentam os pequenos 

resquícios de consciência de classe. Foi isso que catalizou a organização de um 

movimento sindical em torno dos trabalhadores da educação. Um atraso salarial de 

cerca de 6 meses no governo Jerônimo Garcia de Santana, em 1989, uniu os 

trabalhadores em prol da luta por melhores condições.  

Nesse sentido, o sindicalismo da categoria docente está, em Rondônia, 

relacionado a falhas administrativas, tendo como elemento catalizador a privação de 

salários. Até a promulgação da Constituiçao Federal de 1988, os sindicatos eram 

proibidos. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia 

(SINTERO) passou a caminhar para uma institucionalização a partir de 1988, 

embora tardiamente consolidado. 

 Como no período anterior à Constituição Federal de 1988 não havia 

exigência de concurso público para contratação de servidores, a necessidade de 

ingresso de servidores públicos foi prática de apadrinhados políticos, fato que ajudou 

a aparelhar o serviço público, desmobilizando a organização sindical. Neste sentido, 

a necessidade de servidores públicos devido aos altos índices de migração 

proporcionou o aparelhamento por parte coronelistas locais a ponto de os 

professores colaborarem no fortalecimento de uma hegemonia do discurso da classe 

dominante. 
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A década de 1990 é caracterizada por uma série de avanços do capital, 

tanto no sentido de aparelhar o serviço privado como de precarizar o público. Nesse 

momento, há um incremento do número de matrículas em instituições privadas, 

influenciado pelo crescente incentivo ao setor privado, que buscou angariar o maior 

número de estudantes possível para maximizar os lucros e formar a mão de obra 

docente que o Estado carecia. Deste modo, inicia-se uma grande ampliação do 

número de Instituições Superiores de Ensino (IES) privadas, acompanhando a 

tendência nacional.  

No caso de Rondônia, das 28 Instituições de Educação Superior – 
IES cadastradas, em 30/03/2008, no Sistema de Cadastro da 
Educação Superior- (SiedSup – Portal MEC/INEP), apenas 06 
existiam até 1994, sendo 1 pública e quatro privadas, representando 
19,35% do total atual. Após 1995, evoluíram para 84,64% do total 
existente (BRASIL, 2011). 

 

Durante a década de 2000, o fomento às instituições privadas mediante 

programas governamentais, como Prouni e Fies, potencializaram o crescimento dos 

lucros de grandes oligopólios educacionais. Por outro lado, o REUNI, ao mesmo 

tempo em que ampliou o número de matrículas no setor público, não proporcionou o 

investimento financeiro e contratação de trabalhadores de maneira proporcional à 

oferta de matrículas.  

O caráter privatista da educação em Rondônia é histórico. Nascimento 

(2014) destaca que, no começo do século XX, já havia um grande predomínio de 

instituições privadas em nível básico. Com o incremento da necessidade de 

professores, há um incremento de instituições privadas de ensino superior. “Em 

Rondônia especificamente, a expansão das IES privadas de 1996 a 2004 foi na 

ordem de 200% e [...] representam 95,5% do total existente no Estado” (SOUSA, 

2007, p. 3). 

A colonização de Rondônia serviu para atender aos interesses do capital. 

Em um primeiro momento, há uma grande necessidade de mão de obra para 

atividades agrárias. Tal fato, aliado ao baixo número de formandos, proporcionou um 

baixo exército de reserva, o que permitiu condições de trabalho menos precárias. 

Como o desemprego é característica estrutural do capitalismo, este tensiona a 

massa de trabalhadores a buscar o setor de serviços, inclusive a docência, fator que 
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alimenta o incremento do exército de reserva e que tem contribuído para 

precarização do trabalho.  

3.2 CONDIÇÕES MATERIAIS DOS PROFESSORES DE RONDÔNIA 

 

O status profissional do docente, intimamente vinculado ao salário, vai se 

desvalorizando, em função da ampliação do serviço educacional da classe 

trabalhadora (SAVIANI, 2012). Desta maneira, os salários não apenas dos docentes 

rondonienses, mas também dos professores brasileiros em geral tendem a não ser 

corrigidos. Assim, a pecúnia de docentes historicamente é mais baixa que a de 

outras carreiras (LOUZANO, 2013). 

Ainda não existem trabalhos que abordem um histórico da remuneração 

de professores no estado de Rondônia, todavia, os dados mais recentes mostram 

que o governo estadual não tem sequer cumprido a legislação do Piso Nacional do 

Magistério da Educação Básica, prevista na Lei 11.738/08. 

 

Tabela 5 - Tabela de salários do magistério público da Educação Básica (Referência: maio de 2014). 
 

UF 
Nível médio Licenciatura plena 

CH Hora- 
ativida

de 

Cumprimento da Lei 11.738/08 

Vencimento Remuneração Vencimento Remuneração 

AC R$ 1.567,00 -- R$ 2.010,00 -- 30H 33% Aplica a proporcionalidade ao valor 

AL R$ 1.567,00 

-- 

R$ 2.248,14 

-- 

40H 

-- Não cumpre o valor e a jornada 
extraclasse está em fase de 
implantação 

AM 
-- 

-- R$ 1.881,14 R$ 2.965,68 40H -- 
Não cumpre 

AP R$ 2.511,86 
-- 

R$ 3.149,87 R$ 3.149,87 40H 40% Cumpre na integra 

BA R$ 1.451,00 R$ 1.874,14 R$ 1.771,88 R$ 2.324,35 40H 30% Não cumpre 

CE R$ 1.697, R$ R$ 2.038,74 R$ 1.705,53 R$ 2.546,08 40H 33% Cumpre na integra 

DF R$ 2.919,79 R$ 3.795,73 R$ 3.695,93 R$ 4.804,71 40H 37% Cumpre na integra 

ES R$ 554,32 R$ 1.046,72 R$ 843,05 R$ 1.897,12 25H 33% 
Cumpre apenas a jornada 
extraclasse 

GO R$ 1.576,40 -- R$ 2.372,67 -- 40H 33% 
Cumpre apenas a jornada 
extraclasse 

MA R$ 848,69 R$ 1.485,21 R$ 1.081,25 R$ 2.205,75 20H 30% 
Não cumpre a jornada extraclasse e 
aplica proporcionalidade ao valor 

MG -- R$ 1.237,01  R$ 1.455,30 24H 33% Aplica a proporcionalidade ao valor 

MS R$ 2.356,28 -- R$ 3.534,42 -- 40H 33% Cumpre na integra 

MT 
R$ 1.739,28 -- 

R$ 2.608,92 
-- 

30H 33% Cumpre na integra 

PA R$ 1.697,67 R$ 2.166,70 R$ 1.706,00 R$ 3.541,00 40H 25% Não cumpre a jornada extraclasse 

PB R$ 1.273,03 R$ 1.538,03 R$ 1.527,63 R$ 1.852,63 30H 33% Aplica a proporcionalidade ao valor 

PE R$ 1.698,09 -- R$ 1.782,99 -- 40H 33% Cumpre na integra 
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PI R$ 1.965,99 R$ 1.965,99 R$ 2.331,35 R$ 2.331,35 40H 33% Cumpre na integra 

PR R$ 814,48 -- R$ 1.163,54 

-- 

20H 

30% Não cumpre 

RJ R$ 903,77 -- R$ 1.081,00 -- 16H 25% Não cumpre a jornada extraclasse e 
aplica a proporcionalidade ao valor 

RN R$ 1.272,74 
-- 

R$ 1.781,84 
-- 

30H 33% Cumpre a jornada extraclasse e 
aplica proporcionalidade de valor 

RO R$ 1.536,00 
R$ 1.816,00 

R$ 2.015,00 R$ 2.295,00 40H 33% Não cumpre o valor como 
vencimento 

RR R$ 1.52845 
R$ 2.293,45 

R$ 2.122,57 R$ 2.887,57 25H 33% Cumpre a jornada extraclasse e 
aplica proporcionalidade de valor 

RS R$ 520,26 R$ 848,50 R$ 962,48 -- 20H 20% 
Não cumpre (valores de nov de 
2013) 

SC R$ 1.697,37 R$ 2.100,00 R$ 1.706,08 R$ 2.220,00 40H 20% Cumpre somente o valor 

SE R$ 1.567,00 R$ 2.193,00 R$ 1.794,25 R$ 2.511,95 40H 37,50% Cumpre somente a jornada 
extraclasse 

SP R$ 1.950,40 -- -- R$ 2.257,83 40H 17% Cumpre somente o valor 

TO R$ 1.567,00 R$ 1.567,00 R$ 3.559,32 R$ 3.559,32 40H 40% 
Cumpre apenas a jornada 
extraclasse 

Fonte: CNT. 
Notas: (1) Valores referentes ao mês de maio de 2014, considerando início da carreira com formação 
em nível médio e graduação em nível superior (Pedagogia e Licenciatura). (2) O Piso Nacional do 
magistério incide no vencimento de carreira do professor com formação em curso Normal de Nível 
Médio. (3) A referência mínima para jornada extraclasse, prevista na Lei 11.738/2008, é de 33,33%. 
 

 

Como podemos ver na Tabela 6, embora o estado de Rondônia cumpra o 

quesito “horário pedagógico” para planejamento de preparação e estudos – 

reservando pelo menos 1/3 para tal –, a remuneração paga é inferior àquela exigida 

por lei nacional. Se a proposta é valorização salarial, é necessário pelo menos ter 

como ponto de partida uma remuneração minimamente digna, fato que não ocorre 

em razão de a lei, na maioria das vezes, ser meramente declaratória. Tal estratégia 

de declaração é meramente legalista e conhecida no Brasil desde a Era imperial, e 

origina a expressão popular “Só para inglês ver”. 

O Estado tem condições materiais de cumprir a Lei do Piso Nacional para 

a docência. Atualmente, Rondônia é um dos estados brasileiros que mais cresce 

economicamente. Segundo o IBGE, em 2012, Rondônia chegou à 12ª posição no 

ranking de estados de maior PIB per capita (cerca de R$18.466,00). O perfil de 

Rondônia como estado agroexportador tem proporcionado grandes arrecadações e 

grande monta de superávit, entretanto, no campo das políticas públicas, em especial 

da educação, há um enxugamento da máquina pública no que diz respeito aos 

gastos com melhores remunerações e condições de trabalho docente. 

Como se não bastasse o salário abaixo do que determina a lei nacional, 

constatamos o aumento no volume de trabalho dos professores, o que se observa 

no incremento do número de professores por aluno, fato que visivelmente 
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sobrecarregam os docentes. Tal proporção parece estar alinhada às orientações 

imperialistas de precarização do serviço público. 

 

Tabela 6 - Relação do número de alunos por professor na Rede Estadual de Rondônia 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Relação aluno professor 15,87 18,27 18,29 18,90 19,46 20,23 

Gastos com Pessoal e 
Encargos Sociais R$ (em 
milhões) 

313,45 
 

376,98 
 

422,10 
 

458,33 
 

545,75 
 

1,32 
 

Quantidade de alunos 480896 486661 514461 525683 529914 527234 

Quantidade de professores 76320 88906 94120 99352 103106 106657 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do INEP e do FUDEB. 
 

 

Conforme a Tabela 5, notamos que a razão entre alunos e professores 

estão aumentando. Além do Estado de Rondônia não cumprir exigências legais 

referentes ao piso salarial, há um sucessivo aumento da carga de trabalho, uma vez 

que menos professores por alunos atendidos implica no aumento de tarefas 

extraclasse e o consequente aprofundamento da precarização do trabalho. 

Além do volume de trabalho docente, a pesquisa constatou que cerca de 

82,2% atuam em mais de uma escola. As políticas de monitoramento de índices 

educacionais criadas a partir da década de 1990 levaram a cabo a herança dos 

princípios de eficiência e eficácia do período militar. Tudo isso à custa da 

potencialização da exploração do trabalho, estimulada e legalizada pela própria 

forma de condução do cálculo. Os dados analisados a partir do censo escolar dos 

anos de 2007 a 2012 mostram que um único professor da rede estadual de 

Rondônia é registrado mais de uma vez quando locado em mais de uma escola. 

Cada professor lotado em uma escola é contabilizado no cálculo professor-aluno. Os 

sistemas de ensino por sua vez recebem os recursos com base no custo-aluno.  É 

desta forma que os sistemas educacionais aumentam o repasse de recursos quando 

um professor é lotado em várias escolas simultaneamente, estatisticamente um 

indivíduo passa a ser contabilizado mais de uma vez. 

 Desta maneira, o fato do cálculo de repasse de recursos favorecer 

escolas que lotam o docente em mais de uma escola sinaliza que a precarização é 

uma Política de Estado. Os dados do censo escolar apontaram matrículas de 

docentes que se repetiam em mais de uma escola. O fato do docente ter várias 
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escolas para lecionar, além de onerar o custo do trabalho desvincula o trabalhador 

do seu próprio lócus de trabalho.  

As condições de trabalho, baixos salários e pouca infraestrutura das 

escolas aliado ao baixo acesso à cultura por parte dos estudantes gera uma 

atmosfera profissional que propícia à evasão. Quando a carreira é mal estruturada o 

profissional não tem perspectivas à longo prazo e acaba evadindo da docência. Por 

esta razão o Plano Nacional de Educação tem exigido dos sistemas de ensino a 

elaboração de planos de cargos e salários a fim de que o docente tenha 

perspectivas de manutenção à longo prazo.  

Ainda assim, isso não tem efetivamente combatido a evasão docente, 

apenas tem controlado os seus índices. Portanto, gerenciando as contradições 

exército de reserva versus servidores ativos. É possível constatar na tabela 8 que o 

indicador permanece ligeiramente flutuante, quase estável. 

 

Tabela 7 - Taxa de evasão docente aproximada, levando em consideração incidências únicas 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Percentual IEADEB
16

 
com base em dados 
únicos 

21,05% 
 

20,70% 
 

20,89% 
 

21,97% 
 

21,45% 
 

Estimativa de 
evasões em dados 
únicos 

3978 
 

3246 
 

3440 
 

3564 
 

3588 
 

Número único de 
professores 

16163 
 

16461 
 

17230 
 

17880 
 

18525 
 

  Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do INEP (2008-2012). 
 

 

Mesmo com o anúncio da Lei 11.738/08 e com o fomento discursivo de 

valorização dos profissionais da educação, a realidade no estado no que diz respeito 

à manutenção dos professores na educação básica tem sido crítica. Se 

nacionalmente se fala em “apagão de professores”, pelas taxas evasão docente no 

Estado de Rondônia, o índice tem atingido cifras consideráveis, como mostra a 

Tabela 8, a qual aponta que, em 2008, houve um pico de mais de 20%. Um dado 

importante e que merece destaque é que os repasses do Fundeb têm aumentado 

para o estado, no entanto a qualidade da profissão docente não tem melhorado. 

É neste sentido que no Brasil e, especialmente, no estado de Rondônia a 

Lei 11.738/08 (Lei do Piso Salarial) não tem proporcionado efeitos satisfatórios no 
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 IEADEB – Índice Estimado de Evasão de Docentes Da Educação Básica. Indicador criado pelo autor.  
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que respeita às taxas de evasão docente da educação básica. Primeiro porque a lei 

não está sendo cumprida na região; segundo porque o número de alunos por 

professores tem aumentado, fato que precariza ainda mais o trabalho docente. Além 

disso, o aparelhamento das elites econômicas sucateia o serviço público e aproxima 

cada vez mais o Estado dos interesses das classes dominantes, sem a menor 

preocupação com os efeitos das contradições geradas por estas ações. 

O PNE, considerando a preocupação da sociedade com a evasão 

docente e a desvalorização dos docentes, estabeleceu como meta a criação, ou 

estruturação, de planos de carreiras, com o propósito de tornar o trabalho docente 

mais atrativo e estável. Neste sentido, o estado de Rondônia, seguindo orientação 

do Plano Nacional, sancionou a Lei Complementar nº 680/2012. Contraditoriamente, 

o Art. 3, inciso IV, destaca que as correções salariais ficam condicionadas à Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fato que inviabiliza o cumprimento da própria legislação 

para remunerar melhor os docentes. 

Outro fato a ser destacado é o número demasiado de docentes não 

efetivos ou em condições instáveis. A partir de 2011, o Inep passou a monitorar os 

indicadores no censo escolar. No primeiro ano, foi registrado que 68,3% dos 

docentes eram efetivos ou estáveis. No ano de 2012, o índice passou para 72,1%, e 

voltou a cair novamente no ano seguinte (69,1%). O restante do quadro é formado 

por professores temporários, CLT ou emergenciais. Segundo o IPEA (2014), o 

número de docentes contratados desta forma aumentou significativamente, 

chegando a representar um quarto (¼) dos profissionais totais no Brasil. Em 

Rondônia, essa realidade não é diferente. É preciso ficar cauteloso quanto à 

volatilidade e à fragilidade da relação de trabalho do professor. 

A institucionalização recente de Rondônia criou uma situação particular. 

Grandes variações migratórias, demanda por serviços públicos e desenvolvimento 

da iniciativa privada na oferta de cursos em nível superior. A atuação dos docentes 

no estado também se deu em grande medida por migrantes de outras regiões, e a 

volatilidade dos ciclos migratórios criou oportunidade de atuação de professores com 

formação precarizada. Por outro lado, a necessidade de formação de professores, 

junto com as políticas de incentivo ao avanço do setor privado de formação docente 

em detrimento do setor público criou uma indústria de formação de professores que 

se favorece com a precarização do trabalho docente. A evasão docente, 
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consequência da precarização, é apenas controlada pelo Estado, visto que ela 

contribui positivamente para o capital em razão de incentivar a atuação da inciativa 

privada de formação universitária. 

 

3.2 O EVASÃO DOCENTE: QUANTITATIVO, PERFIL DOS DOCENTES E DAS 

ESCOLAS NO ANO DE 2012 

 

A partir de dados referentes ao Censo de 2012, buscaremos compreender 

o perfil dos professores que deixam a educação básica no estado de Rondônia.  

Deste modo, será conveniente buscar compreender que variáveis explicativas 

ajudam a localizar a evasão docente no estado. 

Os docentes do sexo feminino representam 75,9% do quadro da Seduc. 

Ao analisar os dados da evasão docente, a primeira grande constatação é que 76,6 % 

desses docentes são do sexo feminino, portanto, número ligeiramente maior, 

considerando que a maioria dos docentes é do sexo feminino. As políticas de 

precarização do trabalho docente estão relacionadas aos altos índices de 

feminização do trabalho. 

O maior contigente de professores encontra-se nos anos iniciais. Cerca 

de 46,7% deles ministram aula até o 5º ano, enquanto os demais são distribuídos 

em série finais e ensino médio. Apesar disso, a maior incidência de evasão de 

professores está no final do ensino fundamental e no início do ensino médio, 14,7% 

e 9,1%, respectivamente.  No final do fundamental houve 109 casos de abandono, 

quase o dobro das demais séries; em segundo lugar esteve o primeiro ano do 

ensino médio, com 68 casos.  

Um perfil foi observado entre os professores que costumam abandonar a 

educação básica; 95,3% deles têm curso superior, número superior ao índice geral, 

que é de 83,1%. Dentre os contratados de maneira temporária, essa taxa 

escolaridade é de apenas 68,2%. Quanto à formação continuada, em nível de 

especialização a diferença é visível; 51,1% dos professores que deixaram a 

educação básica possuem especialização, taxa superior ao índice geral de 

professores, que é de 36,6%, ficando bem aquém os temporários, com 21,6%.  O 

percentual de professores temporários que ministram a disciplina de Física é quase 

10 vezes superior dos demais professores que ministram outras disciplinas. 
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Em suma, os professores que deixam a carreira docente estão localizados 

em pontos-chave da educação básica, no final do ensino fundamental e primeiro ano 

do ensino médio. Pouco mais da metade tem formação escolar maior que a média. A 

grande maioria é do sexo feminino, o que acompanha a tendência do estado. As 

áreas de exatas (Física, Química, Biologia) apresentam as maiores carências e 

também o maior número de temporários. Entre os professores com o perfil de 

evasão docente, cerca de 62% ministram disciplina diferente da sua formação.  Mais 

de 80% deles atuam em mais de uma escola, o que dificulta a criação de vínculo 

com seu próprio trabalho. 

Quanto ao perfil das escolas onde ocorrem a evasão docente, 

identificamos que aquelas com as maiores taxas de evasão encontram-se na região 

sul do estado. Ao analisar os dados, buscamos realizar um levantamento das 

escolas nas quais a incidência de evasão docente era maior. Para um melhor 

comparativo, analisamos o percentual de escolas ondem ocorrem registros de 

evasão docente. Constatamos que os maiores estão na região de Vilhena, no sul do 

Rondônia.   

A seguir, apresentamos um mapa do estado de Rondônia, no qual as 

cores que tendem ao vermelho representam proporcionalmente os municípios com 

maiores números de escolas com casos de professores que deixaram a educação 

básica. 
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Cartograma 1 - Distribuição do percentual de escolas onde ocorrem incidência de evasão docente. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O cartograma 1 evidencia os municípios com o maior número de escolas 

com ocorrência de evasão docente, cujas atividades econômicas predominantes 

ligadas ao agronegócio e muito mais alinhadas à lógica competitiva do capital. A 

constatação reafirma os resultados de Lapo (2000). Em regiões onde há maior 

atividade econômica dentro da dinâmica de mercado, há maiores índices de evasão. 

Desse modo, a própria anatomia do capital no Estado se relaciona com o problema 

da evasão docente. A região sul parece apresentar atividade econômica mais 

intensa, seguida da capital Porto Velho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, percebemos que a precarização do trabalho docente 

não é combatida pelo Estado; pelo contrário, é gerada por ele. A evasão docente, 

efeito da precarização do trabalho, não é efetivamente combatida pelas políticas 

públicas, somente regulada. O ente estatal, comitê dos negócios da burguesia, 

camufla suas intenções de classe de um modo tal que suas ações são travestidas de 

bem-comum, benevolentes e universais. Todavia, as políticas públicas favorecem o 

capital, e não a valorização dos professores. A precarização do trabalho docente é 

benéfica para o capital. O Estado brasileiro, orientado para uma lógica de não 

intervenção no mercado, precariza o trabalho docente por meio da maximização de 

metas nas suas políticas públicas. Inserida nesta lógica, a evasão docente é vista 

como fenômeno social normal e passível de um mero cálculo estatístico. A 

extrapolação das taxas de evasão docente é vista como maléfica, e por isso 

necessita de políticas públicas para controlá-la. Assim, a evasão e a precarização do 

trabalho docente são legitimadas pelas orientações imperialistas, pois não são 

combatidas efetivamente, apenas geridas, controladas e administradas sob as 

recomendações dos organismos internacionais. Portanto, o Estado favorece o 

capital, e não os professores, permitindo o avanço de setores privados, inclusive 

internacionais. 

Como se não bastassem as condições materiais criadas em benefício do 

capital e em prejuízo da prática docente, há uma ampla propaganda para atribuir o 

problema da evasão unicamente ao indivíduo. A evasão docente é majoritariamente 

um problema social. Os sujeitos que não suportam as pressões impostas pelos 

sistemas educacionais são rotulados de fracassados, fracos ou desmotivados. A 

eles é atribuída toda culpa do fracasso escolar e da sua saída da carreira docente, 

embora as condições materiais estejam cada dia mais desfavoráveis à educação de 

qualidade. Enquanto a ideologia da meritocracia justifica o fracasso, o alarmismo do 

“apagão de professores” gera expectativa na juventude para que esta se qualifique 

para a docência e ocupe um espaço de novas oportunidades. 

 As contradições se revelam no próprio cotidiano escolar. O discurso da 

valorização dos docentes contrasta com o interesse dos alunos em seguir a mesma 

carreira de seus mestres, razão pela qual apenas 2% dos nossos alunos manifestam 
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interesse em ingressar em alguma carreira docente (RATIER, 2010, p. 1). A evasão 

nos cursos de licenciatura é altíssima. Os atuais professores estão deixando a 

profissão; os que ainda restam em breve vão se aposentar. Até 2021, estima-se 

que 40% dos docentes do ensino médio estarão aposentados (MEC, 

2015). Supostamente, existe uma preocupação com uma suposta escassez de 

profissionais, porém as políticas públicas que dizem valorizar os profissionais estão 

mais próximas do campo do discurso do que do campo da prática. 

Em tese, a escassez de profissionais diminuiria o exército de reserva de 

docente e aumentaria o poder de barganha. O que ocorre, porém, é um esforço do 

Estado em aumentar o número de profissionais formados para compensar a evasão 

docente ou, ainda, ampliar o número de profissionais formados. É neste sentido que 

o alarde em torno do “apagão de professores” contribui para o aumento do exército 

de reserva. 

A partir da década de 1990, depois dos investimentos em infraestrutura 

arcados pelo Estado, o serviço público educacional passou a ser transferido para 

responsabilidade da iniciativa privada, especialmente no estado de Rondônia, cujas 

instituições de ensino privado representam, hoje, mais de 95% do total. Se antes o 

Estado responsabilizava-se pela formação de professores, cada dia mais ele 

transfere a responsabilidade para a iniciativa privada, por meio de programas como 

Prouni e Fies. Como se não bastasse, o Estado também aumenta o exército de 

reserva, garantindo um grande contingente de professores formados por meio de 

suas políticas como: Reuni, educação a distância e Parfor.  

Quanto mais o salário, condições de trabalho, formação e carreira são 

desestimulantes, mais docentes deixam seus postos de trabalho. Assim, outros 

estudantes cujo medo do desemprego assombra, por conta de características 

estruturais do capitalismo, irão procurar a docência para inserir-se no mercado de 

trabalho. Para garantir sua formação, recorrerão a instituições privadas de ensino, 

que por sua vez irão potencializar seus lucros em cima da precarização do trabalho 

docente. 

Neste sentido, a conclusão desta dissertação de que o Estado apenas 

controla o indicador para favorecer o mercado é procedente, sobretudo quando 

analisamos que a evasão nem pode ser baixa a ponto de não favorecer as 

instituições privadas de formação de professores e nem pode ser tão alta a ponto de 
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ameaçar a manutenção do serviço público educacional, fundamental para 

capacitação de trabalhadores para trabalharem para o capital. 

As condições de trabalho, carreira e formação deterioradas e 

precarizadas contribuem para transformar a docência numa situação transitória, cuja 

perspectiva é de migração profissional ou de carreira, dadas as condições de 

trabalho e a contrapartida oferecida para garantir a manutenção de um bom trabalho. 

Os professores, por sua vez, inseridos numa lógica de individualismo competitivo, 

têm dificuldade em enxergar-se como sujeitos históricos e sociais contestadores da 

sua própria situação, o que dificulta a organização sindical.   

Como objetivo geral, este trabalho buscou compreender a relação entre 

índices de evasão docente e Lei 11.738/2008. A hipótese inicial do pesquisador 

seria que a referida lei reduziria significativamente a evasão docente, uma vez que 

foi criada para valorizar os profissionais da educação e, consequentemente, evitar tal 

problema. Porém, o que os dados mostraram é que há uma manutenção dos índices 

de evasão. Com base na síntese, constatou-se que a evasão é positiva para a lógica 

do capital, não havendo razão para o Estado combatê-la efetivamente e 

significativamente. A evasão docente torna mais competitiva a relação entre os 

trabalhadores. Além disso, a dinâmica de reposicionamento de trabalhadores do 

setor produtivo para o setor de serviços auxilia que a massa de trabalhadores 

oriundas do desemprego estrutural passe a ver na docência uma oportunidade 

profissional de sobrevivência no capitalismo. Beneficiada com esta dinâmica, a 

burguesia dirige o Estado a fim de satisfazer aos seus interesses, ao mesmo tempo 

em que amplia a exploração dos trabalhadores, duplamente: explora sua força de 

trabalho e oferece lucros com a “indústria de capacitação privada”. Ou seja, a 

burguesia usa o Estado para precarizar os serviços públicos e, progressivamente, 

responsabilizar-se pela capacitação d os trabalhadores, maximizando, assim, os 

seus lucros. 

Discutir a importância do trabalho como princípio educativo e o processo 

de desvalorização e precarização do trabalho docente tornou-se fundamental para 

compreender, a partir do materialismo histórico-dialético, como as relações sociais 

construídas pelo capital precarizam o trabalho do proletariado, fazendo da sua força 

laboral um instrumento da sua própria fraqueza. Percebemos que as relações 

construídas pelo capital direcionam as ações do Estado e constroem relações 
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sociais e trabalhistas que flexibilizam ou se tencionam de acordo com as 

metamorfoses do capital. A precarização do trabalho, consequência do avanço do 

capital, não apenas torna a mão de obra mais explorada como também fragmenta e 

distorce a percepção dos trabalhadores sobre o mundo. Há, portanto, necessidade 

urgente de evidenciar nos docentes a totalidade das relações sociais, históricas e 

materiais, de modo a desenvolver o ser humano na sua plenitude e dominar o que 

os dominantes dominam, como destaca Saviani (2003). Isto pode se dar por meio de 

um paradigma educacional que utilize o trabalho como princípio educativo. É a partir 

do trabalho que o ser humano se constitui como espécie que transforma a natureza 

para satisfazer e gerar novas necessidades. Se a categorial profissional docente se 

reconhecer, passar a ter em sua formação o reconhecimento do seu protagonismo 

político e econômico, certamente haverá maior consciência de classe. Somente 

desta forma o trabalho se sobreporá ao capital.  

Identificar e analisar historicamente as políticas públicas de valorização 

profissional na educação brasileira e sua materialização na forma de salário, de 

carreira e de formação docente mostrou-se fundamental para a pesquisa. O país, 

dada a sua conjuntura histórica e econômica, posicionou-se de maneira subalterna 

na divisão internacional do trabalho. Sob tutela da coroa portuguesa e influência da 

Igreja Católica, o Brasil, durante sua longa trajetória de consolidação de Estado 

nacional, teve dificuldades materiais de gerenciar suas estruturas de ensino. Além 

disso, a influência da Igreja direcionou a instrução escolar para a conversão religiosa 

na fé cristã e nos interesses do capital. O ofício docente ainda hoje tem fortes 

resquícios do trabalho docente como sacerdotal, como vocação. O processo de 

profissionalização docente passou por resistências políticas e adversidades 

econômicas, as quais ainda hoje tornam as carreiras, salários e formações precários. 

A formação docente - muito intimamente ligada à noção de vocação - passou a ser 

uma preocupação na medida em que o capitalismo demandava mão de obra. 

Concomitantemente a isso, a necessidade de absorver trabalhadores 

desempregados oriundos da modernização da indústria, mesmo aumentando o 

número de docentes, não exigiu formação adequada. Prova disso é que a partir da 

Era Vargas o estudante do secundário que não conseguisse ingressar no ensino 

superior era direcionado ao magistério. A política salarial docente, desde o período 

do Brasil Colônia até os dias atuais, permanece incipiente. Há uma extrema 



 

109 

  

contradição entre a remuneração e a relevância social do profissional. Há uma 

grande disparidade a necessidades de sobrevivência e também profissionais e o 

salário pago pelo trabalho. As legislações educacionais, embora colocadas como 

estratégias de valorização profissional, encontram resistência nas próprias 

contradições do Estado. Uma dessas contradições é a Lei de Responsabilidade 

Fiscal, utilizada como desculpa para o Estado descumprir suas próprias exigências 

legais, fato que caracteriza boa parte destas políticas educacionais de valorização 

profissionais como meramente declaratórias ou ideológicas.  

Fazer levantamento dos índices de evasão docente após a implantação 

da Lei 11.738/2008 em Rondônia, identificando o perfil do docente e das escolas 

onde ocorre esse fenômeno, trouxe grandes contribuições à pesquisa, uma vez que 

foi possível mapear indicadores amplamente utilizados pelos ideólogos da burguesia.  

O que se constatou aponta para manutenção dos índices regulares de evasão 

docente, com poucas oscilações. É possível perceber que a Lei 11.738/08 não 

interferiu significativamente nestes índices. Há uma tendência no Estado em facilitar 

a mobilidade de professores entre as várias estruturas de ensino, de modo que os 

professores permaneçam o maior tempo possível na docência, tempo necessário à 

formação de outros profissionais. Tal prática é importante para garantir estoques do 

exército de reserva e para que seja possível a manutenção das políticas de 

precarização do trabalho docente. 

Dentro da lógica do capital, a precarização do trabalho docente, embora 

seja supostamente repudiada pela burguesia, é favorável aos interesses desta 

classe dominante. Os processos de precarização do trabalho não são efetivamente 

combatidos porque geram lucros. Os aviltantes lucros do setor privados de ensino 

mostram a faceta cada vez mais cruel do capital, que tira vantagem financeira de 

problemas gerados pelo capital, ainda que tal prática crie tantos outros problemas. A 

política de evasão docente e precarização do trabalho mostrou que os problemas 

públicos são irrelevantes; problemas privados são prejuízos. Portanto, enquanto os 

problemas públicos gerarem lucro, eles permanecerão, porque é de interesse do 

capital. 
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