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Resumo: Este artigo pretende refletir sobre a formação e a prática do profissio-
nal da educação, sua valorização pessoal e sua postura diante dos desafios apresen-
tados pela sociedade moderna. Também procura mostrar quais as principais causas 
que levaram à precarização da profissão do professor e como as políticas públicas 
contribuem para que isso ocorra, uma vez que essas políticas influenciam a educação, 
especialmente os países em desenvolvimento, como o Brasil. Pode-se observar que é 
essencial que o profissional esteja satisfeito com o trabalho que desempenha, e que   
esteja preparado para enfrentar os desafios da educação neste novo século. 
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TEACHER FORMATION AND THE PRECARIZATION OF TEACHING

abstRact: This article intends to reflect on the formation and practice of 
the education professional, its personal valorization and standing before the 
challenges presented by modern society. It also seeks to show the main reasons of 
the precarization of this profession and how public politics contribute to this, since 
they influence education, especially developing countries, like Brazil. One can note 
that it is essential that the professional is satisfied with his job and be prepared to 
face the challenges of education in this century.
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Introdução

A formação docente e o papel do professor na sociedade vêm sendo amplamente 
discutidos nas esferas acadêmicas, que questionam a importância do educador para a 
formação do sujeito como participante de um mundo globalizado. Essas discussões tra-
zem em seu cerne  as seguintes questões: o problema da qualidade na formação docente; 
as más condições de trabalho que o profissional da educação enfrenta (problemas que 
vão desde a falta dos materiais e recursos para ensinar à indisciplina em sala de aula); e 
a precariedade das políticas salariais e de incentivo à carreira. Devido a esses problemas, 
muitos profissionais são obrigados a exercer suas atividades em condições absolutamente 
inadequadas e desmotivadoras. Esses fatores contribuem para a precarização do ensino e 
a desvalorização do profissional da educação.

Portanto, é preciso repensar o papel do professor como formador e a escola em 
relação às práticas pedagógicas. Um bom professor não é feito apenas com teorias, mas 
principalmente com a prática e o estímulo a uma ação-reflexão e uma busca constante por 
saber mais e fazer melhor. Na antiguidade, a formação dos jovens estava sob responsabili-
dade dos filósofos, que deveriam contribuir para a formação do cidadão. Posteriormente, 
na Idade Média, os filósofos, sacerdotes e artistas passaram a pensar a educação como 
forma de transformação do sujeito. Com o passar do tempo, muitas teorias da educação 
surgiram, buscando aperfeiçoar os métodos de ensino-aprendizagem. O professor, no 
entanto, continuou como figura central desse universo. A partir do século 19, com o 
avanço das ciências, o professor passa a ter um papel centralizador e a educação torna-se 
bancária, permanecendo até os anos de 1900. Muitas mudanças educacionais ocorreram 
no final do século 20, desbancando o professor do seu papel de mero transmissor de 
conhecimentos. Essa nova ideologia coloca na figura do professor a responsabilidade 
da formação de novos sujeitos, participantes ativos de uma sociedade democrática e em 
constante transformação.

O papel do professor na sociedade 

Quem é o educador e qual a sua função? Luckesi (1993) faz algumas conside-
rações a respeito do papel do professor. Em primeiro lugar, é o construtor de si mes-
mo e da história através da ação, e é determinado pelas condições e circunstâncias 
que o envolvem. Ao mesmo tempo, é criador e criatura. Sofre as influências do meio 
em que vive e, com elas, se auto constrói. Em segundo lugar, além de ser condicio-
nado e condicionador da história, o professor possui um papel específico na relação 
pedagógica, que é a relação da docência. Mas o que isso significa? 

O educador é aquele que, tendo adquirido o nível de cultura necessário para o 
desempenho de sua atividade, dá direção ao ensino e à aprendizagem. Ele é o media-
dor entre o coletivo da sociedade (os resultados da cultura) e o individual do aluno. 
Para isso, o educador deve compreender a sociedade na qual vive, através de sua his-
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tória, cultura e por meio das relações de classe. Para exercer o papel de educador, é 
preciso compromisso político e competência técnica, complementa Luckesi (1993).

Na contemporânea sociedade capitalista, existe uma ambigüidade na posição e 
identidade dos professores ao desenvolverem seu trabalho em sistemas educacionais 
normalmente burocráticos e hierarquizados, e em condições de funcionários assala-
riados que sofrem diversas formas de controle. No entanto, os educadores não são 
capitalistas, pois não possuem nem controlam os meios de produção. Ao invés disso, 
distanciam-se das classes trabalhadoras ao integrar o aparelho ideológico do Estado, 
distribuindo oportunidades de vida e alimentando crenças na classe trabalhadora. 
Assim, ficam numa posição que os diferencia da classe dominante e dos trabalhado-
res manuais.

Os professores se articulam em determinados momentos e contextos, na luta 
contra a opressão econômica e ideológica do Estado, alinhando-se ao lado de gru-
pos populares e subalternos; em outras circunstâncias, na busca por um status que o 
mantenha coeso e identificado como grupo detentor de um saber especializado. Por 
fim, os educadores utilizam-se da estratégia do profissionalismo para se distanciar da 
classe operária e preservar uma posição privilegiada. Houve, no entanto, uma perda 
da autonomia e gerenciamento da profissão docente por parte do professorado, e 
também uma conseqüente oscilação na forma como a sociedade encara o trabalho 
docente, o que leva a uma desvalorização da profissão.

É fato conhecido que, anteriormente, o modelo de professor era o religioso, 
envolvendo a docência numa aura de vocação e sacerdócio, mesmo em se tratando 
de professores leigos. A estatização foi um passo rumo à profissionalização, porque 
significou o rompimento dessa relação vocacional. Para Nóvoa (1991), o processo 
de estatização não foi capaz de levar adiante a construção de uma codificação deon-
tológica da profissão, como em algumas profissões liberais atuais. Há uma falta de 
autonomia que coloca em dúvida a existência de uma “profissão” docente. arroyo 
(2000, p. 27), caracteriza a escola como terra de ninguém e de todos, terra vadia, sem 
cerca, clube de amigos e campo descaracterizado. O autor também defende a neces-
sidade de se combater a vulgarização do ofício de mestre, dizendo:

Porque somos professores. Somos professoras. Somos, não apenas exercemos a 
função docente. Poucos trabalhos e posições sociais podem usar o verbo ser de 
maneira apropriada. Poucos trabalhos se identificam tanto com a totalidade da 
vida pessoal. Os tempos de escola invadem todos os outros tempos. Levamos 
para a casa as provas e os cadernos, o material didático e a preparação de aulas. 
Carregamos angústias e sonhos da escola para a casa e da casa para a escola. Não 
damos conta de separar esses tempos porque ser professoras e professores faz 
parte de nossa vida pessoal. É o outro em nós (Arroyo, 2000, p. 27).

O educador encontra-se em uma situação de desprestígio, de um quase ano-
nimato, levando-o ao completo desânimo e até à baixa auto-estima. FoNseca (2003) 
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diz que os educadores precisam encontrar sua identidade, resgatar sua auto-estima, 
cuidar de sua imagem, encontrar seu rumo, explicitar seu projeto pessoal, existencial 
e profissional para articulá-los com o projeto educativo da unidade escolar e com o 
projeto sócio-político da sociedade. “O mestre precisa encontrar seu lugar e reco-
nhecer seu caráter complexo e misterioso, a mestria é um mistério” (Gusdorf  apud 
FoNseca, 2003).

aLves diferencia o educador do professor:

Educadores, onde estarão? Em que covas terão se escondido? Professores, há aos 
milhares. Mas professor é profissão, não é algo que se define por dentro, por amor. 
Educador, ao contrário, não é profissão; é vocação. E toda vocação nasce de um 
grande amor, de uma grande esperança (1981, p. 11).

Dá para separar o educador do professor? É preciso superar a dicotomia existente 
entre ambos. A separação entre vocação, missão (ou sacerdócio) e profissão deve ser 
reavaliada. São muitas as responsabilidades que recaem sobre o profissional da educação. 
TardiF et al. (1991) concluem que essa relação é, no mínimo, ambígua. Ao mesmo tempo 
em que se evidencia a importância do saber docente na sociedade da informação, percebe-
se que a profissão não mantém o mesmo prestígio social de antigamente. Os autores 
apontam alguns elementos que explicam essa ambigüidade. Primeiro, por uma divisão 
de trabalho na qual os professores universitários assumiram a pesquisa e os professores 
da escola básica a formação –  por causa da relação moderna entre saber e formação – 
deslocando o foco dos saberes em si para procedimentos de transmissão desses saberes. 
Outra questão foi o aparecimento das ciências da educação, que possibilitou a subdivisão 
da pedagogia em muitas especialidades. Um terceiro elemento é o fato de as instituições 
escolares serem tratadas como questão pública. O último fator é a desconfiança dos di-
versos grupos sociais com relação aos saberes transmitidos pela escola, por julgarem que 
estes têm pouca aplicabilidade na sociedade atual. Os discursos e as expectativas recaem 
sobre o professor como se este fosse o salvador da pátria, mas na verdade, não são dadas 
a esse profissional as condições necessárias para responder adequadamente ao que se 
espera dele. O professor sabe de sua importância como educador? Tem noção do valor e 
da extensão de suas ações, pensamentos e de como esses influenciam seus educandos e 
conseqüentemente toda a sociedade?

arroyo (2000) destaca o significado de pedagogo, de educador, como “o indivíduo 
que tem ofício e domina um saber específico”. Ele também afirma que os professores são 
professores e não apenas exercem uma função docente, e que a desvalorização do campo 
educativo e do saber profissional leva à desvalorização da categoria frente aos governos e 
à sociedade. O professor por muitas vezes se esquece de que trabalha com vidas em for-
mação e de que sua profissão vai além da competência, mas ainda conta com a vocação.

A prática educativa é algo muito sério. Lidamos com crianças, com adolescentes 
e com adultos. Participamos de sua formação. Ajudamo-los ou os prejudicamos nessa 
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busca. Estamos intrinsecamente a eles ligados no seu processo de conhecimento. Com 
nossa incompetência, má preparação, irresponsabilidade podemos concorrer para o seu 
fracasso, ao passo que com nossa seriedade e testemunho de luta contra as injustiças, po-
demos contribuir para que os educandos vão se tornando presenças marcantes no mundo 
(Freire, 1993, p. 47).

Por muitas vezes, esses profissionais exercem o papel de assistente social, enfer-
meiro, psicólogo etc. Tais exigências contribuem para a desprofissionalização, ou seja, 
para a perda de identidade profissional, como ressalta Noronha (apud oLiveira, 1999). 
As estratégias que apelam ao voluntarismo e ao comunitarismo reforçam ainda mais a 
desvalorização do profissional da educação.

deLors (2001) afirma que o professor tem a sensação de estar isolado, não só por-
que se dedica a uma atividade individual, mas devido às expectativas geradas pelo ensino e 
às críticas, muitas vezes injustas, de que é alvo. Ele quer, antes de tudo, ver respeitada a sua 
dignidade. As reformas em curso tendem a retirar a autonomia do professor, entendida 
como condição de participar da concepção e organização do seu trabalho.

oLiveira (1999) diz ainda que o reconhecimento social e legal desse processo pode 
ser encontrado na própria legislação educacional, ao adotar a expressão ‘‘valorização do 
magistério’’ para designar as questões relativas à política docente. A despeito de as teorias 
de desvalorização e desqualificação do trabalho docente serem aceitas como um processo 
que tem se agravado nos últimos anos, pouco foi discutido à luz das mudanças nas esco-
las. Estudos a esse respeito datam de duas décadas atrás. É nesse período que surgem os 
debates sobre a desprofissionalização e proletarização do magistério.

A discussão que se colocava à época está relacionada à busca de uma auto proteção dos 
professores e demais trabalhadores da educação por meio da luta pela profissionalização.

A ameaça de proletarização, caracterizada pela perda de controle por parte do 
trabalhador (professor) do seu processo de trabalho, contrapunha-se à condição de pre-
servação e garantia de um estatuto profissional que levasse em conta a auto-regulação, 
competência específica, rendimentos, licença para atuação, vantagens e benefícios pró-
prios, independência etc. (oLiveira, 1993, p. 33). Nesse contexto, a profissionalização 
aparece como uma saída para os trabalhadores da educação aos processos de perda de 
autonomia e desqualificação.

A participação dos profissionais docentes e da comunidade na elaboração e decisão 
de políticas públicas passa a ser exigência da gestão escolar, que reconhece a escola como 
espaço de política e trabalho. Esse movimento, ao mesmo tempo em que democratiza a 
escola, busca a valorização do profissional da educação.

Fala-se em educação como uma forma de intervir no mundo, como possibili-
dade de melhorar a produtividade e a qualidade de vida dos indivíduos, mas a questão 
da valorização do profissional da educação ainda não é discutida e avaliada como de-
veria. souza (1999) cita esse trecho retirado do Banco do Brasil, que permite ver com 
clareza a desvalorização do professor até mesmo pelos órgãos que dizem preocupar-
se com a educação:
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As questões referentes às condições de trabalho docente – salários, jornada de 
trabalho, relação aluno/professor – não são consideradas como portadoras de me-
lhoria da qualidade de ensino, mas são fatores que interferem nos custos da educa-
ção. O que contribui para o baixo nível de aprendizagem, para que haja altas taxas 
de evasão e repetência são as combinações ineficientes dos insumos, por exemplo 
entre o pessoal docente e os materiais de ensino (BaNco MuNdiaL,1996, p. 4).

O professor contribui não apenas para a formação acadêmica do educando, mas 
também para formação do cidadão responsável e consciente, começando pela sua pos-
tura na sala de aula, no que se refere ao relacionamento com o docente e os demais 
alunos. É impossível falar sobre educação, políticas educacionais e o papel do professor 
sem citar Paulo Freire, que muito ensinou sobre a construção do pensamento, da edu-
cação libertadora, humanizada e de caráter social. Freire (1980) condenou grandemen-
te a educação bancária que ele classifica como domesticadora, porque leva o aluno à 
memorização dos conteúdos transmitidos e impede o desenvolvimento da criatividade, 
tornando-o submisso perante as ações opressoras de uma sociedade excludente.

Para Freire (1980), a educação bancária é imposta pelo professor, e a disciplina, 
de acordo com essa concepção, originária na ideologia liberal do século 18, tem a fun-
ção de aprisionamento e de controle do homem. Nela, o silêncio e a obediência dos 
alunos são aspectos importantes para garantir que os conteúdos determinados pela 
cultura dominante sejam transmitidos pelo professor sem interferências externas. Isso 
é uma prática antidialógica, porque não proporciona aos envolvidos ação-reflexão-ação 
(práxis) sobre as suas realidades, impedindo a conscientização da posição social em que 
vivem. Assim, contraditoriamente é gerada a indisciplina, pois reprova as manifestações 
que não fazem parte das normas estabelecidas. 

A educação é libertadora, e não o ato de depositar, narrar ou de transferir conhe-
cimentos e valores aos educandos, meros pacientes, à maneira da educação bancária. 
Dessa maneira, o educador já não é o que apenas educa, é educado em diálogo com 
o educando que, ao ser educado, também educa. Assim, ambos se tornam sujeitos do 
processo em que crescem juntos e em que os argumentos de autoridade já não valem. 
Freire (1980) também diz que somente o diálogo possibilita a educação para a liber-
dade, e à formação de pessoas capazes de participar criticamente na construção de um 
mundo mais justo como sujeitos da história. Ele defende a autoridade do professor e 
não o autoritarismo.

Para arroyo (2000), “educar e instruir são atos políticos. Ser educador é ser mestre 
de obras do projeto arquitetado de sermos homens.” O próprio adulto-mestre nunca está 
acabado e nunca será um mestre pleno de dominar esse percurso. Assim, o professor é 
obrigado a ser mais do que competente e manter os alunos em constante formação.

Segundo PerreNoud (2000), é importante trabalhar a partir das representações 
dos alunos, pois a escola não constrói começando do zero e o aprendiz  não é uma tabu-
la rasa, uma mente vazia; ele sabe e traz seu conhecimento, que não pode ser ignorado 
pelo professor.
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Nenhum professor experiente ignora esse fato: os alunos pensam que sabem 
uma parte daquilo que se deseja ensinar-lhes. É preciso haver uma boa parte do conhe-
cimento como pontos de apoio. Mas o professor transmite, pelo menos implicitamente, 
a seguinte mensagem: Esqueçam o que vocês sabem, desconfiem do senso comum e do 
que lhes contaram e escutem-me, pois vou dizer-lhes como as coisas acontecem real-
mente (PERRENOUD, 2000, p.28).       
           O professor deve ter consciência de sua intervenção no mundo de seus alunos. Os 
valores e crenças do educador devem ser vivenciados por seus educandos.

É preciso uma educação voltada para valores. Os valores não são apenas co-
nhecimentos cognitivos, eles transcendem a cognição. São eles também que irão de-
terminar a atitude das pessoas. Mas como trabalhar valores dentro da escola? Não 
basta dar apenas uma boa aula expositiva sobre o assunto, é necessário criar oportuni-
dades educativas para que os alunos vivenciem e identifiquem os princípios que estão 
presentes nessa situação. Assim, eles incorporarão, conscientemente, esses valores no 
significado que atribui à vida. O que é valor? É a força capaz de tirar o homem da 
sua indiferença e provocar nele uma atitude de avaliação, porque contribui de alguma 
forma para sua realização pessoal. Ser professor no século 21 significa dizer sim a um 
desafio existencial e profissional, visto que a educação e a escola estão relacionadas 
com gente, pessoas, seres humanos, vidas, enfim, ao que existe de mais importante 
no mundo.

FoNseca (2003) diz que ser professor é desafiante e gratificante, e que a atividade 
educativa conjuga ciência, técnica e arte. Portanto, isso exige do educador conhecimentos, 
competências, saberes, habilidades, atitudes, procedimentos, disposições e muita dedica-
ção a seu ofício.

Reformas educativas e políticas educacionais

Muitas são as tentativas para melhorar a qualidade da educação no Brasil, e 
políticas educacionaisa a elas relacionadas vêm sendo adotadas ao longo dos anos. 
FoNseca(1999) discute a política educacional do Banco Mundial e as relações entre 
educação e desenvolvimento. Há hipóteses de que o Banco Mundial, como financiador 
externo de recursos para a educação pública, tenha influenciado de maneira significativa 
a definição da política educacional no Estado de São Paulo, bem como em todo o Brasil, 
desde o final da década de 1980. 

Desde o final da década de 1940, Banco vem financiando projetos na área de 
infra-estrutura no Brasil. Fonseca (apud souza, 1999) afirma que os projetos sociais co-
meçaram somente em 1970. A adoção das políticas neoliberais aproximou o Brasil das 
propostas do Banco Mundial. A partir de então, implantaram-se os programas de esta-
bilização, corte dos gastos públicos, e de abertura comercial. Também se iniciaram as 
privatizações, as reformas previdenciárias, a flexibilização dos monopólios, a priorização 
de investimentos no ensino fundamental etc.



Formação docente e precarização do ensino62

O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI) nasceram de convê-
nios firmados na Conferência de Bretton Woods, em 1944, e tiveram grande influência 
sobre as mudanças ocorridas na economia internacional após a Segunda Guerra Mun-
dial. O Banco Mundial considera a educação como importante estratégia para o desen-
volvimento e portadora de dupla dimensão: redução da pobreza e requisito fundamental 
para o aumento da produtividade.

A educação é um instrumento importante no desenvolvimento econômico e so-
cial. [...] A educação, especialmente, a  de nivel básico contribui também para 
reduzir a pobreza ao aumentar a produtividade do trabalho dos pobres, reduzir 
a fecundidade e melhorar a saúde, além de equipar as pessoas para participarem 
plenamente na economia e na sociedade (BaNco MuNdiaL, 1996, p. 21).

Do ponto de vista de produção, os indivíduos são uma combinação de trabalho e 
educação. souza (1999) pressupõe que os homens são produtores de sua própria capa-
cidade de produção. O investimento em educação pode aumentar a produtividade. E a 
educação é compreendida como aquela que confere atitudes, conhecimentos e aptidões 
que aumentam a produtividade do trabalho dos pobres.

Fonseca (apud souza, 1999) expõe que houve discussões na década 1970 sobre 
países, como o Brasil, que tinham alcançado um alto nível de crescimento econômico, 
mas não tinham solucionado a questão da pobreza e das desigualdades sociais.

oLiveira (2004) afirma que as reformas educacionais dos anos 1960, estavam 
firmadas no argumento da educação como meio mais seguro para a mobilidade social, 
individual ou de grupos. As reformas desse período compreendiam a educação como 
mecanismo de redução das desigualdades sociais. Nessa época, havia tentativas de ade-
quação da educação às exigências do padrão de acumulação fordista. 

Dez anos mais tarde, com o surgimento das idéias da teoria crítica na educação, a 
escola passou a ser analisada a partir das relações de classe na sociedade capitalista. As-
sim, surgiu um contraponto entre a idéia de que a escola elimina diferenças sociais e, ao 
mesmo tempo, reproduz as desigualdades sociais necessárias à manutenção da ordem 
econômica capitalista, que se assenta na lógica das diferenças de classes. 

Já a década de 1990 foi demarcada por uma nova realidade: o imperativo da 
globalização. As reformas desse período tiveram como eixo principal a educação para 
a eqüidade social, o que implicaria em mudanças de paradigmas e transformações 
na organização e na gestão da educação pública. A educação objetiva formar os in-
divíduos para a empregabilidade, visto que ela desempenha papel preponderante na 
condução de políticas sociais de cunho compensatório, que visam conter a pobreza 
(oLiveira, 1999).

Na Conferência Mundial sobre a “Educação para Todos”, realizada em Jomitiem, 
na Tailândia, em março de 1990, os países em desenvolvimento tiveram de pensar em 
estratégias para elevar o nível de atendimento às populações sem aumentar os investi-
mentos, promovendo, assim, a equidade social e reduzir as desigualdades sociais. 
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Conclusão

Esse trabalho buscou refletir sobre a condição do profissional da educação – o 
professor. As políticas públicas se voltam para melhorar a questão da educação brasi-
leira, mas a realidade aponta que há uma crescente desvalorização do educador, seja em 
relação à questão salarial, às péssimas condições de trabalho, à jornada dupla (quando 
não tripla), situação que evidencia a real precarização do ensino e, consequentemente, 
a pauperização da vida pessoal do professor. Triste é a realidade brasileira. O verda-
deiro educador situa-se acima de todas essas evidências. Ele tem a consciência de que 
educação promove a libertação, além de levar à construção da autonomia. Como diz 
Freire (1980), contribui para que os educandos sejam capazes de se reconhecerem 
como sujeitos de sua própria história. Portanto, essa é a missão do educador e o papel 
das instituições educativas. O presente trabalho encerra afirmando que é preciso, sim, 
reencantar a educação, mas principalmente o profissional da educação. O professor 
precisa ser reencantado.
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