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RESUMO 
Este trabalho trata sobre o tema de pesquisa da precarização do trabalho docente, debatendo 
especificamente o tema da contratação de Monitores para atuar nas salas de aula da rede de 
ensino estadual no município de Maceió/AL. O foco principal será a analise do impacto 
causado na profissão docente e na qualidade do ensino, com a contratação de Monitores, uma 
estratégia largamente utilizada pelo governo estadual para suprir a carência de docentes na 
rede pública do ensino fundamental do Estado de Alagoas. A pesquisa será realizada através 
de entrevistas de históricos de vida desses/as professores/as. Estudaremos os caminhos e 
obstáculos por que passam esses profissionais da educação, suas concepções a respeito da 
educação, como veem seu trabalho e quem eles são. O trabalho identifica alguns aspectos 
sobre a contratação desses profissionais, o que, para nós, representa a precarização do 
trabalho docente da escola pública.  
 
Palavras-chave: Precarização do trabalho docente, História de Vida, Monitores. 
 
ABSTRACT 
 
This work focuses on the research topic of teacher’s precarious work, specifically discussing 
the issue of hiring Monitors to work in the classrooms of the state public education in the city 
of Maceió/AL. The main focus will be the analysis of the impact of teaching profession and 
the quality of education by hiring Monitors, a strategy widely used by the state government to 
address the shortage of teachers in public elementary school in the State of Alagoas. The 
research will be conducted through interviews of histories of life of those teachers. We will 
study the paths and obstacles experienced by those education professionals, their views about 
education as they see their work and who they are. The work identifies some aspects of hiring 
these professionals, which for us represents the precariousness teaching work of public 
schools. 
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Introdução 

O trabalho docente nas escolas da rede estadual de Alagoas, situadas no município 

de Maceió tem proporcionado um levantamento significativo do processo de precarização do 
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ensino em virtude da falta de qualificação profissional e, consequentemente, pela contratação 

de diversos Monitores. 

Dentre os vários motivos que comprovam essa situação, podemos destacar, já no 

início do ano letivo, um percentual insuficiente de docentes efetivos para compor o quadro 

necessário às atividades escolares. Desse modo, os estudantes sofrem com a falta de algumas 

disciplinas que são ministradas, num tempo absolutamente reduzido, por Monitores 

contratados às pressas, para garantir que o ano letivo seja concluído. 

Nas últimas décadas do século XX, esse processo foi ganhando consistência, e 

camuflando um problema que antes era visível: antes, quando havia greves ou faltava efetivo; 

hoje, tudo está voltado para o resultado e os prazos. Ou seja, é necessário ter alunos 

aprovados e cumprir o ano letivo no prazo. É bom lembrar que, em geral, apenas professores 

efetivos acabam participando do projeto político pedagógico antes do início do ano letivo, no 

qual os monitores não participam, pois tendo em vista que eles fazem parte do quadro de 

professores da escola, deveriam participar da construção do PPP. Esse exemplo apenas ilustra 

um aspecto da precarização desses profissionais, uma vez que não são considerados do corpo 

efetivo da escola, ficando à margem das decisões mais importantes relacionadas à sua 

atividade cotidiana. 

A motivação em torno desse tema surgiu pela contratação massiva de Monitores pelo 

governo estadual de Alagoas, numa clara política de substituição de contratação de seu quadro 

de docentes via concurso público, pelo contrato temporário de professores. Nosso interesse 

focará no problema que vem ocorrendo na cidade de Maceió. A partir daí, surgiram alguns 

questionamentos como: Que fatores levam o Estado contratar monitores? Que impacto essa 

contratação tem na profissão docente? Quais dificuldades encontradas pelos monitores em 

relação à remuneração e às condições de trabalho? 

Mesmo com essa contratação de monitores, é possível afirmar que houve um aumento 

significativo de professores/as atuando na sala de aula, já que existe essa contratação em 

massa de monitores para rede estadual de ensino. Essa contratação ocorre através de edital 

publicado pelo Estado. Neste edital fica definido que todo candidato/a terá que fazer uma 

prova escrita, além dos títulos que o candidato/a que possui. Sendo aprovado na prova e 

obtendo a titulação correspondente ao cargo, o/a candidato/a será aprovado/a. Assim, 

observando especificamente o governo de Alagoas, percebe-se que este tenta solucionar o 

problema da falta de professores/as, pois ainda existe carência de docentes nas escolas 

estaduais, então o governo passa a promover soluções imediatistas que resultam em 
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profissionais, como no caso da contratação de Monitores. O Estado paga um salário que não 

condiz com a profissão, aumentando assim a precarização do trabalho docente através de 

contratos de trabalho que forçam os docentes a viverem em situação de extrema instabilidade 

e insegurança profissional. 

 

Precarização do trabalho docente 

A precarização e a proletarização do trabalho docente têm sido temas de vários 

trabalhos e pesquisas desde os anos 90, com a proliferação das políticas educacionais de 

cunho neoliberal, que vêm afetando até hoje as condições de trabalho dos docentes, em 

particular nas redes públicas de ensino. Os problemas ligados à precarização vêm de longa 

data e persistem de modo gradativo através das péssimas condições de trabalho oferecidas aos 

docentes, das formas precárias de contratação e da ausência de recursos que possam amparar a 

prática pedagógica e sua organização, além da ausência de políticas públicas que contemplem 

a urgência de novos caminhos para a educação básica.  

Há alguns anos, algumas análises sociológicas mais críticas vêm apontando 
precisamente para um processo gradual de proletarização da profissão 
docente, caracterizado não apenas por uma degradação dos níveis salariais, 
mas também por um crescente controle, desqualificação e intensificação de 
seu trabalho, sobretudo por intermédio da introdução de currículos e 

metodologias de orientação tecnicista (SILVA, 2002, p. 259). 

Com a ampliação do ensino público, sobretudo na década de 70, sua qualidade 

tem queda significativa, seja pelas condições econômicas, ou mesmo em função das suas 

piores condições de qualidade. A esses fatores, podemos incluir as diversas intervenções de 

órgãos financeiros internacionais, como FMI, BID, Banco Mundial, que delineiam as políticas 

que orientam sobre o ensino e a formação de seus respectivos profissionais.    

Hypolito e Vieira (2002) afirmam que estamos vivendo momentos decisivos de 

reformulação do sistema educacional combinada com os processos de reestruturação da 

própria sociedade, ambos de natureza neoliberal. São centrais nesse processo as reformas no 

ensino que priorizam a estabilidade econômica globalizante, alinhada às políticas neoliberais. 

Assim, foi necessário pensar as práticas de ensino condicionadas às exigências de um novo 

modelo governamental, econômico e político. Ou seja, adaptar a escola à essa nova realidade. 

A escola pública deve se transformar em uma empresa que deve cumprir critérios de 
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eficiência e ordens impostas pelo Estado e a sociedade é o cliente. Essas e outras mudanças 

têm ocorrido de forma impactante sobre o trabalho do profissional docente,  

 

Como se sabe, temos vivido momentos decisivos de reformulação do sistema 
educacional combinados com processos de reestruturação da própria 
sociedade, ambos ocorrendo em um ambiente de globalização e de 
imposição do mercado. Esses processos de reformas educativas e 
curriculares e a implantação de novas políticas para a organização do sistema 
educacional trazem modificações para o trabalho docente em termos de 
maior ou menor controle sobre o trabalho pedagógico, maior ou menor 
autonomia do professorado sobre o seu fazer e pensar e em termos de 
aumento do grau de intensificação do trabalho realizado (HYPOLITO, 
VIEIRA e PIZZI, 2009, p. 101). 

Desta maneira, podemos afirmar que o neoliberalismo acaba não sendo favorável 

para os/as professores/as levando-os a um processo de desprofissionalização, uma vez que 

traz, com seus vários discursos, políticas de intensificação, achatamento salarial, 

proletarização, perda de autonomia e precarização do seu trabalho.  

Para se compreender melhor esse fenômeno da precarização docente, é necessária 

uma busca por informações que nos tragam detalhes das necessidades e de como a nossa 

sociedade tem sido atendida em termos de escolarização, tendo como ponto de partida a 

segunda metade do século XX onde as mudanças ocorreram de forma mais evidente e brusca.  

Enguita (1991) aponta que o trabalho docente é extremamente heterogêneo e 

chama a atenção para o fato de que a profissionalização de maneira geral, não é sinônimo de 

capacitação ou qualificação, mas a “expressão de uma posição social e ocupacional, da 

inserção em um tipo determinado de relações sociais de produção e de processo de trabalho”; 

por ser um dos primeiros autores a discutir sobre a profissionalização docente e a 

proletarização no Brasil, é um autor de suma importância para esse tipo de discussão. O que é 

perceptível na categoria dos docentes é que estão sempre contidos e expostos à autoridade de 

seus patrões, e receberem baixos salários, apesar de terem certa autonomia sobre sua forma de 

trabalhar. Por isso, o autor os define como fazendo parte de uma semiprofissão. 

De acordo com Odelius e Codo (2002), os educadores são trabalhadores inseridos 

em uma sociedade capitalista, que vendem sua força de trabalho e o preço que custa o seu 

trabalho (salário e remuneração) deve ser igual ao preço que custa para a manutenção e 

reprodução desta mesma força de trabalho.  
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Percebe-se ainda hoje que o salário não é suficiente para oferecer estabilidade 

financeira, fazendo com que cada professor tenha vários empregos e para se sustentar dentro 

de um padrão de classe média, ou classe média baixa, embora a relação dos profissionais 

(educadores) com o seu trabalho seja de suma a principal atividade laboral em termos de 

salário.  

Mesmo que muitos professores/as digam que seu trabalho é gratificante, acaba se 

tornando desgastante na sua vida, pelo grau da intensificação do seu trabalho. Uma 

característica importante da docência é o contato direto com os alunos. Para muitos autores, 

“o professor não consegue ensinar se não fizer um vínculo afetivo com os alunos” 

(SORATTO e HECKLER, p.119, 2002). Quando se sente insatisfeito com a profissão nos 

demais aspectos, esse contato fica prejudicado, podendo comprometer significativamente os 

processos de ensino e aprendizagem. 

Dos anos 90 até os dias atuais, existe um novo modelo de educação, baseado nas 

políticas neoliberais. A Educação passou a ser vista apenas como um produto, isto é, uma 

mercadoria, consumida pela sociedade, e não mais como um direito. Um aspecto importante 

das reformas neoliberais no Brasil é a preocupação com os indicadores (aprovação, evasão, 

repetência, retenção, etc,) e não existe interesse algum com relação à aprendizagem dos/as 

alunos/as. Nesse sentido, trabalho docente está cada vez mais sendo controlado pelas políticas 

neoliberais, que vem moldando a forma de ensinar para atender a estes indicadores. 

Os processos de reestruturação educativa, forjados a partir do novo contexto político-

econômico e social brasileiro, marcado pelo conservadorismo das políticas neoliberais e a 

globalização da economia auxiliaram a compor o novo contexto do trabalho docente. 

(Hypolito e Vieira, 2002).  

 

Abordagem metodológica: Histórias de Vida 

O alvo deste estudo é observar como o trabalho docente desenvolvido pelos 

Monitores da rede pública estadual de Alagoas vem sofrendo as alterações ligadas ao 

processo econômico global. Essa forma de contratação é própria do trabalho precário, fruto 

das mudanças por que passa o mercado de trabalho atual, com o advento das políticas 

neoliberais e da globalização econômica. Assim, pretendo examinar o modo como os 

docentes são integrados a esta profissão.  

Esta pesquisa busca avaliar, num cenário mais global, a maneira pela qual os 

professores/as Monitores/as são contratados/as para a rede de ensino público estadual da 
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cidade de Maceió, entre os anos de 1990 e 2010. Esse recorte tem por base alguns aspectos 

relevantes como o fato deste período ter proporcionado um número significativo de 

professores/as com contrato temporário, como reflexo direto do novo contexto político e 

econômico. Serão investigados os segmentos correspondentes às séries iniciais. A partir disso 

analisaremos o impacto causado na profissão docente com a contratação de monitores para as 

salas de aula da rede pública estadual em Maceió e qual é o novo discurso das competências 

docentes no contexto das políticas neoliberais. Investigaremos os fatores que levam o Estado 

a contratar monitores e não promover concursos. Num cenário mais particular, procuraremos 

identificar as dificuldades encontradas pelos Monitores em relação à remuneração e às 

condições de trabalho fruto dos contratos temporários de trabalho ao qual estão submetidos. 

Nesse momento, a História de Vida será relevante, como forma de coleta e análise dos dados. 

Delimitaremos a trajetória escolar, profissional e de vida desses profissionais precarizados e o 

perfil socioeconômico destes monitores e por fim analisaremos o papel desse processo de 

precarização no processo ensino-aprendizagem, em sala de aula. 

Através de entrevistas de históricos de vida, estudaremos os caminhos por que 

passam esses profissionais da educação. Esse recurso tem sido cada vez mais usual no campo 

da educação, proporcionando uma ampla constatação sobre as formas e condições da 

atividade desses profissionais, valorizando certos fatores históricos que, em geral são 

silenciados, como a riqueza de detalhes encontrada em uma narrativa de história pessoal de 

atuação social de uma pessoa. Monberger informa que “as histórias de vida em formação 

aparecem em fins dos anos 1970, no contexto das transformações econômicas e sociais” 

(2011, p.46). A autora acrescenta,  

A corrente das histórias de vida em formação desenvolve-se então no 
momento em que os indivíduos têm, cada vez mais dificuldades de encontrar 
seu lugar na história coletiva, quando eles são remetidos a si mesmos para 
definirem suas próprias referencias e fazerem sua própria história 
(MONBERGER, 2011, p. 47). 
 

Para tanto, levaremos em conta teóricos importantes nessa seara, como Nóvoa, 

Huberman e Goodson, entre tantos outros que reforçam a importância das pesquisas do tipo 

História de vida para a compreensão das situações-problema que envolvem o sistema 

educacional em sua precarização. Segundo Goodson (2007, p. 65), “já algum tempo que estou 

convencido que o estudo das histórias de vida dos professores é muito importante no que 

respeita à analise do currículo e da escolaridade”.  
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Como ponto de partida para estas questões da precarização, observaremos como 

estes autores citados compreenderam e discutiram as pesquisas envolvendo histórias de vida a 

partir da obra Vida de professores (NÓVOA, 2007). Com esta obra, poderemos repensar o 

professor enquanto pessoa e profissional: seu cotidiano, suas relações familiares e demais 

referências. Nóvoa (2007, p.25) acredita que pelas “histórias de vida, pode passar a 

elaboração de novas propostas sobre a formação de professores e sobre a profissão docente.” 

Assim, é possível compreender os valores que constituem esses profissionais e aos processos 

de controle externo aos quais devem se submeter, além das implicações que essas dimensões 

têm sobre a vida desses profissionais em situações de sala de aula e como profissionais, 

buscando destacar sua subjetividade como pessoa. Entendemos que essa subjetividade se 

reflete diretamente no seu ensinar e nas formas com que impõe ou não, resistências às 

políticas neoliberais. Nesse sentido, concordamos com Burnier (2007), ao destacar a 

importância da história de vida. 

As feições assumidas por esses estudos sugerem a adoção de um tipo de 
enfoque que alimenta o interesse pelo sujeito professor, e não apenas por 
suas práticas de ensino ou competências técnicas, e direciona o olhar para a 
importância de se compreenderem as representações e valores construídos 
pelo professor acerca da profissão docente, na interface entre as dimensões 
pessoal e profissional (BURNIER e et. al. 2007, p.345). 

 
Através de entrevistas de história de vida podemos obter informações sobre sua 

trajetória de vida, pessoal e social, além de sua carreira profissional, enquanto professores/as. 

“Na área da educação, o uso cada vez mais disseminado das histórias de vida tem contribuído 

para uma melhor compreensão da condição docente, na medida em que renova as teorizações 

e os dispositivos de pesquisa e formação profissional.” (BURNIER e et.al, 2007, p.344). 

Neste sentido, um de nossos objetivos é analisar as transformações que ocorreu no 

mercado de trabalho na última década, traduzida, em muitos casos, por profundas 

desigualdades sociais que condicionam as trajetórias de vida, originando processos de 

enquadramento e (re)construção de suas identidades pessoais e sócio-profissionais, com foco 

nos Monitores da escola da rede estadual de ensino.  

    Sabemos que é importante que a história seja narrada pelo próprio agente da 

história, para que se entenda sua trajetória profissional. É possível afirmar que mesmo o 

sujeito sendo profissional, não se desvincula de seus valores, suas tradições, religião, etc. 

Goodson (2007, p.70) afirma que “até agora, tenho vindo a argumentar que os dados sobre as 

vidas dos professores são fator importante para os estudos de investigação educacional”. 
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Algumas considerações para finalizar 

O Brasil, nas últimas décadas, vem sofrendo alterações e/ou modificações na área 

da educação no que concerne às mudanças causadas pelas reformas educacionais. Além do 

Brasil, vários países da América Latina também vêm passando por esses mesmos processo e 

estas reformas estão intrinsecamente ligadas ao trabalho docente; mas não só na atuação 

docente, e sim em todo o sistema educacional, trazendo consigo novas demandas, como cita 

Oliveira (2004). Isto nos leva a entender que as discussões a respeito dos processos de 

flexibilização e precarização do profissional docente estão passando por uma reestruturação, 

na qual a figura dos Monitores é resultado direto.  

A profissão docente se encontra num processo ambíguo de 

valorização/desvalorização. Tal cenário corrobora uma espécie de crise na natureza da 

profissão que pode ser definida em suas causas a partir do próprio processo sociocultural 

vivido pelos/as professores/as. Uma das vertentes, atualmente mais intensa, nos estudos 

referentes ao trabalho docente, é a que estuda e analisa as transformações do professorado em 

direção à proletarização. Essa questão, “ao longo de sua formulação e discussão, vem 

apresentando nuances diferenciadas e, a cada nova abordagem, sofre reformulações, 

acrescentamentos e, sobretudo, questionamentos” (COSTA, 1995, p.106). Hypolito (1997, p. 

35) ressalta que “é preciso considerar que a situação de classe não pode ser confundida com 

nível de renda; portanto, não basta ser ou estar assalariado para integrar o proletariado”. 

Oliveira (2004) discute sobre a precarização do trabalho docente, trazendo as 

reformas educacionais que têm repercutido sobre a organização da instituição escolar e 

provocado a reestruturação dos trabalhadores docentes e, consequentemente, o aumento 

gradativo de sua responsabilidade pelo sucesso e/ou fracasso escolar e dos alunos/as.  “Assim, 

a ocorrência do processo de proletarização na categoria dos docentes se configura pela 

presença das condições que geram a desqualificação dos trabalhadores – alienação do 

processo de concepção do trabalho e perda do controle sobre ele.” (COSTA, 1995, p. 107). 

Estes aspectos, no nosso entender, têm impactos negativos na qualidade do ensino oferecido 

pala rede pública, contrariando o discurso governamental de maior investimento e valorização 

da educação e de seus profissionais. 
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