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Resumo

Este trabalho tem como objetivo explorar alguns aspectos sobre a profissão docente e sua
proletarização de modo que se aproxime dos futuros professores, cabendo indicar alguns sentidos e
dilemas que a priori marcam sua atuação. Para essa finalidade, adota-se o estudo bibliográfico. Esse
debate se torna relevante no cenário em que se efetivam as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN)
que impuseram aos cursos de formação inicial a reformulação de seus núcleos estruturantes. Com
isso, busca-se expor argumentos que evidencie a necessidade desse debate durante a formação
inicial, na expectativa de criar um espaço que fomente a autonomia e o compartilhamento das
práticas que renovem o sentido da docência.

Abstract

This work aims to explore some aspects about the teaching profession and its proletarianization so
that it approaches the future teachers, it being necessary to indicate some senses and dilemmas that a
priori mark their performance. For this purpose, the bibliographic study is adopted. This debate
becomes relevant in the scenario in which the National Curricular Guidelines (DCN) are
implemented, which imposed on the initial training courses the reformulation of its structuring
nuclei. With this, it is tried to expose arguments that evidences the necessity of this debate during the
initial formation, in the expectation of creating a space that foments the autonomy and the sharing of
the practices that renew the sense of the teaching.

Resumen

Este trabajotiene como objetivo explorar algunos aspectos sobre laprofesión docente y
suproletarización de modo que se aproxime a los futuros profesores, cabiendo indicar algunos
sentidos y dilemas que a priori marcansuactuación. Para ello, se adopta elestudio bibliográfico. Este
debate se vuelve relevante enelescenarioen que se efectúanlasDirectrices Curriculares Nacionales
(DCN) que impusieron a los cursos de formación inicial lareformulación de sus núcleos
estructurantes. Conello, se busca exponer argumentos que evidencienlanecesidad de ese debate
durante laformación inicial, enla expectativa de crearunespacio que fomente laautonomía y el
compartir de lasprácticas que renuevanel sentido de ladocencia.
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Introdução

Segundo Geraldi (2004, p. 16 apud FICHTNER, 2012), a crise que caracteriza os sistemas de
produção criou paradigmas em torno da escola; o discurso subjacente é de que ela é uma “tábua da
salvação”, que não sobrevive sem a associação da “culpabilização”. É nesse contexto que as escolas
têm sido acusadas do insucesso de sua formação frente às exigências do mercado. Junto a isso
prevalece a disseminação de políticas públicas neoliberais que propõe parâmetros de avaliação que
induzem a uma hierarquização das escolas e uma culpabilização individual de professores e alunos
pelo fracasso escolar, bem como a evidência da meritocracia e privatização do sistema público de
ensino. (FREITAS, 2012, LIBNEO; OLIVEIRA; TOSHI, 2012, p. 130).

Nota-se que existe uma disseminação de concepções e políticas educacionais voltadas a
disseminação do princípio neoliberal da meritocracia, em que os indivíduos seriam os responsáveis
diretos pelas suas escolhas, êxitos ou fracassos, independente das circunstâncias específicas que
permitiram tal resultado. Essa situação é bastante problemática em sociedades como a brasileira,
marcada por fortes traços de desigualdade social e econômica, que mantém taxas elevadas de
concentração de riqueza sob o controle de uma camada minoritária da população em detrimento da
imensa maioria, que estão submetidos a condições indignas de sobrevivência.

Quando falamos em educação recorremos às explicações de causalidade que fomentam um debate
sobre sua importância valorativa, seja nos aspectos econômicos ou culturais. Os trabalhadores da
educação acabam lidando com as demandas dessas discussões[i]– curriculares, político-econômicas,
ideológicas etc. – com mais trabalho. Extremamente envolvidos com as avaliações, metas, diários de
classe, projetos e currículos, acabam vivenciando consideravelmente a precarização do seu trabalho
que são características típicas do ensino público no Brasil.

Segundo o diagnóstico do Ministério da Educação (MEC) divulgado em outubro de 2017[ii]é preciso
superar: os poucos cursos com aprofundamento da formação na educação infantil e da alfabetização,
a baixa qualidade da formação de professores, os currículos extensos que não oferecem atividades
práticas e os estágios curriculares sem planejamento e vinculação clara com a escola. Esse
diagnóstico não é novidade. Levantamento feito por Bernardete Gatti (2010) mostra que existe um
desequilíbrio entre teoria e prática, uma fragmentação dos currículos e que as ementas de estágio são
pouco claras sobre seus objetivos.

Para Miguel G. Arroyo (2013) estamos sendo obrigados a repensar nossa prática e trabalho, o que
nos leva a construção da nossa identidade profissional docente. Se é na escola que marcamos nossa
formação, do cotidiano das salas de aula, do planejamento e no ensinar, é na graduação que
geralmente somos convidados ao debate sobre nossas condições de trabalho. Diante dessa
problemática é preciso cada vez mais conscientizar o futuro professor sobre essas representações
para que consiga “transformá-la com vistas à construção de novas imagens mais positivas sobre sua
categoria de trabalho” (CERICATO, 2016, p.281), visto que vivenciamos um declínio da valorização
da nossa profissão, como também somos vítimas da memória histórica que enxerga a docência como
uma missão entre àqueles predestinados com capacidade intuitiva e acolhedora – que aparece nos
estudos sobre a feminização na docência (MARTINS; RABELO, 2010).

Este trabalho não tem como objetivo aprofundar ou tematizar as discussões teóricas sobre a
profissionalização e o processo de proletarização, mas explorar alguns aspectos dessa discussão de
modo que se aproxime dos futuros professores, cabendo indicar alguns sentidos e dilemas que a
priori marcam nossa atuação. Esse debate se torna relevante no cenário em que se efetivam as
Diretrizes Curriculares Nacionais (D CN) que impuseram aos cursos de formação inicial a
reformulação de seus núcleos estruturantes[iii].

Com isso, busca-se uma síntese que proponha a apresentação das discussões sobre profissão e

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/dilemas_da_formacao_e_da_profissao_docente_dilemmas_of_education.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.3-15,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



proletariado com a finalidade de estabelecer um argumento acerca da necessidade desse debate
durante a formação inicial, na expectativa de criar um espaço que fomente a autonomia e o
compartilhamento das práticas que renovem o sentido da docência. Deste modo, o texto se divide em
três momentos. O primeiro momento está relacionado a problematização do trabalho docente, o
segundo diz respeito a discussão do ser professor no âmbito da categoria proletário e, o último
momento sobre a importância da formação inicial dos professores.

A problematização do trabalho docente

Quando pensamos o campo da licenciatura, segundo Aranha e Souza (2013, p. 70),“o argumento
básico do diagnóstico passa pelo entendimento de que a formação de professores está em crise
porque está em crise a escola constituída como parte desse projeto”. Parafraseando Rouanet (apud
ARANHA; SOUZA, 2013), isso remonta a própria concepção de ensino público que se desenvolve
como projeto civilizatório da modernidade, na qual a escola se torna responsável pela realização de
promessas e projetos que estão cristalizados nos conceitos básicos da universalidade, individualidade
e autonomia.

Há uma crise de paradigmas a respeito das responsabilidades e funções das instituições escolares, o
que se reflete diretamente no próprio sentido da profissão docente, na medida em que as “promessas”
da educação institucionalizada não se consubstanciam na certeza da contratação esperada ou da
melhoria do padrão de vida das pessoas que cumprem os ciclos de escolarização exigidos pelo
mercado de trabalho ou que adquirem os saberes valorizados socialmente nos países de cultura
ocidental.

Não cabe aqui discorrer detalhadamente sobre essa perspectiva, mas é interessante observar como
essa concepção combina, apesar dos caminhos diferentes, no que Saviani (2016, p. 39) chamou de
contradições entre o homem e a sociedade, evidenciando um paradoxo da cidadania: aquilo que o
liberalismo define como “cidadão autônomo, sujeito de direitos e deveres, indivíduo crítico,
consciente e participante ativo na vida da sociedade é o homem abstrato, o ‘verdadeiro’ homem”,
nessa medida, em contraposição, o “cidadão real” é o homem adaptado, egoísta e submisso à ordem
vigente como a burguesia delimita.

Compreende-se, então, porque a escola primária pública, universal, gratuita,
obrigatória e leiga, idealizada e realizada pela burguesia para converter os
súditos em cidadãos, não tenha passado de instrumento a serviço da
emancipação política entendida como ‘a redução do homem, de um lado a
membro da sociedade burguesa, a indivíduo egoísta independente e, de outro,
a cidadão do Estado, a pessoa moral’. (SAVIANI, 2016, p. 38).

No contexto da consolidação das ideias liberais de cidadania, as mudanças no perfil da escola
impactam consideravelmente o fazer pedagógico, visto que:

as transformações que aconteceram em decorrência do processo de
reestruturação produtiva, implementado no último quartel do século XX, e a
investida neoliberal no campo educacional introduziram conceitos na área
educacional, como qualidade, eficiência, equidade, ditados pelas políticas de
ajustes do Banco Mundial, constituindo em dispositivos reguladores do
sistema educativo e, consequentemente, gestando o modo como o trabalho
docente deve ser organizado na escola. (ALVES, 2009, p. 35).

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/dilemas_da_formacao_e_da_profissao_docente_dilemmas_of_education.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.4-15,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Sob a ótica mercadológica, a grande oferta de licenciaturas não consegue corresponder à demanda
pela escolarização e possui um baixo valor de diploma[iv] que reflete no salário e prestígio de quem
segue a carreira. Tal feito é reflexo da própria demanda gerada pela ampliação do acesso a educação,
nascendo já precarizada para as massas. Nesse contexto, é muito importante pensar a formação na
luta pela educação, reconhecendo que existe uma correspondência dessas ações no que tange as
demandas do trabalho docente no cenário de sua proletarização junto aos paradigmas educacionais
que, segundo Saviani (2016), são produtos do capitalismo.

Não à toa experimentamos uma crise estrutural do capitalismo que se reverbera em diferentes
dimensões da complexa vida social e opera frequentemente seguindo variadas durações e
intensidades (MÉSZÁROS, 2008). Que acaba submetendo o trabalhador a um controle externo maior
de sua atividade, minando também sua organização tal como ficou sinalizada na reforma trabalhista
aprovada em 2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho no Brasil.

Durante a formação inicial do professor, dependendo do perfil formativo de cada curso, já aparecem
nos projetos de extensão e nos estágios obrigatórios debates sobre a profissão docente, mas que
geralmente ficam presas as experiências do campo individual de atuação que imaginam serem
passíveis de solução. Para reconhecer essa demanda e ampliar o debate de forma mais integrada,
clara e coletiva, é emergencial resolver a ambiguidade sobre a profissão[v] e a proletarização[vi] da
docência que afeta diretamente a identidade de cada docente (ABREU; LANDINI, 2003), visto que
os definem em campos opostos.

Essas duas dimensões se tornam valores que convivem dentro de um mesmo sujeito, podendo ser um
reagente de tensões quando o professor é submetido às relações desumanizadas de seu trabalho, ou
conflitos no contexto de uma formação continuada que não leva em consideração suas demandas
enquanto profissional. Essa significante falta de controle sobre sua atividade é fruto de um processo
histórico marcado por mandatários externos que estabeleceram e regulamentaram a profissão no
Brasil.

No caso alagoano, isso é apontado pela organização do poder local, centralizado, baseado na
violência e nos favores, sendo no primeiro momento organizado pela igreja em um ambiente rural e
escravista – o que não precisava de esforços para promover a formação de professores já que a
educação tinha objetivos claros de catequização; e posteriormente, o ensino público se tornou um
departamento administrativo do estado que vivenciava mais descontinuidades do que ações
construtivas, fato que perdurou por muitos anos depois da Primeira República.

[...] a educação escolar pública do Império e da República dos Coronéis era
uma atividade exercida em casas particulares, com professores, na sua
maioria, carentes de saber e de condições pessoais e materiais para superar o
isolamento e a penúria em que as elites mergulhavam o povo [...].
(VERÇOSA, 2015, p. 167).

Diante disso, percebemos como o processo histórico evidencia a precarização do trabalho docente
que se desenrola posteriormente em certa dificuldade para definir a docência como profissão. Esse
fato se relaciona com o período em que o monopólio da educação esteve com a igreja (NETO; SÁ,
2016) e perdurou depois com a regulamentação do trabalho docente pelo Estado[vii], o que acabou
se constituindo num obstáculo para efetivar suas reivindicações.

A estatização da docência – iniciada, no Brasil, com a reforma pombalina –
não foi capaz de levar adiante a construção de uma codificação deontológica
nos moldes das existentes para as demais profissões liberais, caso dos
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médicos, dentistas, advogados, engenheiros, dentre outros. (CERICATO,
2016, p. 275).

Esse decurso nos ajuda a perceber como a profissão docente é marcada por variáveis externas, que no
caso do Brasil revela fases bastante cambiantes, como pontuou Oliveira (2013, p. 8428):

Pode-se concluir assim, que a dificuldade da profissionalização da profissão
docente reside nas mutantes fases e significados que teve a educação no
Brasil, ao longo da sua história. Por vezes serviu para cultivar as coisas do
espírito, outras vezes alimentou os interesses de ascensão da elite, depois foi
“democratizada” para atender aos interesses do Capitalismo Industrial, e
atualmente atende aos interesses de uma economia globalizada regulada pelo
Mercado.

No contexto de sua instrumentalização a serviço dos interesses mercadológicos, as pesquisas
apontam também que a profissão docente tem sido pensada como uma forma de salário imediato
para a sobrevivência, se tornando um atrativo para aqueles que tiveram uma trajetória escolar pouco
privilegiada (GATTI, 2009 apud CERICATO, 2016). Trocando em miúdos, o trabalho docente virou
um trabalho de “bico”, combinado com baixos salários diante do desemprego ou na ausência de
oportunidades que consideram mais vantajosas (LIBNEO; OLIVEIRA; TOSHI, 2012, p.282),
contratos temporários e formação instrumental-teórica deslocada das condições reais de trabalho. É
nesse processo que pouco a pouco identificamos a classe docente como incluída na categoria de
proletários[viii].

O professor como proletário

A imersão da profissão docente na lógica das relações produtivas intensificou essa problemática da
qual agora é mediada pela lógica do mercado. Ao longo da história da educação no Brasil, a
profissão docente vem passando por um processo de “proletarização”, sabendo que a expansão do
sistema de ensino implicou na necessidade do recrutamento de milhares de profissionais sem
habilitação em pedagogia ou licenciatura (OLIVEIRA, 2013, p. 8429).

Sob a égide do mercado, estão sendo condicionados ao processo de valorização do capital, visto que
o conhecimento resulta na formação de força de trabalho (ABREU; LANDINI, 2003), ou seja, não
apenas somos submetidos como também somos instrumentalizados por ele.

Ao mesmo tempo, quanto mais o trabalho se subsume realmente à lógica do
capital, mais ele se parcelariza, e maior a distância entre planejamento e
execução. A escola tende a incorporar estes pressupostos administrativos e
organizativos, não tanto pelo conteúdo do que ensina, mas muito mais pelos
valores que transmite. Deste modo, como funcionário da escola pública, o
professor se vê submetido aos organismos que pensam e planejam a
educação, ao delegado de ensino, à direção, etc., e, como trabalhador, se
submete ao poder exercido de cima para baixo. Este quadro coloca o
professor na posição de trabalhador, que tem cerceada sua liberdade de
trabalho, como ser autônomo e criativo. (ABREU; LANDINI, 2003, p. 5).
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Essas constatações geram fatos curiosos, visto que alimentam uma ambiguidade sobre os sentidos e
dilemas do trabalho docente. Na pesquisa de Márcia Ondina Vieira Ferreira (2006) – Somos todos
trabalhadores em educação? Reflexões sobre identidades docentes desde a perspectiva de
sindicalistas – é discutida a percepção dessa problemática a partir de duas pesquisas realizadas na
década de 1990 no Centro de Professores do Estado do Rio Grande do Sul – Sindicato dos
Trabalhadores em Educação, com grupos que representam dirigentes, diretores, professores e demais
servidores que atuam na educação. O que se discute neste artigo é a visão do trabalho docente no
contexto daquela época, indicando certa polarização e ambiguidade em torno das nomenclaturas
“profissional” e “trabalhador da educação”, mesmo reconhecendo o processo de sindicalização dos
professores no Brasil.

É importante ressaltar que esses elementos acabam nos ajudando a pensar o processo de organização
dessa categoria que ocorreu inicialmente através de suas associações beneficentes e logo depois com
a exposição dos problemas educacionais que caracterizam suas reivindicações por autonomia frente
ao Estado, combatendo as velhas estruturas de poder, num claro movimento contestatório dos
processos econômicos e políticos que impactam consideravelmente suas atividades (VIEIRA, 2009).

Podemos considerar isso produto da própria contradição entre o papel do educador e as demandas
socioeconômicas da escolarização que acabam ajudando na luta por transformações no âmbito social,
sabendo que a consciência da exploração e opressão tem conduzido à organização das agendas dos
sindicatos e associações. Contudo, a “introdução de maior regulação no trabalho docente, ou seja, de
proletarização, tem sido justificada como uma manifestação de processo de profissionalização
técnica do mesmo, por parte das organizações (Estados, empregadores)” (FERREIRA, 2006, p.
238)[ix].

Então, diante do próprio movimento em torno da profissionalização docente no Brasil, existe uma
demanda criada pelo Estado que considera a profissionalização um recurso técnico como uma forma
de enfrentar a ineficiência dos sistemas de ensino, mesmo que as pesquisas apontem que é
impossível pensar isso desassociado das condições sociais de trabalho. Segundo Vieira (2009), esse
processo se iniciou na década de 1980 e ganhou adeptos em várias partes do mundo, consubstanciado
pelo financiamento e incentivo da elite econômica.

Esses marcadores acabam por situar o professor em um processo degradante, “marcado por
mediações, conquistas e derrotas” (ABREU; LANDINI, 2003, p. 3) por melhores condições de
trabalho, quando, ao mesmo tempo, estão subordinados a lógica do capital como mecanismo de
produção.
Assim, é importante considerarmos que:

a) O processo capitalista de produção é um processo que absorve trabalho não
pago, que transforma meios de produção em meios para sugar trabalho não
pago, valor excedente. Então, trabalho material ou imaterial podem ambos,
estar vinculados ao processo de produzir mais-valia;b) É o processo de
produção de mais-valia que caracteriza o trabalho como produtivo; c) Ainda
que um trabalho determinado não esteja imediatamente vinculado ao processo
de mais-valia, ele precisa ser considerado a partir de seu papel na lógica de
valorização do capital. Ou seja, no papel que ocupa na reprodução social, o que
o coloca, ainda que indiretamente, como parte do processo de constituição dos
mecanismos de produção e acumulação do capital. (ABREU; LANDINI, 2003,
p. 4).

Portanto, o trabalho docente está atrelado ao desenvolvimento do capitalismo, considerando que sua
demanda cresceu mediante a “valorização dos serviços como fonte de exploração e acumulação de
capital” (ABREU; LANDINI, 2003, p. 4), tendo no mesmo contexto perdido domínio sobre seu
trabalho, restando pouco tempo para pesquisar, refletir e planejar.
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O produto do trabalho pedagógico e a própria função pedagógica são atividades que paulatinamente
se transformam em ações estranhas aos sujeitos que produzem, configurando o fenômeno da
alienação, no qual esses sujeitos não se reconhecem enquanto produtores diretos das ações, porque
tidas como atividades mecânicas e que necessariamente não passam por um processo de reflexão;
esse fato é particularmente agravado pela separação dos professores nas etapas anteriores à ação
pedagógica, de elaboração das propostas, planejamento, material didático etc., que ficam cada vez
mais centralizados nos espaços das secretarias e órgãos externos, mas que de alguma forma estão
ligados à atividade escolar.

No próprio campo do currículo, elemento chave para a prática pedagógica, existe uma tradição
histórica que reconhece apenas o espaço acadêmico como um lugar de produção de conhecimento,
não à toa existe uma dificuldade de reconhecer os pesquisadores-docentes da educação básica.

É preciso dar maior importância às experiências dos professores do ensino básico porque existe um
não reconhecimento dessa competência, considerando que existe um senso comum que separa
artificialmente os educadores dos pesquisadores. Ambos têm sido marcados por um movimento de
distinção determinado a desenvolver tarefas especializadas como transmissão e produção como se
não existissem encontros ou relações entre si (TARDIFF; LESSARD; LAHAYE, 1991, p. 35),
ocasionando um desligamento entre a “teoria” (que supostamente seria própria dos pesquisadores) e
uma “prática” (supostamente própria dos professores da educação básica).

Nessa conjuntura, a relação de trabalho do professor tem sido reduzida a “transmissor”, “mediador”,
“portador”, de determinados conhecimentos que foram essencializados e incorporados à cultura
escolar, deixando implícita uma visão de que os conhecimentos transmitidos aos professores são
exteriores a prática docente (TARDIFF; LESSARD; LAHAYE, 1991); o que reforça a ideia de
notório saber, quando o conhecimento e algumas habilidades em campos específicos são suficientes
a ponto de ignorar práticas e teorias pedagógicas. Esse aspecto recentemente foi tema de intensas
discussões, visto que a Medida Provisória n°746/2016 estabelecia essa prerrogativa no Ensino Médio
(transformada, posteriormente, na Lei n° 13.415/2017), tal medida foi aprovada no congresso
nacional considerando sua experiência profissional comprovada na área de ensino.

Porém, isso não é novidade se considerarmos que atualmente essa prática já é legitimada no serviço
público e privado, porque não formamos profissionais suficientes para serem absorvidos pelo
mercado ou quando a própria organização do ensino impõe aos professores aceitar demandas que não
são de sua competência para complementar carga horária de trabalho. Independentemente disso,
essas ações e medidas acabam deslegitimando a profissão docente e atinge diretamente a massa de
professores que atuam, na maioria das vezes, solitários na educação básica.

Portanto, nos parece claro que a formação docente é a chave para mudar essa realidade,
desenvolvendo e compartilhando uma cultura formativa no qual seja possível a consolidação de
competências sobre a prática, combatendo os processos degradantes impostos pelas relações
desiguais de poder. Mas,

[...] ao se valorizar o papel da formação no processo de profissionalização
docente, devemos nos preocupar com aspectos contraditórios, tais como: a
formação como momento de desalienação, sem que as práticas sociais o
sejam; a formação como isenta da lógica de reprodução capitalista; o
professor como singular, como sujeito que se constitui apenas pela sua
formação. Ou seja, ao se idealizar a formação (escolar, em serviços, etc.),
acaba-se por isolá–la das condições concretas que, na conjuntura atual, serve
tanto para reproduzir o sistema quanto para instrumentalizar os professores
na luta contra a proletarização. (ABREU; LANDINI, 2003, p. 8).
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Posto isso, algumas reflexões apontam que estamos diante de uma “nova classe operária”, que
“desempenha várias funções no processo de produção, como técnicos, engenheiros, operários de
indústrias, que exercem mais o papel de mentores” (ALVES, 2009, p. 29); outros sugerem que esses,
na verdade, são profissionais da classe média que tem incorporado às bandeiras do trabalhador
tradicional “em resistência aos processos de proletarização a que estão sujeitos na produção
capitalista” (ALVES, 2009, p. 30).

Mesmo com a valorização do trabalho docente como um tema importante no âmbito acadêmico, em
pouco mais de 20 anos tivemos encontros e desencontros entre a comunidade e as instâncias que
organizam os sistemas de ensino. Embora os professores tenham constituído um importante
segmento social a partir dos anos 1970 (LIBNEO; OLIVEIRA; TOSHI, 2012), em pleno regime
autoritário, e se articulado como uma organização profissional de ensino desenvolvendo as
dimensões trabalhistas, políticas, sindicais e cientificas, não conseguiram propiciar de forma efetiva
um intercâmbio de ideias com setores que formulam e definem as políticas públicas na educação de
modo geral[x].

Dada à complexidade dessa relação, parece ser mais difícil desenvolver noções sobre a
profissionalização diferente daquelas que são determinadas pelas instituições públicas e privadas. Por
isso, não podemos entender os projetos/propostas no campo da educação como fatores isolados, pois
no campo da política existem relações e disputas entre grupos e pessoas com o objetivo de ocupar
espaços de poder (MELO, 2015). Torna-se necessário uma convergência sobre a natureza do trabalho
docente para avançar na agenda da profissionalização[xi], visto que as últimas reformas propuseram
mudanças estruturais nos cursos de formação de professores.

É preciso avaliar também o teor dessas reformas estruturais, pois sabemos que a escola é uma
instituição muito importante no sistema produtivo, uma vez que ela se caracteriza como um espaço
de reprodução, mesmo quando corresponde as transformações no quadro social e cultural
(MÉSZÁROS, 2008).

Os documentos, currículos e legislações que definem a política educacional não são meros
instrumentos técnico-pedagógicos, mas mecanismos que sobrepõem interesses econômicos sobre a
atividade profissional docente e o processo de escolarização; ou seja, eles atendem a uma demanda
que geralmente está relacionada ao quadro produtivo. Não é muito difícil perceber isso nas políticas
públicas de incentivo a profissionalização dos jovens e na expansão do ensino superior
(principalmente privado e à distância).

Diante dessa problemática é preciso mapear o impacto desses marcadores na formação da identidade
docente, cabendo também uma comparação entre a perspectiva institucional, que orienta, por
exemplo, as políticas públicas de aperfeiçoamento, e a dimensão da experiência, reconhecendo que a
prática compõe um repertório que interessa a pesquisa educacional. Por isso, talvez seja necessário
um movimento que articule diferentes campos de pesquisa que estão em volta da profissão docente,
cabendo entender até que ponto a condição de trabalho se submete as estruturas produtivas a partir
das diversas ferramentas de controle que fazem parte da sua regulação.

A formação inicial como um momento chave

É preciso compreender os respectivos processos que giram em torno do trabalhador docente,
evidenciando a necessidade de explorar o campo da formação articulada com as concepções de
profissionalização e proletarização. Esses elementos precisam aparecer intencionalmente associados
de modo que a formação docente seja um espaço de reflexão e participação para fortalecer seus
vínculos identitários e de classe contra os ataques que sofrem. No contexto da massificação da nossa
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profissão, esse movimento se torna um grande desafio atualmente diante do comportamento, de
modo geral, pouco político dos professores.

É fundamental entender as condicionantes que modelam o trabalho docente, não descartando a
capacidade mobilizadora dos mesmos que tem seu alicerce na experiência escolar e prática
pedagógica.

A importância dessas discussões é justamente pelo seu teor provocativo que leva em consideração
maneiras socializadoras de compartilhar experiências, cruciais não apenas para a prática e as
reflexões sobre o ensino, como também na luta por uma agenda na qualidade de seu trabalho.

A ausência de reflexões sobre esses processos podem contribuir para a permanência da profissão sob
a tutela do Estado e de uma educação frágil e alienante. Nesse sentido, o conhecimento, elemento
chave da formação, se transforma em um grande combustível para pensar a realidade no qual o
processo de desnaturalização precisa ser um movimento constante na vida profissional.

Para isso, precisamos ficar atentos às demandas locais, reconhecendo que a educação tem sido palco
de interpretações globalizantes que nem sempre atendem as expectativas locais dos alunos e
professores. Portanto, os processos de análise e reconhecimento das necessidades da profissão
perpassam pelo entendimento das condições reais de trabalho, o que representa um grande desafio
considerando que os professores quando são expostos cotidianamente a realidade educacional tende a
naturalizar suas relações sociais.

Por isso, é evidente que precisamos fortalecer as redes colaborativas que estejam compartilhando
sentidos e dilemas sobre o trabalho docente com aqueles que estão em formação, já que a escola
acaba impondo uma responsabilidade aos mesmos de resolver conflitos que não foram provocados
por eles, pois, para além dos fatores externos ou da cultura pedagógica de base científica, são através
das demandas locais que podemos ser contra-hegemônicos porque o professor não atua no vazio,
mas em um contexto social, com suas normas e tradições legitimadas.

Isso sugere que os cursos para a formação de professores precisam entender os fatores externos que
afetam a carreira, considerando a variação do perfil dos alunos, o baixo salário, a desvalorização
social e as novas demandas associadas do trabalho pedagógico (LEITE et al, 2018); fatores que são
relevantes considerando que hoje o mercado tem estabelecido parâmetros e condições formativas.
Queremos dizer com isso, que precisamos falar das dimensões da atuação profissional vinculada às
condições reais enquanto classe trabalhadora que está vivenciando o processo de precarização.

Estamos, na realidade, falando da articulação entre prática, ensino e condições de trabalho. Sabendo
que esses âmbitos estão cruzados e nos levam a dimensão do nosso profissionalismo, ou seja, ao
comportamento ético aparente na postura e prática pedagógica que se refere ao desempenho
competente, para com isso evitarmos a perda de significado pessoal e coletivo sobre o papel social
do magistério (LIBNEO, 2004, p.73).

Considerações finais

Todos os elementos apresentados neste trabalho deixam evidente a problemática da
profissionalização no contexto da proletarização do professor. O ponto é a crise permanente que
compõe o sistema de produção, o que impõe um contínuo debate e atualização sobre as condições
reais de trabalho.

A própria fragilidade do reconhecimento histórico do valor social do professor, acaba o relegando a
uma posição que de tempos em tempos é questionada, sendo alvo constante das reformas
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educacionais e dos processos do mundo social do trabalho.

Sabemos que a reivindicação da profissionalização – enquanto uma categoria autônoma – esbarra na
condição de proletário, na qual as decisões são, em muitas ocasiões, tomadas de forma externa e
impositivamente arranjadas.

Por essa razão, se torna importante um movimento que pense os aspectos concretos da vida docente
durante a formação inicial, aproveitando de forma mais satisfatória os momentos de contato com a
escola; de modo que as instituições formativas entendam que seu papel não se resumem as teorias e
metodologias científicas em seus respectivos campos disciplinares, elas também incluem a dimensão
política na sua função social, valorizando uma relação mais dialógica que paute o fortalecimento das
autorias e do autoconhecimento sobre a identidade profissional que carregam, sempre reforçando
características coletivas de uma classe social marcada por dilemas que conectam diferentes
realidades
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[1] Que definem os processos educacionais “em termos econômicos transformando alunos em
consumidores, professores e escolas em provedores e a educação em mercadoria” (SCHERER, 2019,
p. 526).

[1]
http://portal.mec.gov.br/docman/outubro-2017-pdf/74041-formacao-professor-final-18-10-17-pdf/file.
Consultado em 22/02/2019.

[1]“Atualmente, os cursos de licenciatura de todo o país estão se ajustando às Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN) estabelecidas pela Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, do Conselho Nacional de
Educação (CNE)” (LEITE et al, 2018, p.723).

[1] “Esse baixo valor do diploma expressa uma terrível contradição: quanto mais expandimos a oferta
do ensino escolar, maior se revela nossa dificuldade de formar professores para atendê-la. Quanto
mais escolarizada se torna nossa sociedade, maior é a sensação de que a escola não corresponde ao
que esperamos dela no nosso tempo” (ALVES, 2009, p. 78).

[1] Um trabalho especializado que tem como base o conhecimento especifico e a habilidade para sua
realização. (CERICATO, 2016).

[1] Como classe que é explorada no modo de produção capitalista. (ALVES, 2009).

[1]“Contrariamente a outros grupos profissionais, os docentes não codificaram jamais, de maneira
formal, um conjunto de regras deontológicas. Isso se explica por duas razões: primo, o
comportamento ético lhes foi ditado do exterior, em princípio pela igreja, depois pelo estado;
secundo, estas duas instituições exerceram uma após a outra, o papel de mediadores da profissão
docente, tanto em suas relações internas quanto nas externas.” (NÓVOA,1995, p. 120 apud SÁ;
NETO, 2016, p.6).

[1]“[...] os professores assemelham-se, no processo de organização de luta, à classe operária, fabril,
quando se organizam em sindicatos e associações de classe, constituindo trabalhadores coletivos”.
(ALVES, 2009, p. 31).

[1] Contudo, o fato dos sindicatos se fortalecerem na luta por melhores salários e condições de
trabalho, parece distante das discussões sobre a formação inicial e continuada. Minha hipótese é de
que existe uma demanda considerável que gira em torno da luta por melhores salários deixando com
as ONGs, coletivos e outros movimentos pensarem a dimensão teórica e prática da profissão docente.

[1] Obviamente não podemos desconsiderar o modo operante da política brasileira marcada por
descontinuidades no campo da educação. Isso atrapalha a construção de uma agenda que seja
incorporada por todos.
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[1] A contradição entre as concepções de formação construídas em sua trajetória profissional e as
condições concretas de exercício da docência nas instituições formadoras afeta a identidade
profissional dos docentes, gerando insatisfação e desconforto pelo não cumprimento de seu mandato
de formador. (ANDRÉ et al., 2010 p.15).
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