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RESUMO

Este estudo tem como objetivo analisar os conflitos entre as forças políticas, atuantes no âmbito da educação formal,
entre as décadas de 1980 e 1990. Elegemos as concepções de educação da Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Educação (CNTE), como meio de problematizar o movimento que levantou a bandeira da luta pela escola pública,
gratuita e de qualidade. Metodologicamente, realizamos um estudo de natureza bibliográfica sobre o movimento pela
profissionalização e valorização do magistério. Nesse intento, buscamos ressaltar as contradições acerca da defesa da
“qualidade da educação” e das concepções sobre “profissionalização”, defendidas por esta instituição. Acreditamos que,
dentro dos moldes da sociedade capitalista, esse movimento tende a forjar a precarização do trabalho pedagógico.

PALAVRAS-CHAVE: Profissionalização docente. Qualidade da educação. Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Educação (CNTE).

ABSTRACT
This study aims to analyze the conflicts between the political forces active in formal education, between the 1980s and
1990. We chose the educational conceptions of the National Confederation of Education Workers ( CNTE ) , as a means
of questioning the move who raised the banner of struggle for public school, free and quality . Methodologically , we
conducted a bibliographic nature of the movement for professionalization and enhancement of teaching. In this purpose ,
we seek to highlight the contradictions about the defense of "quality education " and the concepts of " professionalization
" , advocated by this institution. We believe that , along the lines of capitalist society , this movement tends to forge the
precariousness of pedagogical work.
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INTRODUÇÃO

Este estudo objetiva compreender os conflitos entre as forças políticas, atuantes no âmbito da educação formal, entre as
décadas de 1980 e 1990. Para tanto, analisamos as proposições e concepções de educação da Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Educação (CNTE), e problematizamos as concepções de profissionalização docente e a busca
pela qualidade da educação defendida por essa instituição.
Nossa hipótese de trabalho é que a profissionalização é uma ideologia. De acordo com Chauí (1980), “Marx não separa
a produção das ideias e as condições sociais e históricas nas quais são produzidas (tal separação, aliás, é o que
caracteriza a ideologia)”. Assim, ao contrário de contribuir com a autonomia e valorização do professor e,
concomitantemente, com a elevação da qualidade do ensino, forjam-se a proletarização e a precarização dos sujeitos
pedagógicos (docente e discente), por legitimar e naturalizar a mercadorização da força de trabalho docente e discente.
O papel da escola passa a ser estratégico nessa reconfiguração do território do capital. Novas fronteiras foram abertas,
mobilizações demográficas de força de trabalho foram deslocadas, bem como a promoção de investimento em ciência,
tecnologia e inovação. Tudo isso reposicionou a escola, reestruturou e reconstruiu, em novas bases, sua natureza na
sociedade capitalista.
De nossa parte, pensamos ser necessário realizar uma crítica à natureza do trabalho pedagógico, que se pratica na
escola capitalista, o qual, certamente, apresenta particularidades na especificidade da escola capitalista brasileira. Para
isso, o referencial teórico, que embasa nossas interpretações, é a teoria do valor-trabalho1. Para tal, apoiamo-nos em
autores como: Shiroma; Moraes; Evangelista (2011), que fazem uma análise crítica acerca do desenho da política
educacional que tem se configurado no sistema educacional brasileiro; Moraes et al (2003), que analisa aspectos da
produção do conhecimento, das políticas de formação docente, bem como sobre profissionalismo; Bezerra (2009), que
trata da discussão sobre a produção e a socialização do conhecimento na modernidade capitalista. Este autor
problematiza as possibilidades e os limites do sistema escolar dentro desta sociedade; Ferreira (2014), discute a
questão da identidade docente; Freidson (1998) analisa conceitos de profissionalização, entre outros autores que
contribuíram para aprofundamento e discussão da temática.
Metodologicamente, realizamos um estudo de natureza bibliográfica sobre o movimento pela profissionalização e
valorização do magistério, nas duas décadas a serem estudadas (1980 e 1990). Foram privilegiadas, em nossos
estudos, as análises e reflexões sobre as políticas nacionais, a partir do seguinte complexo categorial: profissionalização
docente. Com isso, analisamos criticamente, a partir do método de leitura imanente, sistematizado por Lessa (2011, p.
20 e 21), que consiste na decomposição do texto em suas unidades significativas mais elementares: ideias, conceitos,
categorias, na busca da trama que articula tais unidades às teorias, hipóteses, teses e proposições, com o intuito de
elaborar outras análises interpretativas.
Contudo, o estudo busca ressaltar a problemática da formação docente dentro de uma ótica que lança luzes à formação
intelectual e ao tempo necessário para tal formação, ao afirmar que, para a real efetivação da tão buscada “qualidade da
educação”, o docente necessita de tempo para a qualificação intelectual, diferentemente da lógica que foi posta pelo
ideário mercantilista da profissionalização. Portanto, é sobre este prima que discutiremos as concepções de
profissionalização docente, dialogando com as proposições da CNTE.

A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO (CNTE) E A BUSCA PELA QUALIDADE
DA EDUCAÇÃO
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A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) – com algumas outras entidades – foi responsável
por desencadear um processo de discussão que inaugurou uma nova fase da educação brasileira, que nasce diante do
projeto neoliberal de sociedade, disputado, politicamente, por três grandes blocos de forças: conservador, constituído
pelos partidos políticos PRN, PL, PDS, PFL e PTB; de centro-esquerda, formado por PMDB, PSDB e PDT; e um de
esquerda, composto por PT, PSB, PcdoB e PCB (NEVES, 2005, p. 111). Com nova definição das dinâmicas eleitorais,
os diversos partidos alteraram seus projetos político-ideológicos, dando destaque ao PSDB e ao PT que acabaram por
acolher os postulados do neoliberalismo.
O processo de sindicalização docente se intensificou durante o período de transição democrática. De acordo com as
concepções da CNTE, os problemas que atingem os docentes são os mesmos que afetam os demais trabalhadores e,
com isso, a luta da categoria de professores passa a ser semelhante à dos demais trabalhadores, Como destaca Gindin
(2013, p. 7),
Com a unificação da luta dos Trabalhadores em Educação e o surgimento de novas regras de organização sindical, a
CNTE ganha força com a filiação de 29 entidades e quase 700 sindicalizados em todo o país. Atualmente, a CNTE
conta com 43 entidades filiadas e mais de um milhão de sindicalizados.[...] Como a segunda maior Confederação
brasileira, filiada à CUT, somando aproximadamente 960 mil associados, a CNTE, em sua luta, extrapola as questões
específicas da categoria, discutindo temas polêmicos como: exploração do trabalho infantil, reforma agrária, emprego,
saúde no trabalho, racismo e opressão de gênero, contribuindo para uma maior participação no cenário político-social
do Brasil (CNTE, 2012, p. 3).

Em mais de três décadas de existência, a CNTE tem um histórico de luta pela valorização dos Trabalhadores em
educação, pela profissionalização, pela carreira, pelo piso salarial profissional nacional, pela garantia dos direitos sociais
e pela ampliação dos espaços de cidadania (CNTE, 2014). A sua interação com diversos grupos da sociedade faz da
CNTE um importante agente de transformação social e sua atuação se expressa pelo movimento de massas, com
greves, marchas e protestos. Vieira (2014, p. 7) aponta que,

De 1999 a 2007, a CNTE realizou, em caráter nacional, cinco marchas em Brasília e, pelo menos, dez paralisações
nacionais de 24 horas. Inúmeras vigílias foram realizadas no Congresso Nacional ou na Praça dos Três Poderes, com a
finalidade de pressionar o parlamento e o executivo a aprovarem temas de relevância para a educação, a exemplo do
Fundeb e do piso salarial.

A CNTE, ao fazer, em 2008, uma análise sobre o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), discorreu que
[...] a educação deve servir, antes e acima de tudo, à vida, à formação pessoal, cidadã, social, política [...]. Deve
proporcionar aos homens e mulheres condições de vivência ética e condições de escolha da profissão, do emprego, do
sistema político e dos políticos. E mais: deve promover, em todos os indivíduos, o discernimento, o questionamento, a
capacidade transformadora, a fim de alcançarmos um modelo de sociedade justo, fraterno e solidário. Neste sentido,
nosso projeto de educação se interliga à institucionalização de um Estado promotor do desenvolvimento sustentável,
democrático e comprometido com os direitos básicos da população. Um Estado em que o social seja o fio indutor do
crescimento, com vistas à distribuição de renda e à justiça; que seja permeável às demandas do movimento sindical, do
povo em geral e que estabeleça espaços institucionais de negociação com a sociedade civil, apostando no seu
fortalecimento e na busca pactuada de uma nova hegemonia e de um novo modelo de organização social.

Esse posicionamento nos apresenta a concepção de educação e sociedade, comprometida com o social, em que o
dever do Estado seja o de proporcionar à população seus direitos básicos. São posicionamentos pautados na
superação das desigualdades sociais, que colocam sobre as instituições escolares a responsabilidade, junto a outros
setores da sociedade, de consolidar um projeto de sociedade.
Nosso foco de análise alude, majoritariamente, às diretrizes para a carreira dos profissionais da educação. Sobre essa
temática, a CNTE (2013) elaborou uma minuta, sucedida do conselho nacional de entidades da CNTE, que se refere,
basicamente, aos planos de cargos e carreira, regulamentação de piso salarial, princípios de gestão democrática,
financiamento público, formação continuada, avaliação de desempenho etc. Entendemos que essas reivindicações,
respaldadas pelo ideal da profissionalização, que vem se objetivando dentro dos moldes do capital, pela política
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neoliberal, apresentam-se contraditórias, pois, como Shiroma; Moraes; Evangelista (2009, p. 99) esclarecem,

A política de mercantilização do ensino conta, ademais, com outro elemento estratégico de sustentação, o arrocho
salarial. O critério de remuneração e promoção “por competência”, avaliada com base em produtividade e certificações,
aumenta o “desejo” e a corrida de docentes por aulas, cursos de reciclagem e participação em eventos.

Há mais de três décadas, muitos discursos, debates e encaminhamentos, a respeito da busca pela “qualidade da
educação”, surgiram, mas não conseguiram, de fato, solucionar os problemas reais da educação. Compreendemos
esses movimentos contraditórios quando não se analisam, de fato, os reais impasses postos pelo capital. Nesse
sentido, a escola ocupou papel fundamental no processo de construção da redemocratização do país e a política
neoliberal consolidou mecanismos de gestão educacional, bem como formação profissional, pautada na competência e
no individualismo, o que fez do professor um agente de mudança social. Moraes; Torriglia (2003, p. 53) destacam que,
“na realidade de sua prática e em sua especificidade, contudo, as competências docentes não se distanciam de outras
que o mercado insaciável e paradoxalmente excludente demanda dos demais trabalhadores”.
Diante disso, achamos necessário compreender o termo “qualidade da educação” sob duas perspectivas: a conceitual e
a política. Diversos mecanismos e iniciativas foram fomentadas a fim de “medir”, conceituar, avaliar e qualificar a
educação brasileira. As avaliações de larga escala do governo mostram dados preocupantes sobre a educação, que
causam espantos momentâneos nos diversos atores da sociedade; dessa forma, busca-se dar respostas a essas
questões sob uma ótica fragmentada que, por vezes, atribui os problemas educacionais à gestão, à falta de material, à
falta de tecnologias educacionais, bem como às concepções pedagógicas, ou à formação dos professores, dentro de
um modismo que não comporta a visão mais ampliada da questão da qualidade da educação.
O termo “qualidade” é sistêmico e não pode ser entendido separadamente da qualidade do todo. Bianchetti (2008, p.4)
argumenta que,

Estas afirmações nos ajudam a formular hipóteses de que a dificuldade para encontrar um sentido único que contenha
as múltiplas interpretações do conceito qualidade – quando se refere aos processos envolvidos na educação – deve-se
a que esse conceito tem uma origem e um referente específico, associado a um modelo social, e que, como
consequência, cria confusões ou se ressente de precisão, ou de muitos esclarecimentos, quando é utilizado para definir
aspectos do processo educativo que não se ajustam aos parâmetros do sentido originário.

Nessa perspectiva, a sociedade capitalista impulsionou iniciativas políticas e civis que afirmassem seus ideais no que
tange à formação docente. Sobre qualidade na formação docente, privilegiou-se o “saber fazer”, pelo ideal do mercado.
O projeto de sociedade que se afirmou no período da redemocratização do país subordinou os interesses educacionais
aos mecanismos de dominação política nacional e internacional. Moraes; Shiroma; Evangelista (2011, p. 92) revelam
que a “retórica da busca da qualidade choca-se com a concretude dos fatos”. Essas autoras (2003, p. 93) demonstram
que,

A ênfase na profissionalização docente está organicamente articulada aos dilemas da gestão educacional e aos
objetivos da privatização da educação, representando uma continuidade da investida neoliberal no campo educacional,
à semelhança do movimento da Qualidade Total na educação.

Dessa forma, a CNTE, junto a outros movimentos e grupos sociais levantaram a bandeira pela profissionalização
docente e a busca pela qualidade da educação, mas deixaram de problematizar as raízes e as contradições próprias do
sistema capitalista. Portanto, com a finalidade de discutir a profissionalização docente, teceremos, no próximo tópico,
alguns apontamentos sobre concepções conceituais e políticas acerca da terminologia.
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PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE: ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE POLÍTICAS E CONCEPÇÕES

A década de 1990 teve, como palco, diversas reformas no campo da política educacional; priorizou-se a educação e
elegeu-se a profissionalização docente como pontos centrais das mudanças pretendidas. Em âmbito mundial, a
profissionalização foi definida pelo comitê intergovernamental do Proyecto Principal de Educación, organismo criado
pela UNESCO, como desenvolvimento sistemático da educação, fundamentado na ação e no conhecimento
especializado que deve ser efetivado dentro de moldes técnicos e de consensos educativos democráticos; foi, assim,
uma estratégia não apenas técnica, mas também política.
Nesses moldes, não se tratava, apenas, de preparar os professores para o mercado de trabalho, de formar
trabalhadores, mas de socializar conhecimentos que possibilitassem moldar novas formas de ver, de ser e de estar no
mundo. Pontos elencados no relatório da UNESCO – Educação: um tesouro a descobrir (JACQUES DELORS, 1998).
Neste relatório, a educação assumia uma nova missão: a de preparar a próxima geração para conviver com os riscos,
as incertezas, o inesperado (SHIROMA; EVANGELISTA, 2003, p. 84). Era o ideal do “professor-profissional”, com a
máxima da competência, com determinação técnica para resolver os problemas do cotidiano das instituições escolares.
Moraes; Shiroma; Evangelista; Torriglia (2003, p. 86) afirmam que,

[…] à educação foi acrescida a tarefa de formar para a empregabilidade, tendo em vista mitigar a exclusão social. Se,
até há pouco, ao professor cabia a tarefa de educar para o trabalho, hoje se espera – mesmo que vedado seu acesso
ao conhecimento científico – a capacidade de transformar o aluno em cidadão mutante, proativo, aspirante ao trabalho e
tolerante nos momentos em que se encontre sem emprego.

Pouco a pouco, criou-se, no imaginário da população, que os problemas afetos à crise educacional não seriam mais de
cunho histórico e político, mas que a própria educação seria a responsável pela exclusão social, ou seja, passava a ser
causa, pois os problemas sociais e econômicos adivinham da falta de preparo educacional.
A divisão do trabalho, a separação entre as tarefas de execução e concepção, próprios da forma de organização do
trabalho no capitalismo, acabam por resultar na precarização, com maior controle sobre o processo de trabalho, pela
redução de custos completada pela gestão, que é outro eixo da reforma educacional que merece destaque. Segundo
Moraes; Shiroma; Evangelista; Torriglia (2003, p. 70), discursos gerencialistas, como os da gerência de Recursos
Humanos ou da Qualidade Total, guardam paralelo com os do profissionalismo, como forma de disciplinar a força de
trabalho e promover a introjeção do controle, objetivando metas ao referir-se mais à ação do que à reflexão.
Esses debates fizeram parte de um movimento que buscava e busca, até hoje, construir a identidade profissional do
professor. É necessário compreender que esse processo de construção de identidade está, diretamente, articulado aos
atributos culturais de uma determinada sociedade, inserida em um determinado tempo histórico. Brzezinski (2006, p. 8)
afirma que
A identidade construída pode ser pessoal ou coletiva. A primeira é configurada pela história ou experiência pessoal e
implica um sentimento de unidade, originalidade e continuidade, enquanto que a segunda é construção social que se
processa no interior dos grupos e das categorias que estruturam a sociedade e que conferem à pessoa um papel e um
status social. A identidade profissional configura-se como uma identidade coletiva.

Alguns autores, no intuito de se distanciarem da visão positiva do profissionalismo, ou seja, da visão acrítica, apolítica e
sem reflexão sobre o papel social da profissão, fazem um estudo detalhado, utilizando-se da “Sociologia do Trabalho”
como ponto de análise. Sarmento (1998) afirma que profissionalismo está ligado ao conjunto de saberes que o professor
dispõe, para desempenhar suas atividades, e esses saberes são marcados por um processo dinâmico que se
ressignifica de acordo com o momento histórico por que cada sociedade passa. Moraes; Shiroma; Evangelista; Torriglia
(2003, p. 65) esclarecem que,

O conceito de “profissional”, por seu turno, alude a status profissional, código de ética, treinamento especial por meio do
qual se adquire a ampla base de conhecimento específico que permite controlar o trabalho desenvolvido: A redução
deste controle indica tendência à desprofissionalização e a desqualificação. O mesmo ocorre quando se reduz o âmbito
de exigências de qualificações para ingresso na profissão ou se aligeira a formação.
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Bezerra (2009) esclarece que as tarefas realizadas, de forma atomizada, com a divisão sociotécnica do trabalho, em
que há a distribuição do poder e riquezas, os “profissionais” perdem a consciência do “trabalho social total”, e que, “por
tal atomização e isolamento, perpetrados pela divisão técnica do trabalho, não desenvolvem a compreensão da
conectividade e dos nexos societais do trabalho [...]” (Idem, p. 42).
As relações capitalistas reconfiguraram, ao longo do tempo, o conceito de profissões. Até 1960, a perspectiva que se
sobressaia era a funcionalista, que tinha, como conceito fundamental, a competência, em que o processo de
profissionalização era compreendido como meio de aprimorar a sociedade. Ao final dos anos de 1970, outra concepção
assegura o profissionalismo como uma ideologia que serve de controle sobre a atividade/ocupação, divergindo da
primeira vertente que tem o profissionalismo como meio de melhoramento da sociedade. Esta segunda atribui o “poder”
como conceito central. Uma terceira concepção, como esclarece Freidson, afirma estas duas primeiras como
equivocadas e propõe como conceito de profissionalização (LARSON, 1977; FREIDSON, 1986) a construção social que
ocorre no interior de uma guerra política em que altos graus de recompensa econômica e social são conferidos aos
vencedores. Ferreira (2006, p. 234) aponta que

As imagens e autoimagem sobre mestre – parafraseando Arroyo (2002) – vêm sendo modificadas no transcorrer da
história do ofício docente. A identidade proletária é uma dessas imagens, que expressa às contradições vividas pelo
professorado no momento presente. Movimento contraditório, porque, tendo em conta que este percebe a diminuição de
seu campo de atividades, imprensado entre atribuições divididas – mas não compartilhadas – multiplicação de
tarefas-meio e redução salarial, resiste a duas formas diferentes: reivindica &39;profissionalização&39; e fortalece
organizações criadas por semelhança com entidades de trabalhadores manuais. Cabe chamar a atenção para o fato de
que proletarização não é sinônimo de baixos salários – estes são consequências daqueles. Proletarização é sinônimo
da perda de autonomia no trabalho”.

Mesmo que os discursos do governo sobre a educação exaltem a importância da capacitação de novos profissionais, as
ações governamentais traem tais discursos. Como esclarece Brzezinski (2006, p. 12), o professorado, nas sociedades
capitalistas, passou por um processo sucessivo, prolongado, desigual e conflituado de perda de controle sobre seus
meios de produção; o objeto de seu trabalho e da organização de sua atividade, portanto, proletarizou-se. O modelo de
gestão técnica da escola gerou um distanciamento do professor da sua atividade de conceber e planejar sua prática
pedagógica.
Ressaltamos, nesse intento, que há um grande número de confusões na compreensão do uso da palavra “profissão” e
dos termos “profissionalismo” e “profissionalização”, o que causa dificuldades no debate sobre o tema. No entanto, a
questão não pode ser simplificada nem solucionada pelo uso ou não da palavra ou termo; estes estão bastante
difundidos na sociedade. Freidson (1998, p. 146) mostra que a confusão está, também, no fato de ser a palavra usada
como referência, tanto a ocupações históricas concretas quanto a um constructo intelectual ou tipo ideal, sem uma
atenção coerente à relação entre os dois. São palavras que ganharam diversas definições e, por isso, torna-se
complexo conceituá-las de forma sistemática.
O conhecimento, na modernidade capitalista, produz e se reproduz dentro da mesma lógica das demais atividades,
imerso nas mesmas contradições de todas as outras atividades. Analisando, de forma elementar, nas atividades de
apropriação de conhecimentos, atuam: a força de trabalho docente, profissionalizada, e a força de trabalho discente,
profissionalizando-se. Bezerra (2009, p. 53) sobre este aspecto menciona que,
Nas relações de produção e apropriação social de conhecimentos, de um lado, a força de trabalho docente vende sua
capacidade por hora/aula visando retorno, o equivalente necessário à reprodução da sua existência; de outro, a força de
trabalho discente compra conhecimentos, visando o enriquecimento da sua força de trabalho.

As mudanças no mundo do trabalho atribuíram ao conhecimento um patamar fundamental na seleção da força de
trabalho por meio da certificação profissional. Ao avaliar esse acontecimento sob a perspectiva da teoria social de Marx,
com seu caráter “prático crítico”, ele nos revela a dualidade da configuração do conhecimento da modernidade
capitalista que se tensiona entre emancipação e dominação. Bezerra (2009, p. 61) afirma que “o certificado ‘encobre’ as
bases capitalistas de exploração da força de trabalho docente, mas também a da força de trabalho discente”.
A certificação serve para vincular as pessoas às atividades produtivas, dando espaço para que o indivíduo se aproprie
de poder e riquezas. No entanto, o retorno monetário, atribuído à certificação, não é, necessariamente, por sua

28/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/o_movimento_pela_profissionalizacao_docente_a_cnte_e_a_qualidade_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.6-9,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



configuração intrínseca, mas pelas formas das relações sociais de produção que são determinadas pela reprodução do
capital. Bezerra (2009, p. 70) argumenta que,
Em termos históricos, o conhecimento é reproduzido dentro da matriz hegemônica das relações sociais de produção
determinadas pelo capital. Na modernidade capitalista, essa matriz fortalece a reprodução sociometabólica do capital e
o conjunto de relações de produção e formas sociais específicas que confluem para a expropriação do conhecimento do
capital variável e da mais-valia.

A CNTE levantou, com diversos movimentos e grupos sociais, a bandeira pela “profissionalização” docente, com a
unificação da categoria docente com as demais categorias de trabalhadores, o que, por um lado, expressa a importância
da sindicalização dos professores, revelando uma identidade de classe, mas deixa, por outro lado, de analisar, a partir
dessa imagem “proletária” e pela busca da profissionalização, as dinâmicas impostas pelo capital, no que se refere às
concepções de “profissionalização”. Isso torna a luta pela profissionalização um movimento contraditório. Arroyo (2002,
p. 90) esclarece que os professores,
desde final dos anos 70 tentam identificar-se perante a sociedade como trabalhadores em educação. Poderíamos ver
nesse gesto apenas uma estratégia de luta por salários, carreira, estabilidade, até uma justificativa para usar as
mesmas formas de luta aprendidas pelo movimento operário, as greves, protestos, manifestações de rua. Poderíamos
ver, ainda, nessa identidade de trabalhadores, a procura de reforço das centrais sindicais. Podemos ver mais. Um
aspecto a destacar poderia ser a percepção dos docentes da necessidade de incorporar um reconhecimento social, uma
identidade coletiva que sempre lhes foi negada. (2002, p. 190)

O fato é que o debate sobre a profissionalização se fundamentou, basicamente, em torno de políticas internacionais, na
exigência de que o professor “saiba fazer”, com a mentalidade competitiva, individual, em que há, como bem explanam
Shiroma; Moraes; Evangelista (2011, p. 83), “a quebra da organização sindical”. A dinâmica imposta pelo capital, pelo
ideal da profissionalização, estabeleceu patamares de formação fundamentados na qualificação para o mercado, pela
lógica da competência e competitividade, atribuindo à gestão a responsabilidade de administrar as instituições
escolares, o que acarretou a perda da autonomia do professor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As décadas de 1980 e 1990 representaram um momento de grande efervescência no campo educacional. A
intensificação da política neoliberal adentrou na escola, reestruturou concepções de educação, de gestão, de formação
docente. A busca pela qualidade da educação atribuiu, à profissionalização docente, o papel, junto à gestão, de
melhorar a educação no Brasil.
Como resposta ao processo de precarização docente, diversas organizações sociais, como sindicatos, partidos de
oposições, movimentos sociais, levantaram a bandeira em defesa da escola pública, gratuita e de qualidade, assim
como a bandeira da profissionalização docente.
Ao analisarmos o projeto de sociedade que veio se difundindo, desde os anos de 1980, bem como as proposições
dadas pela instituição (CNTE), compreendemos que a busca pela qualidade da educação, tendo como ponto de análise
a profissionalização, não passa de uma ideologia, quando deixa de analisar as principais contradições impostas pelo
capital.
Salientamos que, com o estudo, identificamos que as contradições impostas pelo capital têm fundamentado o papel das
instituições escolares. A lógica do mercado tem adentrado a escola e atribuído, à gestão, o meio de melhorar a
qualidade da educação. Verificamos, dessa forma, que as bandeiras levantadas, há mais de três décadas, pelos
movimentos sociais, mais especificamente a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), não têm
proporcionado mudanças significativas no quadro educacional brasileiro.
Por fim, consideramos que este estudo amplia a concepção de profissionalização docente, ao ligar esse termo à
compreensão mais ampla pela busca pela qualidade da educação.
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1Citando Engels, no Prefácio ao Segundo volume de O Capital, de Marx: “Marx examinou, portanto, o trabalho na sua
qualidade de criação de valor e verificou, pela primeira vez, qual o trabalho e por quê, como é que cria valor e que o
valor nada é, absolutamente, senão trabalho coagulado desta espécie… Marx examinou, depois, a relação de
mercadoria e dinheiro e demonstrou como e por quê, por força da propriedade de valor que lhe é inerente, a mercadoria
e a troca de mercadorias têm de gerar o oposto de mercadoria e dinheiro; a sua teoria do dinheiro, fundada sobre tal
base, é a primeira teoria exaustiva, e a agora tácita e geralmente aceite. Ele examinou a transformação de dinheiro em
capital e provou que ela assenta na compra e venda da força de trabalho”.
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