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RESUMO
 
Nossa proposta enquadra-se no estudo dos direcionamentos políticos por meio de uma investigação a fim de
compreender como se desenvolve a temática Precarização do Trabalho Docente em Alagoas. Investigar tal processo
em Alagoas, advindo das ações das políticas públicas educacionais. Organizamos nossa análise por meio do estudo
documental e bibliográfico, a fim de compreender como se dá a Precarização do Trabalho Docente no Estado de
Alagoas. Em Alagoas 56% do quadro docente da Secretária Estadual de Educação – SEE são professores monitores,
segundo dados da própria SEE. Esse fenômeno que inicialmente se apresenta enquanto apenas uma faceta deste
processo de Precarização das relações de Trabalho Docente em Alagoas.
 
Palavras chave: Precarização do Trabalho Docente. Políticas Educacionais. Alagoas.  
 
RESUMÉN
 
Nuestra propuesta es parte del estudio de caminos políticos a través de una investigación con el fin de entender cómo
se desarrolla el tema del trabajo precario maestria de Alagoas. Investigamos este proceso en Alagoas, que surte de las
acciones de políticas públicas educativas. Organizamos nuestro análisis a través del documental y estudio bibliográfico
con el fin de entender cómo es el trabajo de la enseñanza precario en el Estado de Alagoas. En Alagoas 56% del
personal docente de la Secretaria de Estado de Educación, los maestros son monitores, según los datos de la SEE.
Este fenómeno que se presenta inicialmente como sólo una faceta de este proceso precario de las relaciones de trabajo
del profesor en Alagoas.
 
Palabras-clave: Trabajo Enseñanza precario. Las políticas educativas. Alagoas.
 
 

INTRODUÇÃO
 
Iniciamos um processo longo de pesquisa ainda na graduação em Pedagogia (2010-2014), estudando a recuperação
virtual da memória histórica documental alagoana, que em muito contribuiu para a análise de futuras pesquisas nesse
campo, mas que ainda necessita de exploração. Nossa proposta enquadra-se na necessidade do desvelamento da
construção histórico-política da educação no âmbito alagoano, no tocante ao trabalho docente.
O movimento que empreendemos ainda na graduação, destacou-se a partir do projeto Fontes Documentais Virtuais da
História da Educação Alagoana (2012-2013)[1], na tentativa de desvelar a partir das novas facetas da produção e
publicização das fontes documentais virtuais da educação alagoana, o corpus dos documentos oficiais especificamente
das duas últimas décadas do século XX, que tratam sobre o tema de nossa análise: Precarização do Trabalho Docente
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em Alagoas.
Nossa proposta refere-se à continuidade da pesquisa que iniciei no Trabalho de Conclusão de Curso[2]. A partir de
agora se constituiu com a centralidade de estudo sobre a Precarização do Trabalho Docente em Alagoas, tendo como
foco o marco histórico da reforma educacional da década de 1990. Este momento histórico refere-se ao que Santos;
Diógenes; Reis (2012, p. 54) denominam de quando “o projeto neoliberal passou a ditar o ideário implementado pelos
países capitalistas [...]”.
A motivação junto ao objeto de estudo, ocorreu de modo paulatino e progressivo. À medida que construíamos nosso
cabedal de leituras acerca da história e política da educação e aprofundávamos o debate e a reflexão nos escritos de
Marc Bloch (2001), Michel de Certeau (1982), Eric Hobsbawm (1984), Karl Marx (2010), entre outros tantos autores
citados, avizinhávamo-nos com a colheita de materiais que subsidiaram e subsidiarão nossa investigação, e em
consequência cruzávamos a linha empírica entre a teorização clássica e o cruzamento com a base material.
A cada nova, pequena e significativa descoberta, novos pressupostos passaram a percorrer nossa inquietação de
juvenil pesquisadora, que vivenciou a configuração estrutural da educação pública nas escolas de ensino básico, médio
e superior no Estado de Alagoas. Nossa participação em congressos, seminários, encontros, jornadas, assim como nas
demais oportunidades de socialização do saber acadêmico, fortaleceram e ajudaram a refletir sobre o papel que nossa
pesquisa desempenha não somente junto à comunidade científica, mas à sociedade como um todo e principalmente a
categoria docente alagoana. Entender como se processa enquanto fenômeno empírico a gênese do fenômeno
Precarização do Trabalho Docente, nos inquieta para a condução desta proposta de pesquisa. Para tanto, exercitamos,
nesta precursora pesquisa, a capacidade dialética, teórica e metodológica para a compreensão da realidade política e
cultural para compreendermos o âmbito educacional do estado de Alagoas, doravante o estudo bibliográfico e
documental da temática Precarização do Trabalho Docente no contexto citado.
O interesse que assumimos aqui é o de doravante o mergulho no amplo espaço cibernético das bibliotecas virtuais dos
sites dos organismos institucionais que regulam a educação em Alagoas, e da mineração das bases documentais,
estudarmos analiticamente os direcionamentos da política da educação local e sua contribuição para a construção das
bases materiais da Precarização do Trabalho Docente no contexto alagoano.
A postura que se assume nesta pesquisa caminha, pois nesta perspectiva: aproximar e problematizar a temática
extraída das fontes históricas virtuais da história da educação alagoana, no sentido de estudar o movimento
indissociável das políticas públicas educacionais expressas na construção da latente temática: Precarização do
Trabalho Docente no Estado de Alagoas.
Nosso objeto de estudo surgiu quando na pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso, termos chegado a três
temáticas, Precarização do Trabalho Docente; Chamadas Para os Exames Supletivos e O Acesso ao Ensino Técnico e
Profissional. Realizada a análise documental a Precarização do Trabalho Docente destacou-se ao corresponder a 48%
dos materiais consultados. Chamou-nos atenção, sobretudo na medida em que no cenário atual, as problemáticas do
trabalho docente têm produzido efeitos nocivos substanciais no processo educacional alagoano.
 Aspiramos respostas a esta questão, por meio de uma análise teórico-crítica da realidade que se apresenta de modo
imprescindível a esse exercício. E neste sentido as fontes documentais virtuais nos permitem dar grandes saltos em
relação ao desvelamento da narrativa da atual realidade que vivenciamos. Todavia, o que nos move é o interesse de
contribuir junto ao debate, no sentido de qualificar o tratamento das políticas públicas da educação alagoana, para
compreender como tem se constituído as diretrizes que têm desembocado na edificação deste fenômeno nocivo ao
desenvolvimento da educação e da carreira docente, em seu sentido lato.
 
 
 
 
 
UM TRAÇO DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE
 
 
Discutir a história da educação de Alagoas é recuperar a narrativa e as motivações que orientaram o modo como foi
delineada a educação alagoana e, de certa maneira, exercitar a memória para os artefatos sociais que compuseram ao
longo dos anos a atual configuração educacional que temos na Terra dos Marechais, esse é o pressuposto que orienta
nossa investigação acerca da Precarização do Trabalho Docente em Alagoas. (VERÇOSA, 1997).
Para entendermos como foi constituído o estereótipo de negatividade que, hoje, lardeamos, associado aos diversos
índices que ocupamos com primazia de analfabetismo, baixo índice de desenvolvimento humano – IDH, violência, entre
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outros, havia, e ainda há, a forte necessidade de uma análise minuciosa, comedida pelas limitações que a pesquisa
empírica enfrenta ao longo de sua execução, de reflexão sobre a condução política do poder público e o que ela diz
sobre a história da educação local e consequentemente a temática do nosso objeto de estudo. Isso, porque,
entendemos que a cultura política local interfere diretamente na concepção educacional do Estado.
Para a tríade pesquisa-análise-reflexão, buscamos inicialmente compreender que não iríamos apenas garimpar a base
documental expressa das mais variadas maneiras: portarias, editais, notícias, resoluções, anuários estatísticos,
resenhas econômicas, diários oficiais, entre outras. Desde os primeiros passos, retiramos a ingenuidade da nossa
pesquisa e tratamos os documentos como elementos munidos de grandes doses de intencionalidades. Os sujeitos
históricos não são apenas seres ocupantes de papéis sem interferência para a sociedade no espaço geográfico, nem
tampouco agem com neutralidade. Todas as ações sociais diretas ou indiretas corroboram em maior ou menor peso
para a reprodução das relações sociais, que reproduzem as contradições imanentes a esta sociedade. (
É importante desnudar nossos olhos para compreender que, não por acaso, foi construído na memória alagoana o
ideário de inferioridade nos assuntos relacionados à educação. Trata-se de um projeto de sociabilidade, galgado desde
os anos 90, mais particularmente, que visa disseminar a lógica liberal, e mais recentemente a neoliberal, no cenário
político brasileiro e especificamente alagoano. (NEVES, 2005).
A Precarização do Trabalho Docente no Estado de Alagoas nesta conjuntura torna o sujeito imerso na carreira docente
na estrutura brasileira, e especificamente alagoana, “em insumo, e não um recurso humano do processo de
aprendizagem” conforme salienta Alves (2011, p. 9). Essa situação é comumente perceptível e extraordinariamente
alarmante, sobretudo em face da necessidade histórico-social que a educação ocupa para a sociedade.
Nosso objeto de estudo dialoga diretamente com a construção dos níveis insatisfatórios que afiguram o quadro
educacional alagoano, que há muito tempo massageia, de modo negativo, o ego de nossa história da educação.
Vivenciamos, ao longo dos anos, com foco no momento de renovação nas políticas educacionais, que, apesar de alguns
avanços, não têm conseguido defender a necessidade da oferta de condições favoráveis ao exercício do trabalho
docente. (SANTOS; DIÓGENES; REIS, 2012). 
Más condições estas que se apresentam no cenário alagoano desde o século XIX. Craveiro Costa já apontava a
ausência de investimento na educação pública alagoana nesse período, seja no que tange a organização do espaço
escolar, seja na própria formação do docente. Tal reconhecimento figura uma permanência ao longo do tempo de um
descaso das instituições reguladoras da escolarização alagoana quanto às condições em que se realizam o trabalho
docente nesse estado. (COSTA, 2011).
 
 
PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE: O QUE O CENÁRIO BRASILEIRO E ALAGOANO NOS DIZ?
 
 
Em 1990, houve o início do processo de ampliação da hegemonia burguesa; retrocesso do bloco de forças aglutinado
em torno da classe trabalhadora. Ou ainda segundo Coutinho (apud NEVES, 2005) o liberal corporativo ou o neoliberal,
o democrático de massas, o primeiro aglutinado de interesses da burguesia e o segundo, os interesses da classe
trabalhadora.
Neste período ocorreu no Brasil um momento de forte aprofundamento da tendência de privatização, logo, o período da
história que destacamos para nossa análise é um período de ascendência dos ideais de globalização. Fortes
turbulências observam-se, portanto, na vida alagoana, brasileira e mundial.
De acordo com Neves (2005), que desenvolve estudos sobre a História Política do Brasil com ênfase no estudo dos
fenômenos munidos pela lógica neoliberal, trata-se de uma história de recomposição, consolidação e aprofundamento
da hegemonia da burguesia brasileira; uma história que também tem sido de tentativas de segmentos minoritários das
forças políticas de esquerda para manter a utopia socialista e de crescimento e fortalecimento da pedagogia da
hegemonia, por intermédio da repolitização das relações de produção/redefinições da relação entre sociedade civil e
sociedade política.
Assumimos, para nossa análise, a noção de pedagogia da hegemonia da mesma autora ao identificá-la como sendo a
“ampliação dos instrumentos da democracia direta na organização da sociedade civil como um vetor importante da
legitimação social do projeto burguês de desenvolvimento e da sociabilidade pós-desenvolvimentismo” (NEVES, 2005,
p.89).
Neste curso, a educação passou a buscar centralidade em todos os seus níveis, sendo assim, as reformas necessárias
para este evento eram pautadas na busca pela qualidade, para aceleração da modernização. Isso tornou a economia
mais competitiva, no entanto, com a defesa que estes novos ares impulsionavam o processo de inclusão no mercado, a

11/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/politicas_educacionais_em_alagoas_uma_analise_sobre_o_processo_de.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.3-7,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



premissa se configurou como a de que todos podem ter acesso ao mercado de trabalho, uma vez que este, amparado
por esta “nova” lógica, se tornou mais competitivo e sustentável.
O governo passou a flexibilizar os mercados, o que contribuiu para um pseudo-equilíbrio entre as finanças públicas e a
ordem da iniciativa privada. O movimento caracterizou, na verdade, uma forte redução das despesas públicas; o que
passou a atender a sociedade foram às relações de livre concorrência, munidas pela lógica da flexibilização dos
mercados.
 
As mudanças ocorridas nas relações de trabalho e emprego advindas desse movimento têm sido caracterizadas, na
atualidade, pela ameaça de um fenômeno considerado por alguns autores uma precarização das relações de trabalho.
Tal movimento, contudo, não se circunscreve às relações de trabalho caracterizadas como aquelas intrínsecas ao
processo de trabalho, mas compreende principalmente as relações de emprego, apresentando uma tentativa de
flexibilização e até mesmo desregulamentação da legislação trabalhista. (OLIVEIRA, 2004, p. 12, grifos nossos).
 
 
A estrutura educacional brasileira tem se configurado por muitos fatores nomeadamente os estruturais, como
financiamento, manutenção, apoio assistencial, políticas públicas, entre outros, acrescidos do impasse entre os
movimentos de base do quadro docente, tanto no segmento básico como no superior, sucateada e deficitária (NEVES,
2005). Diante deste quadro de sucateamento do trabalho docente devido às transformações de ordem internacional, a
classe docente adquire novas funções, às quais a própria formação inicial não dá conta. Conforme enfatizam Libâneo e
Pimenta (1999, p. 227):
 
“a formação continuada é o prolongamento da formação inicial, visando o aperfeiçoamento profissional teórico e prático
no próprio contexto de trabalho e o desenvolvimento de uma cultura geral mais ampla, para além do exercício
profissional”.
 
 
O dualismo pedagógico expresso ao passo em que se amplia a oferta educacional tanto nos níveis básico, fundamental,
médio e superior com incidências já no ensino superior, concomitantemente a isto ocorra a precarização das relações
de trabalho docente. Esse engodo necessita ser desfeito da organização educacional brasileira para que a classe
docente inaugure uma nova era na educação nacional, o momento no qual:
 
O alargamento da consciência dos educadores permita que de modo que em suas práticas institucionais
concretamente situadas gestem propostas que confiram à pedagogia e à formação de professores o estatuto de
importância científica, social e cultural, num país em que é comum serem jogadas fora conquistas duramente
conseguidas na construção da democracia escolar e educacional. (LIBÂNEO; PIMENTA, 1999, p. 270, grifos nossos).
 
 A conjuntura educacional, sobretudo política, na qual estamos inseridos, carece engendrar sob uma ótica que
ressignifique o trabalho docente, dando espaço a um modo mais apropriado de tratamento e valorização destes
trabalhadores, que são responsáveis não somente pela codificação das letras, como também pela mediação do
aprendiz com o mundo.
O processo de Precarização do Trabalho Docente em Alagoas bebe de toda esta breve narrativa conjuntural que
apresentamos, entretanto na realidade alagoana têm ocorrido por meio de uma prévia análise dos documentos oficiais
situações que ilustram e atenuam de um modo mais sistemático a temática que problematizamos. Contribuindo à
análise da intensificação do trabalho docente, Apple (1995, p. 39) apud (GARCIA; ANADON, 2009, p. 70) aponta que tal
processo “representa uma das formas tangíveis pelas quais os privilégios de trabalho dos (as) trabalhadores (as)
educacionais são degradados”.
Esse processo de precarização do trabalho docente, não ingenuamente construído na história da educação alagoana é
reafirmado pelos documentos consultados[3], que tratam sobre algumas minúcias da política de apoio à produção de
vagas com vistas à ocupação das salas de aula por professores monitores[4], que realizam trabalho em grau equiparado
aos demais docentes. Esses, contudo, são remunerados de modo inferior aos demais e são submetidos a uma ausência
de obrigação do Estado, com relação às questões trabalhistas, por serem de regime celetista. Pretende-se que
desempenhem seu papel ao menor custo possível.
Estes documentos denotam, em si, a maneira como se constitui o apelo ao sucateamento das condições de trabalho
docente. De acordo com eles, os docentes graduados, ou aqueles que ainda estão em processo de formação, e que
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optam por esse regime de trabalho vinculam-se a regimes de 20 horas, 30 horas e até 40 horas semanais de dedicação
ao trabalho.
Com esta prática, o volume de trabalho é inversamente proporcional à sua remuneração, pois leva a um tempo
prolongado de trabalho por um valor um pouco maior, apenas, do que um salário mínimo. Ao final de 24 (vinte e quatro)
meses, este professor na qualidade de monitor perde o seu vínculo com a Secretaria da Educação, deixando o cargo
sem receber nenhuma soma a mais; nada referente a um apoio financeiro, como o seguro desemprego ou direitos
trabalhistas afins. Ou seja, ele presta serviços à Secretaria Estadual de Educação (SEE), igualmente a um professor
concursado, mas, ao término do seu contrato, não é contemplado com os direitos trabalhistas que lhe são devidos como
trabalhador.
 Além disso, ao que parece às políticas de formação e valorização do profissional da educação ainda estão distantes de
fornecer as condições materiais e objetivas na própria relação de trabalho. Embora, como visualizamos nos materiais
que analisamos na fase de maturação do nosso objeto de estudo, não somente as estratégias de formação
desenvolvidas, mas também a capacitação para o Programa de Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a Valorização de
uma Cultura de Paz, as Conferências Municipais de Educação, a discussão sobre as Diretrizes para Educação Infantil
de Maceió, as Oficinas para a Educação Rural, entre outras medidas[5], não são suficientemente disseminadas a ponto
de reverter, de modo satisfatório, a nossa configuração histórica educacional.
Diante desse pano de fundo conjuntural do Estado de Alagoas, temos de desenvolver a especificidade da atividade
educativa, além de defender com veemência o seu caráter público e primar pelo envolvimento da sociedade civil na
elaboração de políticas públicas que, efetivamente, atendam aos anseios da sociedade civil. Pois, do contrário,
estaremos diante da perpetuação desse binômio – políticas públicas –, que não atendem à esfera pública da sociedade
civil.
Nossa proposta não pretende simplesmente expor as “mazelas” da educação local a partir da temática estudada,
interessa-nos prioritariamente lançar luzes para que pensemos no constructo social em que estamos inseridos para que
entendamos os fatores decisivos que legitimam a ordem social dominante, e que, por conseguinte tangem as relações
de Precarização do Trabalho Docente. Certamente no desenho da hierarquia social em que nos encontramos, em
tempos de crise estrutural do modo de produção capitalista conforme problematizam Mészaros (2002 e 2005)[6],
Braverman (1987)[7], Netto e Braz (2009)[8] entre outros autores, desde os educadores da educação básica até os
pesquisadores dos conselhos de pós-graduação das universidades públicas, entendemos que cotidianamente estamos
diante dos entraves quanto à execução de ações que possam subsidiar a promoção de uma consciência crítica para os
sujeitos. Compreender como diante de uma realidade tão etérea, tão global as dimensões mais amplas exercidas pelas
condições objetivas, do sentimento reinante da classe docente, de estar calçada com sapatos de chumbo, assim
salvaguardando a reprodução Precarização do Trabalho Docente em Alagoas. (OLIVEIRA, 2003).
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
 
Esse movimento é proveniente da incorporação cada vez maior das demandas do setor privado na política educacional
brasileira, que foi responsável por consagrar também uma nova tendência, a exemplo da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB, de 20/12/1996), que levou longos oito anos para ser elaborada (1988-1996). A nossa Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional instituiu que houvesse reforma da educação tecnológica e do aparato de
formação técnico profissional; implantação do FUNDEF, enquanto mecanismo de Descentralização do Ensino
Fundamental; privatização, fragmentação e empresariamento do ensino superior; alterações na formação de
professores para os diferentes níveis de ensino; definição de novos parâmetros e diretrizes curriculares em seus
instrumentos de avaliação. Fatores esses, que contribuem, segundo Neves (2004, p. 105-106), para a formação de uma
subjetividade neoliberal. A exemplo, das bolsas para formadores, que em alguns programas do governo, além de
vislumbrar estratégias de precarização das relações de trabalho em tempos de “sociedade civil ativa” ainda alardeiam a
maneira como a subjetividade neoliberal dita os tramites da nossa sociedade, tomando como base a realidade alagoana
em nosso caso.
Salientamos que a Precarização do Trabalho Docente no Brasil e em Alagoas, não se expressa somente por meio desta
narrativa que apresentamos brevemente. Aqui expusemos apenas um desdobramento deste fenômeno no Estado de
Alagoas. Porém, segundo Custódio (2006), ele é tão amplo e devastador que se apresenta em diversas facetas que
assolam de modo direto o exercício do ofício docente. Portanto, nossa investigação buscou compreender quais são as
nuances/razões que constituem este fenômeno no âmbito alagoano.
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