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RESUMO

Este artigo tem como objetivo analisar as formas de contratações temporárias dos profissionais do magistério da região metropolitana de
Maceió (Maceió, Rio Largo, Marechal Deodoro, Pilar, São Miguel dos Campos, Barra de São Miguel, Barra de Santo Antônio, Messias,
Satuba, Coqueiro Seco, Santa Luzia do Norte, Paripueira e Murici), no marco temporal de 2007 a 2017. Busca-se identificar e examinar
como as contratações dos docentes nesses municípios vêm ocorrendo. Deste modo, utilizamos a pesquisa bibliográfica, com base em
Frigotto (2010), Antunes (2011), entre outros, e a pesquisa documental. O artigo conclui que as formas de contratações temporárias que
vigoram na atualidade intensificam o processo de precarização e desvalorização social dos docentes.

Palavras-chave: Trabalho. Docência. Precarização da carreira.

ABSTRACT

The purpose of this article is to analyze the forms of temporary hiring of teachers in the Maceió metropolitan region (Maceió, Rio Largo,
Marechal Deodoro, Pilar, São Miguel dos Campos, Barra de São Miguel, Barra de Santo Antonio, Messias, Satuba, Coqueiro Seco, Santa
Luzia do Norte, Paripueira and Murici), in the time frame from two thousand seven to two thousand and seventeen. It seeks to identify and
examine how the contracting of teachers in these municipalities have been occurring. In this way, we use the bibliographical research, based
on Frigotto (2010), Antunes (2011), among others, and the documentary research. The article concludesthat the forms of temporary hiring
that are in force today intensify the process of precarization and social devaluation of teachers.

Key Words: Work. Teaching. Precariousness of the career.

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo analizar las formas de contrataciones temporales de los profesionales del magisterio de la región
metropolitana de Maceió (Maceió, Río Largo, Marechal Deodoro, Pilar, São Miguel dos Campos, Barra de San Miguel, Barra de Santo
Antônio, Mesías, Satuba, Coqueiro Seco, Santa luzia do Norte, Paripueira y Murici), en el marco temporal de 2007 a 2017. Se busca
identificar y examinar cómo las contrataciones de los docentes en esos municipios vienen ocurriendo. De este modo, utilizamos la
investigación bibliográfica, con base en Frigotto (2010), Antunes (2011), entre otros, y la investigación documental. El artículo concluye que
las formas de contrataciones temporales que rigen en la actualidad intensifican el proceso de precarización y devaluación social de los
docentes.

Palabras clave: Trabajo. Enseñanza. Precarización de la carrera.

Introdução

O presente artigo busca sistematizar os resultados da pesquisa realizada no ciclo 2017/2018 do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica da Universidade Federal de Alagoas, acerca da temática das contratações temporárias dos docentes nos municípios que
fazem parte da região metropolitana de Maceió (Maceió, Rio Largo, Marechal Deodoro, Pilar, São Miguel dos Campos, Barra de São Miguel,
Barra de Santo Antônio, Messias, Satuba, Coqueiro Seco, Santa Luzia do Norte, Paripueira e Murici), no marco temporal de 2007 a 2017.

Buscamos identificar e analisar as formas de contratação de docentes nos últimos dez anos nesses municípios, especialmente, com foco na
forma de contratação temporária.

A metodologia de pesquisa adotada foi conduzida através de uma abordagem qualitativa (SANTOS FILHO; GAMBOA, 2009), consistindo no
estudo bibliográfico de categorias como trabalho, docência, neoliberalismo e, associado a este último, precarização do trabalho docente.
Esse estudo foi baseado principalmente em teóricos inspirados pela perspectiva analítica marxista, a exemplo de Abreu e Landini (2003),
Alves (2009), Abonizio (2012), Castelo (2013), Duarte e Derriso (2017), Frigotto (2010), Oliveira (2004), Antunes (2011), Paulani (1999),
Tumolo e Fontana (2008), entre outros.
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No art. 206, inc. V, da Constituição Federal é estabelecido a obrigatoriedade da “valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma
da lei, plano de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional”, além de reiterar que o ingresso no serviço público deverá
se dar “exclusivamente por concurso público de provas e títulos” (Ob. Cit.,).

Entretanto, no decorrer dos anos, não foi com base na Constituição Federal que as contratações dos professores aconteceram. As
condições de carreira e valorização dos profissionais da educação foram severamente afetadas pelas mudanças oriundas do processo de
globalização e pelos avanços tecnológicos das últimas décadas, grande parte dessas mudanças influenciadas por políticas públicas de
cunho neoliberal direcionadas em atender a um modelo capitalista de contenção dos gastos públicos, acarretando a precarização das
relações de trabalho e a retirada dos direitos obtidos historicamente.

A perspectiva do materialismo histórico/dialético, parece-nos a escolha mais adequada para análise do problema de pesquisa proposto, haja
vista a posição central que a luta de classes nas relações trabalhistas e políticas observadas entre os professores contratados, os
segmentos detentores do poder político, em cada municipalidade, e os movimentos de resistência frente a esses expedientes, a intensa
exploração da mão de obra e a os mecanismos usados pelas prefeituras em diminuição ou negação completa dos direitos trabalhistas e
sociais promulgados pela Constituição Federal e pela legislação correlata.

Além disso, foi feita a leitura e interpretação de registros documentais, como editais de processo seletivo, que comprovam as práticas de
contratações temporárias em alguns municípios da região metropolitana de Maceió, como Marechal Deodoro, Maceió, Rio Largo, Pilar e
Paripueira, os quais vêm adotando meios mais flexíveis, precários e temporários de realizar a contratação do quadro de docentes.

Deste modo, estruturamos o artigo em dois momentos: a) apresentação das práticas de contratações temporárias dos docentes encontradas
na região metropolitana de Maceió e b) as implicações para o âmbito da docência, tanto em sua formação como nas condições de trabalho.

As práticas de contratações temporárias na região metropolitana de Maceió

Os resultados obtidos nesse ciclo 2017/2018 da pesquisa referem-se à revisão da literatura acerca da temática do projeto e à pesquisa de
fontes que permitem entender como na realidade as contratações dos professores dos municípios que fazem parte da região metropolitana
de Maceió vem ocorrendo, especialmente, identificando se há contratação temporária nos últimos dez anos.

A discussão teórica do tema envolve as categorias trabalho, trabalho docente, neoliberalismo, docência e precarização que estão
relacionadas ao debate da docência e ao processo de precarização cada vez mais crescente e com diversas formas de configuração na
sociedade capitalista.

A coleta de dados foi realizada por meio do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Alagoas (SINTEAL), Ministério Público, os meios
de comunicação impressos e virtuais, entre outros recursos.

Diante disso, destacaremos o debate inicial sobre as categorias analíticas adotadas nessa pesquisa bem como as práticas de contratações
temporárias encontradas na região metropolitana de Maceió.

Iniciando com a categoria trabalho docente, consideramos que ao longo dos estudos sobre educação essa categoria se tornou emblemática
e complexa, devido a diversas interpretações que ela vem recebendo de vários autores e campos teóricos de pesquisa, como no campo da
ontologia marxiana, que não entende a atividade docente como trabalho, pois esta última categoria é compreendida em sua gênese como o
elemento fundante da sociedade que permite o intercâmbio do homem com a natureza, sendo por meio dela que há produção de valor de
uso que atende as necessidades humanas (MARX, 2013). Logo, a atividade docente não pode transformar a natureza nem tampouco
produzir valor de uso, portanto, não é trabalho para esta vertente teórica (BERTOLDO; SANTOS, 2012; LESSA, 2007).

Tumolo e Fontana (2008) nos ajudam a pensar e esclarecer algumas questões sobre o trabalho docente quando parte da ideia de que o
fenômeno da proletarização na docência inclui o processo de precarização, ao ocasionar as péssimas condições de trabalho, a perda de
controle no processo de trabalho, o rebaixamento salarial e a desvalorização social.

O professor sofre com o processo de proletarização à medida que é um trabalhador produtivo quando vende sua força de trabalho e valoriza
o processo de produção de mais-valia gerando capital, por meio da capacidade da atividade docente contribuir para a formação da força de
trabalho que atenda as necessidades mercadológicas do sistema capitalista, assim como da formação ideológica.
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Entende-se o trabalho docente como não material (não produz valor de uso), mas produtivo (valoriza o processo do capital) e assalariado.
Além disso, o trabalho docente é atingido pelo processo de proletarização quando se caracteriza pela crescente precarização do trabalho,
desqualificação e desprestígio social, decorrentes das condições em que estes trabalhadores ocupam na relação social de produção
capitalista.

Vale destacar que para Abreu e Landini (2003) um dos papeis do trabalho docente na dinâmica capitalista é a preparação dos alunos para o
mundo produtivo, seja da produção ou do consumo, sendo a escola um lócus essencial em que o capital pode reproduzir seus interesses
mercadológicos e ideológicos de formação.

Acerca do processo de proletarização do trabalho docente no contexto da crise estrutural do capital (MÉSZÁROS, 2011), Antunes em Adeus
ao trabalho Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade no mundo do trabalho (2011) analisa que há uma intensa subproletarização dos
trabalhadores caracterizada pelo trabalho parcial, informal, temporário, terceirizado e outras configurações que denotam novas formas de
trabalho ajustados à dinâmica do capitalismo avançado, da reestruturação produtiva e dos preceitos neoliberais.

Embora o capital necessite da força de trabalho em seu processo de autovalorização e reprodução e por isso não pode extinguir a classe
trabalhadora, ele não precisa necessariamente de uma força de trabalho estável, mas parcial, precarizada, polivalente e terceirizada.

Acentua-se seu ensejo de diminuir seus custos com a compra da força de trabalho estável em função da maximização dos seus lucros com
uma massa de trabalhadores que poderá ser produtiva sem precisar, para os capitalistas, garantir direitos trabalhistas e sociais, condições
de trabalho e remuneração adequadas, e que poderá a qualquer momento ser substituída por outra força de trabalho presente no “exército
industrial de reserva”.

Presencia-se na contemporaneidade, portanto, uma classe trabalhadora “mais heterogênea, mais fragmentada e mais complexificada,
dividida entre trabalhadores qualificados e desqualificados, do mercado formal e informal, jovens e velhos, homens e mulheres, estáveis e
precários [...]” (ANTUNES, 2011, p. 198).

Em relação ao trabalho docente, podemos considerar que o processo de subproletarização se faz presente, à medida que muitos estados e
municípios do país vêm adotando a contratação de professores via processos seletivos temporários que representam a crescente
precarização da atividade docente. Essas contratações instáveis legitimam os interesses do capital diante das novas demandas do processo
produtivo capitalista, na necessidade de uma força de trabalho cada vez mais polivalente, flexível e substituível.

Outra categoria importante de ser mencionada é o neoliberalismo, que para Paulani (1999) surge como uma reação teórica e política contra
o estado intervencionista e de bem-estar social após o término da segunda guerra mundial. Essa doutrina se apresenta mais como uma
receita econômica – Estado mínimo, livre mercado, individualismo – do que uma doutrina social, política e filosófica que o liberalismo
clássico se constituía. Vale ressaltar que o neoliberalismo tem uma capacidade de ocupar todos os lugares, reduzindo o espaço para o
dissenso, e tornando-se uma espécie de religião com poder de manipulação que defende a todo custo o mercado.

Nessa perspectiva, o neoliberal Hayek (2010), preparou as bases para um novo capitalismo no futuro, defendendo o mercado como uma
instituição capaz de prover a liberdade do indivíduo. Nesse sentido, fazia-se a crítica ao “igualitarismo promovido pelo estado do bem-estar
que destruía a liberdade dos cidadãos e a vitalidade da concorrência, da qual dependia a prosperidade de todos” (PAULANI, 1999, p. 120).

Para o neoliberalismo o fator da liberdade econômica se constitui na necessidade dos agentes do mercado terem liberdade para “vender e
comprar a qualquer preço que encontre um interessado na transação, e que todos sejam livres para produzir, vender e comprar qualquer
coisa que possa ser produzida ou vendida” (HAYEK, 2010, p. 58) e que as forças legais não devem impedir essa liberdade, ou seja, as
forças representadas pela figura do Estado.

A liberdade e a propriedade privada eram as marcas constitutivas do indivíduo moderno, o progresso social ficava na
dependência da promoção de sua autonomia (energia de caráter, inteligência, prudência, responsabilidade) e uma
presença excessiva do Estado poderia pôr em risco esse progresso. (PAULANI, 1999, p. 118).

O princípio do Estado mínimo se constitui em função do ideário de que para o desenvolvimento da sociedade é necessário promover a
autonomia do indivíduo que tem a marca da liberdade e da propriedade privada, sendo a presença necessária do Estado excessiva,
segundo os pressupostos neoliberais.
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Acerca do papel do Estado, Castelo (2013, p. 132) acentua que este

[...] nunca mais deixou de frequentar o núcleo duro do capital monopolista, nem mesmo durante o neoliberalismo com
o programa de privatização. No final do processo de reorganização do capitalismo no país, com a formação do bloco
histórico neoliberal, houve um reposicionamento do Estado como uma potência econômica direta e indireta.

O neoliberalismo, portanto, enfatiza o pressuposto do Estado mínimo na economia, na defesa do livre mercado e da propriedade privada. O
princípio do Estado mínimo se constitui em função da ideia de que o desenvolvimento da sociedade requer a autonomia do indivíduo que
tem a marca da liberdade e da propriedade privada, sendo a presença necessária do Estado excessiva e que sua interferência deve ser a
mínima possível, conforme o pensamento neoliberal defende.

Essas categorias discutidas em linhas gerais nos oferecem subsídio teórico para pensarmos no contexto atual, a prática das contratações
temporárias e os motivos que levam as gestões dos municípios da região metropolitana de Maceió a realizarem esses tipos de contratações
no âmbito da docência.

Em relação à pesquisa de fontes, conseguimos fazer o levantamento e registro de cinco municípios que realizam contratações temporárias
dos profissionais do magistério. Eles são: Maceió, Marechal Deodoro, Rio Largo, Pilar e Paripueira. Em Maceió, apesar do ano de 2017 a
Secretaria Municipal de Educação (SEMED) ter realizado o concurso público para cargos efetivos, a contratação temporária que
conseguimos levantar consta no edital de 2015[i] para os cargos de professor dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e professor
da Educação Infantil. Essa contratação vigora pelo tempo determinado de no máximo 24 meses, com uma jornada de trabalho semanal de
20 horas e a remuneração de R$ 20,00 por hora aula.

No ano de 2017 o município de Marechal Deodoro abriu processo seletivo simplificado[ii] para contratação temporária de professor substituto
para os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e a Educação Infantil que carecem de professores em algumas áreas do conhecimento.
Essa contratação visa a duração do ano letivo de 2017 podendo ser prorrogado, a carga horária mínima de 4 horas e a máxima de 40 horas
semanais e com remuneração de R$ 12,00 para o nível médio completo e de R$ 14,40 por hora aula para nível superior completo.

Na cidade de Rio Largo o processo seletivo simplificado[iii] destina-se aos mesmos cargos dos municípios citados acima, sendo a
contratação temporária de no máximo 12 meses admitindo-se a prorrogação, com a jornada de trabalho semanal de até 20 horas e a
remuneração de R$ 11,49 por hora aula.

No município do Pilar, foi constatado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas[iv], no mês de fevereiro de 2015, a abertura do
processo seletivo para contratação temporária de profissionais na área da educação, além da formação de cadastro de reserva técnica de
monitores e consequente contratação temporária.

Em relação a cidade de Paripueira, o Ministério Público do Estado de Alagoas (MPE/AL) firmou um Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC)[v] para que este município venha realizar até março de 2019 concurso público para o provimento de cargos efetivos na administração
pública, o que nos leva a compreender que até o presente TAC ser firmado entre MPE e a prefeitura do município, as contratações dos
servidores eram feitas por vias temporárias, incluindo a contratação dos profissionais da educação.

Nota-se que as formas de contratações que os municípios citados acima vêm realizando no âmbito da docência não apresentam
estabilidade para a carreira docente nem tampouco condições para o exercício da profissão em termos de remuneração, carga horária,
direitos trabalhistas e sociais.

As consequências para a docência

A partir deste levantamento sobre as contratações de professores nestes municípios, (apesar de não conseguirmos obter dados sobre os
demais municípios) podemos constatar a prática recorrente da contratação temporária que vem sendo estabelecida em muitas cidades do
estado de Alagoas, porém, o registro oficial dessas formas de contratação nem sempre são encontrados em editais, ofícios, contratos, entre
outros documentos, pois muitas prefeituras realizam esses processos seletivos por vias informais.

Além disso, há o fator da dificuldade de acesso a esses documentos que podem comprovar esses tipos de contratações, em decorrência dos
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próprios municípios ou sindicatos e entidades não possuírem esses registros ou não preferirem divulgar.

De todo modo, dadas as informações apresentadas acima, constatamos o quanto o processo de precarização do trabalho docente se
intensifica na educação, ao identificarmos que as contratações dos professores vêm sendo realizadas por meio de processos seletivos
temporários, instáveis e que desqualificam ainda mais a docência. Tais práticas impulsionam ainda mais o processo de proletarização
docente, pois ainda que consideremos que o “trabalho docente não é desenvolvido nas mesmas condições dos trabalhadores das indústrias,
ele está submetido aos mesmos processos estruturais da maioria dos trabalhadores assalariados” (ALVES, 2009, p. 35).

O processo de precarização docente pode ser percebida a partir dessas formas de contratação, quando observamos que nestes municípios
citados na pesquisa, a jornada de trabalho semanal se torna compatível a de um professor efetivo, contudo a remuneração nem sequer se
aproxima a de um professor que é servidor público, em que ambos exercem as mesmas funções. Além disso, o contratado temporário
recebe o valor abaixo de um salário mínimo se forem contabilizados por mês as horas aulas pagas.

Essas formas de contratação legitimam o processo de precarização e diminuem ainda mais a qualidade e a valorização do trabalho docente,
contrariando a legislação educacional que estabelece no Art. 67, inciso I da LDB (Lei n° 9.394/96) o “ingresso exclusivamente por concurso
público de provas e títulos” para os profissionais do magistério.

Para Oliveira (2004) considera-se que o trabalho docente na atualidade vem sofrendo com o processo de precarização com

O aumento dos contratos temporários nas redes públicas de ensino, chegando, em alguns estados, a número
correspondente ao de trabalhadores efetivos, o arrocho salarial, o respeito a um piso salarial nacional, a inadequação
ou mesmo ausência, em alguns casos, de planos de cargos e salários, a perda de garantias trabalhistas e
previdenciárias oriunda dos processos de reforma do Aparelho de Estado têm tornado cada vez mais agudo o quadro
de instabilidade e precariedade do emprego no magistério público. (OLIVEIRA, 2004, p. 1140).

Nota-se, portanto, que a precarização docente na educação pública vem aumentando e que as práticas de contratações temporárias que
são instituídas em consonância com as demandas do sistema produtivo capitalista, intensificam esse processo de precariedade no serviço
público e consequente, agravam a qualidade do trabalho docente e a sua valorização social.

Não é apenas o trabalho docente que é afetado com as práticas de contratações temporárias, mas a própria formação docente é atingida
também, pois com essas formas de contratação mais flexíveis, temporárias e substituíveis o professor se vê diante de um quadro em que o
exercício da sua profissão não possui estabilidade, garantias trabalhistas e sociais, condições de trabalho adequadas e valorização social.

Para Duarte e Derisso (2017, p. 10) as condições de trabalho postas na atualidade “desestimulam os novos professores e também os
estudantes das licenciaturas, acarretando a ausência de profissionais em decorrência das demissões no primeiro grupo e da desistência do
curso no segundo”.

Essas práticas temporárias de contratações as quais os municípios do estado de Alagoas e de outros estados vêm adotando também,
sintoniza-se com um contexto econômico e político de retenção dos gastos públicos nas áreas sociais (o exemplo da diminuição gradativa
em investimento de concursos públicos), e de desmantelamento do Estado na garantia dos serviços públicos para a população. E toda essa
realidade que permeia as condições do trabalho docente na contemporaneidade se situa em uma sociedade regida pela lógica do mercado e
da reprodução das ideologias neoliberais.

Basta observar que o governo conservador e neoliberal de Michel Temer vem traçando um roteiro para a educação, incluindo o trabalho
docente, segundo os interesses do sistema capitalista, que coloca em pauta os pilares das determinações dos organismos internacionais
para a educação, priorizando a

a) alfabetização na idade certa até os oito anos de idade; b) reforma do Ensino Médio; c) formação de professores e
da d) definição da Base Nacional Comum Curricular; [retomando e estabelecendo] seu elo com o passado de
reformas neoliberais focalizadas, marcando assim um processo de desmonte e de entrega de espaços de direitos
intrínsecos à educação pública socialmente referenciada, à lógica voraz, deturpante e excludente do mercado.
(MELO; SOUSA, 2017, p. 32).
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Podemos inferir que as práticas de contratações temporárias relacionam-se com as noções de flexibilidade, competitividade e pedagogia da
competência, novas formas que buscam estabelecer um padrão de acumulação capitalista e integração à reorganização da economia
mundial (FRIGOTTO, 2010).

Vale destacar que para Abreu e Landini (2003, p. 5):

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.

Vemos que cada vez mais se exige do professor o preparo intelectual para o exercício da sua profissão diante dos diferentes públicos e
contextos diferenciados nos quais os alunos são oriundos (ABONIZIO, 2012). Todavia, as condições em que os docentes ao ingressar na
docência se deparam são insustentáveis ao exercício da sua profissão, como o trabalho em vários turnos, os salários desvalorizados, a
infraestrutura inadequada, os contratos de trabalho temporários, entre outras problemáticas.

Destarte, as formas de contratação docente que vigoram na atualidade, isto é, temporárias, se situam a partir de um contexto político,
econômico e social que está atrelado às exigências mercadológicas do capital, que coloca na ordem do dia processos mais flexíveis e
dinâmicos, mas que nada mais são do que formas que reforçam as demandas do sistema capitalista e seus interesses, incluindo o processo
de precarização do trabalho docente.

Considerações finais

É necessário destacar algumas questões conclusivas acerca da pesquisa. De modo geral, encontramos dificuldades relacionadas ao acesso
de documentos (contratos, ofícios, editais, pareceres, entre outros) que registram as formas pelas quais os municípios da região
metropolitana de Maceió realizam suas contratações no âmbito docente, buscando identificar quais cidades realizam contratações
temporárias no marco temporal de 2007 a 2017. E quando encontramos esses documentos foram os mais recentes, dos últimos dois ou três
anos.

Mesmo assim, um conjunto de informações oficiosas atestam que as contratações temporárias de professores tem ocorrido frequentemente
nos últimos anos, em modalidades variadas de contratação (monitorias, estágios, processos seletivos simplificados).

Dos 13 (trezes) municípios selecionados na pesquisa incluindo Maceió, foi possível encontrarmos evidências comprobatórias de
contratações temporárias na cidade de Marechal Deodoro, Maceió, Rio Largo, Pilar e Paripueira por meio de editais de seleção e no caso do
último município, de modo indireto por um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado entre o Ministério Público do Estado de
Alagoas (MPE) e a promotoria de Paripueira para a realização de concurso público para a contratação de servidores.
Apesar disso, torna-se importante ressaltar que conseguimos realizar a revisão de literatura das categorias analíticas que subsidiam a base
teórica da temática como previsto, permitindo o amadurecimento intelectual no aprofundamento teórico dessa pesquisa de forma contínua e
sistemática reafirmando a pertinência desta discussão para a realidade da educação pública na contemporaneidade.

Destaca-se que as formas de contratações que os municípios citados nessa pesquisa vêm realizando no âmbito da docência não
apresentam estabilidade para a carreira docente nem tampouco condições para o exercício da profissão em termos de remuneração, carga
horária, direitos trabalhistas e sociais.

Além disso, as formas de contratação docente que vigoram na atualidade, isto é, temporárias, estão atreladas a um contexto político,
econômico e social direcionado às exigências mercadológicas do capital, que coloca na ordem do dia processos mais flexíveis e dinâmicos,
mas que nada mais são do que formas sociais que reforçam as demandas do sistema capitalista e seus interesses, incluindo a docência
para essa finalidade.

Consideramos, por fim, que a continuidade desta pesquisa tem uma grande relevância científica e social para a educação no estado de
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Alagoas, especialmente para os profissionais do magistério na educação básica, que são afetados com o processo de mercantilização,
precarização e desvalorização profissional ao longo dos anos diante de um contexto social, político e econômico de retrocessos e desmonte
do serviço público, bem como da não garantia dos seus direitos sociais.

[i] Disponível em:
http://www.maceio.al.gov.br/wp-content/uploads/admin/documento/2015/03/edital-concurso-professores-e-auxiliares-de-sala.pdf
[ii] Disponível em: http://www.marechaldeodoro.al.gov.br/wp-content/uploads/2017/02/EditalPSSSEMED0012017PROF.SUBST..pdf
[iii] Disponível em: http://www.riolargo.al.gov.br/uploads/attachment/path/74/571dd48c-4ff9-4dfb-8bfa-7c31dbdda978.pdf
[iv] Disponível em: https://www.escavador.com/diarios/531216/DOEAL/diario-dos-municipios/2015-02-12
[v] Disponível em:
http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/04/municipio-de-paripueira-tem-ate-marco-de-2019-para-realizar-concurso-publico_52834.php
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