
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO E LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO - MESTRADO 

 

 

 

ANTONIO CARLOS SOLER NOTÁRIO 
 

 

 

 

AUTONOMIA DO TRABALHO DOCENTE NA 

REDE PÚBLICA PAULISTA: 

política educacional e resistência sindical 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO BERNARDO DO CAMPO 

2007 



 

 

  - 1 -

   

 

 

 

 

 

 

ANTONIO CARLOS SOLER NOTÁRIO 

 

 

 

AUTONOMIA DO TRABALHO DOCENTE NA 

REDE PÚBLICA PAULISTA: 

política educacional e resistência sindical 

 

 
 
 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Educação (Mestrado) à 
Universidade Metodista de São Paulo, 
Faculdade de Educação e Letras, como 
exigência parcial para obtenção do Título de 
Mestre. 
 
Área de Concentração: Educação 
 
Orientadora: Profª.dra. Zeila de Brito Fabri 
Demartini. 

 
 

 

 

 

 

 

SÃO BERNARDO DO CAMPO  

2007 



 

 

  - 2 -

   

 

 

 

 

 

 

 

ANTONIO CARLOS SOLER NOTÁRIO 

 

 
 
 
 

AUTONOMIA DO TRABALHO DOCENTE NA REDE PÚBLICA PAULISTA: 

política educacional e resistência sindical 

 
 

 
Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação à 

Universidade Metodista de São Paulo, 

Faculdade de Educação e Letras, como 

exigência parcial para obtenção do Título de 

Mestre. 

 

 

Área de concentração: Educação 

 
 
Data de defesa: 13 de setembro de 2007 

 
Resultado: ______________________ 

 

 
BANCA EXAMINADORA 
 
 
Zeila de Brito Fabri Demartini                    Profª Dra.             _______________ 
Universidade Metodista de São Paulo 
 
Marília Claret Geraes Duran                      Profª. Dra.           _______________ 
Universidade Metodista de São Paulo 
 
Aparecida Néri de Souza                           Profª. Dra.           ________________ 
Universidade Estadual de Campinas 



 

 

  - 3 -

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta dissertação aos meus pais, 

Jesus Soler Notário e Eva Ferreira dos 

Santos Notário (em memória); pelo 

caloroso acolhimento neste mundo; pelo 

incansável incentivo aos estudos e pela 

inserção no universo do trabalho.     



 

 

  - 4 -

   

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

Quero agradecer em primeiro lugar à minha orientadora, Profª Dra. Zeila de 

Brito Fabri Demartini, pela confiança em mim depositada e pela incansável 

disposição em contribuir com a construção desta dissertação em todas as suas 

etapas de elaboração.  

Agradeço às Profª. Dras. Marília Claret Geraes Duram e Liliana Rolfsen 

Petrilli, que durante o Exame de Qualificação deram valiosas contribuições, 

possibilitando que o percurso de elaboração ocorresse a partir de uma visão mais 

ampla e profunda. Aos professores do Programa de Pós-graduação em Educação 

da Universidade Metodista de São Paulo pelas contribuições dadas à elaboração 

desta dissertação.  

Agradeço às Secretárias do Programa de Pós-graduação, Alessandra e 

Márcia, pelo atendimento generoso a tantas demandas durantes estes anos. 

Aproveito para agradecer a todos os colegas do programa que em vários momentos 

se dispuseram a contribuir com esta pesquisa. 

 Ao apoio incondicional de Rosimeire, minha companheira, sem o qual não 

seria possível a realização deste trabalho. À Vitória, minha filha, pela sua 

compreensão sobre os esforços que tivemos de realizar neste período das nossas 

vidas. À minha irmã, Rita de Cássia, pelo apoio decisivo em várias circunstâncias.  

Aos meus companheiros (as) entrevistados (as) (militantes da APEOESP) que 

contribuíram de forma vital com seus ricos depoimentos sobre o significado da luta 

sindical em uma categoria-chave para a transformação social.  

Agradeço, também, ao apoio e contribuições de todos os companheiros da 

APEOESP Diadema. Agradeço às funcionárias da APEOESP Rita e Ana (Sede 

Central) pelo seu apoio e ao companheiro Manoel Boni, pela sua solidariedade em 

difíceis momentos.  

Um agradecimento especial aos meus companheiros (as) do Grupo Práxis, 

Márcio, Severino, José Roberto, Ezequiel, Rafael, Maiter, Adriana, Rose, pelo apoio 



 

 

  - 5 -

   

 

 

 

 

 

 

em todas as etapas deste trabalho. Aos meus amigos Vandique, pela tradução do 

Resumo; Ezequiel, pela revisão, trabalho realizado em condições estremamente 

difíceis. 

 Agradeço a todos os professores e funcionários da E.E. Professor Evandro 

Caiafa Esquível e aos de outras unidades escolares que durante esses anos de 

trabalho na escola pública contribuíram de forma direta e indireta para a realização 

deste trabalho.  

Aos supervisores que compõem á Comissão Regional da Bolsa Mestrado de 

Diadema, Ademir e Maria Ignez, pela paciência durante estes anos de 

acompanhamento deste bolsista.  

  Finalmente agradeço ao Programa Bolsa Mestrado da Secretaria da 

Educação de São Paulo, pelo incentivo financeiro a esta pesquisa sem o qual 

Certamente, não poderia acontecer nas condições dadas.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  - 6 -

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a alienação não se revela apenas no resultado, mas 

também no processo da produção, no interior da própria 

atividade produtiva. Como poderia o trabalhador estar 

numa relação alienada com o produto da sua atividade, 

se não se alienasse a si mesmo no próprio ato da 

produção? 

Karl Marx, O trabalho alienado. 
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RESUMO 

O principal objetivo desta pesquisa é colocar em relevo o processo de 

precarização e perda da autonomia do trabalho docente. Este processo está 

relacionado diretamente à centralização, no Estado de São Paulo, da política 

educacional. Esta centralização ocorreu de forma combinada com a 

desconcentração das tarefas administrativas e do financiamento do sistema. O 

conceito de descentralização, que é amplamente difundido na década de 1990 no 

ensino público, significa medidas no sentido de liberar o Estado das suas 

responsabilidades. O que não quer dizer, em absoluto, transferir para a comunidade 

escolar, como é propagandeado pela ideologia neoliberal, maior autonomia das 

unidades escolares.   

No Estado de São Paulo este processo de centralização do poder não ocorre 

apenas nas questões de administração escolar (atividade-meio), mas também sobre 

os principais elementos ligados ao processo de ensino-aprendizagem: currículo, 

formação docente e avaliação do ensino, por exemplo. Estes elementos foram 

combinados com a desconcentração das tarefas administrativas e de financiamento 

da escola. 

 Para que o docente tenha autonomia e possa, efetivamente, contribuir de 

maneira significativa para a formação das novas gerações é imprescindível que 

participe diretamente do processo de construção curricular, da gestão escolar e, 

principalmente, da autogestão de seu trabalho. O problema que procuramos apontar 

é que as políticas educacionais não têm contribuído para estes objetivos. Vejamos: a 

avaliação externa que não se trata apenas de uma política aplicada no estado e nem 

em determinado governo é, na verdade, uma política de Estado; extrai do professor, 

em boa medida, o controle do processo de avaliação do ensino e da aprendizagem. 

O Regime de Progressão Continuada, instituído pelo Conselho Estadual de 

Educação, é um mecanismo para determinar a partir de cima a promoção 

indiscriminada dos alunos, confirmando a pseudo-autonomia dos docentes e dos 

Conselhos Gestores das Unidades Escolares. 
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Faltam as condições materiais e espirituais para que os docentes possam 

desempenhar de forma adequada seu trabalho. Por isso, se faz necessária uma 

denúncia no sentido de que o professor está impossibilitado objetivamente de 

realizar o trabalho de maneira a contribuir para a formação integral dos alunos. As 

mudanças do ponto de vista estrutural só podem realizar-se a partir da luta político-

social para quebrar a estrutura hierárquica construída no interior das escolas e 

sustentada nas demais instâncias do sistema de ensino e na sociedade. O trabalho 

docente precisa se realizar dentro de um ambiente que lhe permita, de fato, 

desenvolver a sua autonomia a partir de um processo de reflexão sobre sua prática 

e de uma prática orientada pela sua reflexão. Mas, se não adentramos na condição 

extremamente precária deste trabalho na atualidade - e esta precariedade não diz 

respeito apenas a fragmentos da totalidade dos problemas estruturais que envolvem 

o trabalho docente - não podemos contribuir para o real desenvolvimento da sua 

autonomia e da superação da crise estrutural da escola pública.  

Palavras-chave: escola pública, trabalho docente, autonomia, política educacional, 

sindicalismo docente. 
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ABSTRACT 

This research try to show the difficult work of the teaching staff in relation of 

his autonomy. This process are related toward to centralization of educational policy  

on the State of São Paulo. This centralization occurred combined with a 

fragmentation of administrative tasks of the financial system. The concept of 

fragmentation  with is widely  diffused on the 1990 decade at public teaching, mean 

to take steps on a way to liberate State of your responsibilities. This don't mean to 

say, in absolutely, to transfer to the school community, the way is recognized by the  

Neoliberal ideology, more autonomy to the school units.   

In the State of São Paulo this process of centralization of power do not occur 

only with questions of school administration (meddle activities), but with the main 

elements linked to the process of  teaching-learning: resume, teaching formation and 

teaching evaluation, for example. This elements was combined with fragmentation of 

the administrative tasks and school financing. 

To the teacher development as a autonomous worker and qualified to 

contribute in a sensitive way for the formation of new generations is indispensable 

the detect participation to the process of construction, of the school term and mainly, 

the auto regulation of his work. The problem which we are pointing is about the 

educational policy that do not contribute to the goals. Lets see: The exterior 

evaluation do not have a relation only to the application policy of the state or from a 

specific govern, is in truth, a Policy of State; to extract from the teacher, in a good 

way, the control of the evaluation process of the teaching evaluation and learning. 

The Continue Progress Regime, implemented by the Conselho Estadual de 

Educação (State Council of Education), is a mechanism to determine, from the top, 

the indiscriminate promotion of students, pointing the pseudo-autonomy of teachers 

and the Conselhos Gestores das Unidades Escolares (Management Council of 

School Units). 

There is no material and spiritual conditions to the teachers to development a 

adequate work. Because of this, will be is necessary an alert in a way which the 

teacher today is incapable at this condition to realize his work to contribute for the 
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whole formation of the students. The changes from of structural point of view only 

can be realized stating from the political and social fight to break the hierarchy 

structure that constitute the interior of schools and supported by  others instances of 

the system of  teaching and the society. The teachers work need to be realized into a 

environment which can be allowed, in fact the development of his autonomy start 

from the process of reflex about her practice and a oriented practice for your reflex. 

But, if we don't address to the fact that the difficult condition to work right now and 

this difficult is related almost totality of structural problems that are related with the 

work of teaching. We do not contribute with the real development, autonomy and the 

surpass to the structural crises of public schools. 

 

Key Words: public school, learning work, autonomy, educational policy, learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

Acreditamos que a solução para os problemas estruturais da escola pública 

passa, dentre outras ações, por uma série de políticas que visem transformações 

profundas na realidade escolar e nas demais esferas sociais. No entanto, uma 

perspectiva distinta da transformação radical tem sido referência para os projetos 

educacionais desenvolvidos nas últimas décadas no Brasil e no Estado de São 

Paulo.  

Há algum tempo a docência é submetida a difíceis condições de trabalho, à 

violência no interior da sala de aula, à perda de prestígio da sua função, etc. Apesar 

deste conjunto de dificuldades objetivas, o professor tem sido apontado como o 

principal responsável pelos baixos índices de aproveitamento escolar aferido nas 

avaliações realizadas em âmbito estadual e nacional (SARESP, SAEB, PROVA 

BRASIL, ENEM).  

Esta pesquisa pretende contribuir para a análise do processo de redução da 

autonomia do trabalho docente causado, parece-nos, pelas políticas educacionais 

dos anos 1990 no Estado de São Paulo. Além das contribuições teóricas, 

recorremos à densa vivência dos dirigentes sindicais que atuam no interior da 

APEOESP (Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo).  

Neste percurso nos apoiamos em autores que contribuem para a 

compreensão das mudanças no mundo do trabalho e nos críticos às políticas 

educacionais e configurações alienadas do trabalho docente, tais como: Antunes 

(2001), Dobbeck (2003), Marangoni (2002), Mészáros (2002 e 2006), Palma Filho 

(2005), Souza (1993), Viriato (2001), Tardif e Lessard (2005), dentre outros. Além do 

referencial teórico, encontramos nos depoimentos uma rica fonte de informações e 

reflexões sobre os problemas ora investigado.  

É parte decisiva desta investigação a centralidade do trabalho para a 

constituição e compreensão da sociedade capitalista (ANTUNES, 2001); bem como 

a superação da alienação nas suas múltiplas dimensões, particularmente a 

alienação do trabalho. A tarefa incontornável que se coloca para o trabalho é 
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superar o metabolismo social dominado pela lógica destrutiva da acumulação do 

capital. Apesar do trabalho docente na escola pública não estar diretamente 

subordinado ao capital privado, não produzir mais valia, sofre cada vez mais com um 

processo de alienação e submissão à lógica do mercado. A hipótese central é que a 

pseudo-autonomia do trabalho docente está no centro da crise educacional, nas 

condições dadas, a sala de aula acaba se transformando em um espaço onde o 

docente não pode realizar sua atividade de forma plena (CODO, 1999).  

O professor, apesar de não estar submetido às mesmas condições do 

trabalho fabril, não está livre das características básicas da alienação do trabalho; tal 

submissão ocorre por razões objetivas e subjetivas, dentre elas: a parcelização do 

trabalho, a apropriação de parte significativa do trabalho docente pelos tecnocratas 

em várias escalas instalados na Rede Pública de Ensino, a perda de significado e 

sentido do trabalho docente, a sobrecarga de trabalho, dentre outras1.  

O processo de reificação tem uma série de níveis no interior da estrutura 

educacional, em várias escalas verificamos que pessoas são colocadas na condição 

de objeto. Se existe um processo de esvaziamento dos sujeitos no interior da sala 

de aula e na relação professor-aluno, este processo não é menos intenso no interior 

das demais esferas do sistema escolar. Quebrar esta relação na base do processo 

pedagógico é uma das tarefas essenciais de uma pedagogia que pretende superar 

radicalmente a alienação.  

A divisão do trabalho no interior da escola não é realizada apenas por razões 

de ordem técnica, mas visa também a assegurar o controle hierárquico sobre o 

trabalho fora da produção material de forma a atender os interesses do capital e do 

capitalismo. Desta forma, a divisão do trabalho no interior da escola permite ao 

Estado um tipo de controle que inibe iniciativas autônomas das comunidades 

escolares.  

                                                 
1 Estes são alguns dos elementos que fazem com que os professores passem por um 

sofrimento físico e psíquico cada vez mais intenso.  
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O conjunto das condições em que o professor é obrigado a trabalhar o leva a 

condição de assalariado, fazendo com que o mesmo assuma uma posição 

corporativa e se organize enquanto categoria profissional (PEIXOTO, 2001). O 

assalariamento é elemento fundamental para a existência da relação alienada do 

trabalho, assim, não nos parece correto que esta categoria se restrinja apenas aos 

trabalhadores considerados produtivos para a lógica de reprodução do capital.   

A alienação, em essência, diz respeito à perda de controle do trabalhador 

sobre o processo do seu trabalho, bem como do resultado atingido. O trabalho 

docente na rede pública não produz diretamente mais valia, pois a sua atividade não 

está ligada diretamente à circulação ampliada do capital. Apesar de não ser um 

trabalho manual e nem absolutamente parcelizado, este não é livre do processo de 

alienação dada pelas condições objetivas em que o professor é obrigado a 

desenvolver sua atividade.  

Para Marx (1988) - no modo de produção capitalista - o objeto produzido pelo 

trabalho aparece como estranho ao produto, um ser que não lhe pertence, que 

passa a se opor à vida do trabalhador2. O que deveria ser um momento de 

realização de todas as potencialidades do homem, de acordo com a análise de Marx 

se transforma em sua própria negação. A divisão do trabalho está na origem da 

alienação, o produtor deixa de controlar sua atividade e o produto deixa de lhe 

pertencer. Com a subsunção real, quando a divisão do trabalho assume a forma de 

parcelização técnica das atividades produtivas, o operário é transformado em um 

"apêndice da máquina". Assim, estabelecer estratégias que visem restituir ao 

produtor o controle democrático do processo da produção e das demais esferas 

sociais é fundamental para a superação da divisão do trabalho. É necessário restituir 

ao trabalhador a possibilidade de conhecer, de apropriar-se e de transformar o 

processo de produção, aproveitando as potencialidades do desenvolvimento 

científico e técnico. O trabalho docente, no capitalismo e nas sociedades 

                                                 
2 A divisão hierárquica do trabalho não fica limitada ao trabalho manual; extrapola os muros da fábrica 
e se faz presente na atividade pedagógica, que é submetida à racionalidade do capital e às 
concepções tecnicistas  que parcelizam a prática educativa e acentuam a alienação, desarticulando o 
ensino destinado à classe trabalhadora com o pretexto de aumentar a eficiência do trabalho docente.  
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estruturadas sobre a lógica do capital, é submetido ao controle hierárquico. Nestas 

configurações sociais a fragmentação/parcelamento do trabalho docente (PEIXOTO, 

1991) não tem como única esfera a escola, ou seja, não ocorre apenas entre 

professores e diretores. 

Existem divisões hierárquicas intermediárias que fazem parte do processo de 

alienação do trabalho docente. O Diretor de Escola tem o seu trabalho cada vez 

Este processo acaba levando ao adoecimento psíquico de ampla abrangência 

(CODO, 1999). 

É crescente a centralização administrativa e o controle dos órgãos centrais. 

Instrumentos de controle são desenvolvidos e merecem ser analisados como parte 

da alienação docente: as avaliações externas, as normas regimentais que 

engessaram ainda mais as escolas e os conselhos de classe, etc. A divisão do 

trabalho no interior da escola e do conjunto do sistema educacional é central para o 

que estamos classificando como heteronomia do trabalho docente.  

O controle hierarquicamente estabelecido sobre a escola serve, também, para 

inviabilizar que esta contribua para a formação crítica das novas gerações. O 

trabalho docente tem sido sistematicamente esvaziado de sua especificidade: 

atividade eminentemente intelectual. A escola pode e deve ser organizada de forma 

a superar a alienação do trabalho, o que contribuirá para colocar a educação a 

serviço da transformação social. Para tanto, não é suficiente uma formação 

“aligeirada”, em que apenas o mínimo é ensinado, pois quanto mais desqualificado 

for o professor mais facilmente este se encaixaria na lógica burocratizante que a 

organização tecnicista institui. O trabalho aparece como atividade destituída da sua 

dimensão humana e algo estranho que o impede de realizar sua atividade de forma 

transformadora. Este processo acaba levando ao adoecimento psíquico de ampla 

abrangência (CODO, 1999). Com as precárias condições de trabalho a prática 

pedagógica tem sido um dos fatores de negação da própria especificidade da 

escola: garantir a socialização do conhecimento.  

A dinâmica imprimida na rede pública paulista na última década foi contrária à 

democratização da gestão escolar, não houve da parte do poder público uma 

postura que propiciasse a condução coletiva do destino da escola. Ao contrário, as 
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políticas educacionais tiveram como resultante um processo de privatização, 

terceirização, centralização e controle burocrático sobre as escolas e sobre o 

trabalho docente, levando dificuldades ainda maiores ao processo de ensino-

aprendizagem. É assim que as políticas da década de 1990 aprofundaram a 

hierarquização e a divisão técnica do trabalho docente no interior da escola em 

nome da qualidade de ensino, da inclusão e da autonomia escolar. Não podemos 

desconsiderar que a opressão no interior da escola atinge o conjunto dos envolvidos 

na base do processo educacional, por isso a superação desta opressão deve ser 

pensada na sua totalidade.  

A década de 1990 não foi isenta de resistência e lutas do movimento sindical 

docente, inúmeras greves, manifestações, passeatas e atos foram realizados em 

todo o país e em particular no Estado de São Paulo. Dentre este conjunto de 

eventos esta pesquisa visa focar como as metamorfoses no universo escolar - 

particularmente as provocadas pela política educacional da Secretaria da Educação 

de São Paulo - e no trabalho docente são representadas pelas lideranças sindicais 

da APEOESP nas suas múltiplas vertentes.  

Com o objetivo de desenvolver este conjunto de problemas, o trabalho está 

organizado da seguinte maneira: 

Capítulo 1 - Introdução  

Capítulo 2 - Considerações metodológicas. Neste capítulo destacamos que, 

apesar das tentativas do pensamento idealistas/positivistas de decretar a falência do 

materialismo dialético, estes não conseguem/podem apresentar argumentos 

teóricos, metodológicos, epistemológicos ou empíricos que se auto sustentem. Este 

trabalho pretende trazer à tona e dialogar com a percepção dos atores sociais 

envolvidos diretamente no problema em questão. Pensamos que isto irá permitir 

uma reconstituição significativa da origem, da trajetória e da compreensão destes 

sujeitos em relação ao contexto social em que estão inseridos.  

Capítulo 3 – Sindicalismo docente. Neste capítulo procurarmos traçar a 

origem e a trajetória das lideranças sindicais entrevistadas e estabelecer as 

possíveis relações entre estas e a percepção sobre a política educacional do 
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período que pretendemos analisar para posteriormente construir uma história da 

emergência do período pós-redemocratização. Incluímos neste capítulo um breve 

histórico da APEOESP com o objetivo de assentar nossa pesquisa em um panorama 

mais amplo do movimento sindical paulista. Procuramos verificar se o movimento 

sindical, na percepção dos seus dirigentes, resistiu ao conjunto de políticas que 

visavam ampliar o controle burocrático sobre o trabalho docente. 

Capítulo 4 – Política educacional em São Paulo. Neste capítulo queremos 

trazer à tona as políticas educacionais da década de 1990 e seus efeitos sobre a 

escola pública e mais particularmente sobre as condições objetivas e subjetivas do 

trabalho docente.  

Capítulo 5 – Transformações do mundo do trabalho. Considerações sobre o 

status do trabalho na constituição ontológica do ser humano na sociedade capitalista 

- problema que não se restringe às formações tipicamente capitalistas, mas a todas, 

onde o capital mantém o seu domínio - para, a partir desta base teórica geral, 

discutir o trabalho docente .  Procuramos situar socialmente os professores e colocar 

em questão a pertença desta categoria à classe trabalhadora. Aqui iremos refletir 

com os teóricos que pensam a proletarização do trabalho docente nas últimas 

décadas. Cabe aqui uma análise do movimento dos professores, particularmente 

dos professores paulistas, a formação histórica do seu sindicato e as suas principais 

lutas.  

Seguem as Considerações Finais e a Bibliografia e anexos. 
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2 TRATAMENTO METODOLÓGICO 

2.1. Referências Teóricas 

Iniciamos este capítulo apresentando nossa visão do papel da razão dialética 

para o desenvolvimento do conhecimento. Incerteza, complexidade, 

imponderabilidade e totalidade são conceitos que emergem de um “novo paradigma” 

para “salvar” o pensamento do “positivismo reinante” na teoria do século XX. Idéias 

que se apresentam como novas e originais são encontrados nos debates teóricos 

realizados no início do século XIX.  

A nosso ver não pode haver determinismo metodológico nas investigações 

que se pretendem dialéticas, assim como um encadeamento necessário das 

contradições que levem à superação de determinadas totalidades. Queremos 

trabalhar sobre uma perspectiva que se apoia na obra de Kosik, Dialética do 

Concreto, que há mais de quarenta anos resgatava e tornava explícita a forma 

dialética materialista de conceber o pensamento. Kosik (2002) inicia seu trabalho 

afirmando que a dialética trata da “coisa em si”, mas, a “coisa em si” não se 

manifesta imediatamente ao homem, “Para chegar à sua compreensão é necessário 

fazer não só certo esforço, mas, também um détour”. (p. 13). Portanto, no 

pensamento dialético não se pode ter acesso à “coisa em si” sem um percurso de 

apreensão que exige uma exaustiva investigação sobre o objeto. Segundo Kosik: 

Por este motivo o pensamento dialético distingue entre representação e 
conceito da coisa, com isso não pretendendo apenas distinguir duas formas e 
dois graus de conhecimento da realidade, mas especialmente e, sobretudo, 
duas qualidades da práxis humana... Portanto, a realidade não se apresenta 
aos homens, à primeira vista, sob o aspecto de um objeto que cumpre intuir, 
analisar e compreender teoricamente, cujo pólo oposto e complementar seja 
justamente o abstrato sujeito cognoscente, que existe fora do mundo e 
apartado do mundo; apresenta-se como o campo em que se exercita a sua 
atividade prático-sensível, sobre cujo fundamento surgirá a imediata intuição 
prática da realidade. (2002, p. 14) 

O pensamento dialético se apresenta como um mundo vivo, como uma 

complexa teia de relações entre as várias partes de um todo unificado. A realidade 

nunca se apresenta como um todo coerente, organizado e pronto para ser 
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apropriado pelo sujeito. O pensamento dialético tem como principal característica a 

idéia de um mundo dinâmico, uma complexa teia de relações entre as várias partes 

de um todo unificado. De acordo com Marx: 

O concreto é concreto porque é a síntese das múltiplas determinações, isto é, 
unidade do diverso. Por isso o concreto aparece no pensamento como o 
processo de síntese, como resultado, não como ponto de partida, ainda que 
seja o ponto de partida efetivo e, portanto, o ponto de partida também da 
intuição e da representação. (1982, p.14) 

Para penetrar na totalidade concreta é preciso realizar um conjunto de 

ações/intervenções sobre o pensamento e sobre a prática socialmente realizada. 

Mesmo assim, não temos garantia de que o real se descortine de forma imediata, 

portanto a compreensão de um dos elementos não possibilita, imediatamente, 

compreender a totalidade, esta é sempre superior à soma das partes. Kosik (2002) 

critica o que chama de pseudoconcreticidade, ou seja, uma construção ideológica 

que desconsidera que o fenômeno “indica a essência e, ao mesmo tempo, a 

esconde”. O fenômeno não é a expressão acabada da essência, esta só pode ser 

captada pelo fenômeno de forma parcial. A tensão entre o fenômeno e a essência 

demonstra que esta não é uma realidade estática, mas repleta de movimento, 

portando, de contradições. 

Mas a estrutura deste mundo fenomênico ainda não capta a relação entre o 
mundo fenomênico e a essência [...] O fenômeno não é radicalmente 
diferente da essência, e a essência não é uma realidade pertencente a uma 
ordem diversa da do fenômeno. Se assim fosse efetivamente, o fenômeno 
não se ligaria à essência através de uma relação íntima, não poderia 
manifestá-la e ao mesmo tempo escondê-la, a sua relação seria 
reciprocamente externa e indiferente. Captar o fenômeno de determinada 
coisa significa indagar e descrever como a coisa em si se manifesta naquele 
fenômeno, e ao mesmo tempo nele se esconde. Compreender o fenômeno é 
atingir a essência. (p.15-16). 

Retomando uma idéia central da dialética materialista, Kosik afirma que “Se a 

aparência fenomênica e a essência das coisas coincidissem diretamente, a ciência e 

a filosofia seriam inúteis.” (p. 17). Assim, a realidade, que é composta da unidade 

entre aparência e essência, deve ser pensada levando-se em consideração a 

multiplicidade de pares dialéticos que compõem a totalidade concreta, não só 

aparência-essência, mas o conjunto de estruturas do real que não podem ser 

negligenciadas. Para Castoríadis (1997), o pensamento é uma construção do 

homem que tem como efeito perturbações na instituição perceptiva, então, pensar é 
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um exercício que, sem garantias prévias, coloca o homem diante de uma série de 

possibilidades e incertezas, pois é uma ação que provoca instabilidade na 

significação construída socialmente. Mesmo em pensadores que não se identificam 

com o materialismo dialético a questão da reflexão sobre o mundo fenomênico, mais 

precisamente sobre os perigos da racionalização, aparecem com ênfase. Segundo 

Morin (2002): 

O conhecimento do conhecimento deve ser uma necessidade primária, uma 
preparação para enfrentar os riscos permanentes de erro e ilusão, que não 
cessam de parasitar a mente humana [...] Todas as percepções são 
traduções, reconstrução cerebral com base em estímulos captados e 
modificados pelos sentidos [...] O conhecimento sob forma de palavra, de 
idéia, de teoria, é o fruto de uma tradução/reconstrução por meio da 
linguagem e do pensamento, está sujeito a erro. (p. 20) 

O conhecimento é construído necessariamente em uma longa jornada que 

demanda gerações para que hipóteses sejam confirmadas ou negadas - isto pode 

ser verificado em vários desdobramentos históricos. A passagem da Antigüidade 

para a Idade Média é emblemática, nela podemos verificar que a nova organização 

social se constituiu sobre elementos da antiga, isto pode ser verificado na esfera 

econômica, política, cultual e social.  

O pensamento crítico que colocou novas possibilidades para a libertação 

humana não o fez sem, de alguma forma, ser influenciado pelas redes conceituais 

do pensamento até então corrente. Aqueles que criam as condições para que o 

pensamento possa romper com as amarras estabelecidas pela ordem não podem, 

em sistemas calcados na alienação do trabalho, apropriar-se das construções 

teóricas baseadas em sua empreitada. Assim, a práxis política cumpre um papel 

determinante para a transformação social e sem ela o pensamento é só 

pensamento, ou seja, não muda a realidade objetiva. A distinção entre teoria e 

práxis é fundamental para a concepção do pensamento radical, assim, o conceito de 

práxis é compreendido como a totalidade da prática humana. Em Kosik:: 

O pensamento que destrói a pseudoconcreticidade para atingir a 
concreticidade é ao mesmo tempo um processo no curso do qual sob o 
mundo da aparência se desvenda o mundo real; por trás da aparência 
externa do fenômeno se desvenda a lei do fenômeno; por trás do movimento 
visível o movimento real interno, por trás do fenômeno, a essência. O que 
confere a estes fenômenos o caráter de pseudoconcreticidade não é a sua 
existência por si mesma, mas a independência com que ela se manifesta. A 
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destruição da pseudoconcreticidade - que o pensamento dialético tem de 
efetuar – não nega a existência ou a objetividade daqueles fenômenos, mas 
destrói a sua pretensa independência, demonstrando o seu caráter mediato e 
apresentando, contra a sua pretensa independência, prova do seu caráter 
derivado. (2002, p. 20-21) 

Para Kosik (2002), o idealismo incorre em dupla ilusão teórica, uma vez que 

não apreende a realidade subjetivo-objetiva como uma totalidade, pois em 

determinado momento privilegia o subjetivo em detrimento do objetivo, em outro faz 

o inverso. Assim, não compreende que o real é a “síntese das múltiplas 

determinações”, que não se pode aproximar-se do real sem romper com a 

unilateralidade construída pelo pensamento pseudoconcreto: 

Ao contrário delas, na destruição materialista da pseudoconcreticidade, a 
liberalização do “sujeito”, vale dizer, a visão concreta da realidade, ao invés 
da “intuição fetichista” coincide com a liberalização do “objeto” (criação do 
ambiente humano como fato humano dotado de condições de transparente 
racionalidade), posto que a realidade social dos homens se cria com a união 
dialética de sujeito e objeto. (Kosik, p. 24) 

 Esta discussão não é meramente metodológica, tem implicações práticas. A 

transformação do estado atual das coisas exige resistência cognitiva, pois a 

transformação social demanda superar as amarras conceituais estabelecidas pelo 

arcabouço do pensamento dominante. A resistência passa pela mobilização em 

vários níveis, a opressão manifestada no campo da teoria também nos afeta e nos 

mobiliza.  

A ruptura com a ruptura é uma práxis política que visa à superação de toda 

forma de opressão social - econômica ou extra-econômica - para superar o controle 

hierárquico sobre a produção social. Como a educação é uma atividade social, o 

processo de resistência à educação dominante passa pela coletividade, pela luta 

política daqueles que se encontram na condição de oprimidos. A resistência passa 

por um caminho onde é decisiva a nossa capacidade de incorporar novas idéias e 

atitudes. Portanto, não há como negar a ciência crítica como guia da prática 

transformadora, mas seria um erro simétrico negligenciar ou subjugar o papel da 

prática na luta contra a opressão.  

Como já indicado na Introdução, este trabalho visa analisar de que maneira a 

política educacional da Secretaria da Educação de São Paulo, no tocante ao 
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trabalho docente, é percebida e representada pelas lideranças sindicais da 

APEOESP em suas principais vertentes. Desta forma, algumas questões permeiam 

o percurso deste trabalho; a saber: 

• De que forma o trabalho docente está submetido à lógica do capital e ao 

processo de alienação do trabalho?  

• As políticas educacionais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo na 

década de 1990 aprofundaram o processo de redução da autonomia deste 

trabalho?   

• Qual é o olhar das lideranças do movimento docente em relação à influência das 

políticas educacionais sobre o trabalho docente?     

 

2.2. Mais que entrevistas 

Para avançar na análise sobre as questões levantadas é importante indicar 

outros referenciais metodológicos que norteiam esta pesquisa. Retomando a 

reflexão de Demartini (2001): 

É possível afirmar que a pesquisa é sempre envolta em uma rede complexa 
de determinações que colocam o pesquisador diante de dilemas, incertezas, 
descobertas. Fica claro, assim, que a trajetória do pesquisador não ocorre de 
maneira linear, aonde os problemas, as hipóteses, os recursos vão sendo 
construídos no decorrer do processo investigativo. (p. 51) 

A reflexão da autora continua, “É na prática de pesquisa que o pesquisador se 

faz enquanto tal e, podemos supor quanto mais pesquisar, mais chances têm para 

exercitar a vigilância epistemológica, a reflexão e a sensibilidade.” (Demartini, 2002, 

p.51). Além destas indicações mais gerais sobre o incerto e complexo processo de 

pesquisa, esta vertente analítica nos brinda com outras importantes contribuições. 

Trata-se da valorização do elemento subjetivo na constituição do real e da pesquisa.  

Bueno (2002) diz que o interesse pelo estudo dos aspectos subjetivos não se 

restringe à área da educação, é parte de um movimento mais geral ligado às 

mudanças paradigmáticas e às rupturas que se operam no interior das Ciências 

Sociais no século XX. A pesquisa qualitativa faz uma profunda reflexão sobre a 

importância do elemento subjetivo no conjunto da pesquisa, o que não significa cair 
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no subjetivismo. Objetivo e subjetivo ocorrem em interação entre os elementos do 

real, assim, o que é objetivo em uma determinada situação pode se tornar subjetivo 

em outra.  

Segundo André (1995), por meio e observação participante e de entrevistas 

intensivas é possível documentar o não documentado, descrever as ações e 

representações dos seus atores sociais, reconstruir sua linguagem, suas formas de 

comunicação e os significados que são criados e recriados no cotidiano do seu fazer 

pedagógico. Este trabalho toma como referência teórica metodológica a idéia central 

da necessidade de superar a ilusão de que é possível fazer pesquisa 

desconsiderando a subjetividade do pesquisador. De acordo com Demartini: 

Discutir as suas subjetividades permite ao pesquisador observar por que 
algumas dimensões foram por ele exploradas mais do que outras; as 
orientações que mesmo inconscientemente imprimiu às entrevistas, às 
focalizações de imagens, à escolha dos sujeitos etc. e que definem o material 
com uma configuração e não outra que lhe poderia imprimir outro 
pesquisador com preocupação e formação diversas. (p.54) 

Não podemos separar mecanicamente o posicionamento teórico do 

pesquisador dos seus valores éticos da análise que pretendemos realizar. Então, os 

instrumentos que utilizaremos nesta pesquisa estão profundamente marcados por 

estes pressupostos. É no sentido de valorizar os múltiplos elementos que constituem 

a fala das lideranças do movimento sindical docente do Estado de São Paulo que 

temos nas entrevistas um recurso central de investigação do problema apresentado.  

Com as entrevistas abertas podemos recuperar a vivência dos atores 

envolvidos sobre um período fundamental na história do trabalho - período de 

hegemonia quase absoluta das políticas neoliberais. Trata-se de exp lorar, através 

dos depoimentos, um universo de fatos, processos e significados que podem ser 

acessíveis através da complexa narrativa dos homens e mulheres que estiveram à 

frente da resistência das políticas neoliberais adaptadas à educação pública no 

Estado de São Paulo.  

Com base na elaboração teórica de Walter Benjamin, Souza e Kramer (1996) 

colocam como tarefa de humanização recuperar o sentido da narrativa, no qual a 
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linguagem não se esgote nos clichês de uma língua morta. Para as autoras a 

linguagem não foi esvaziada apenas de palavras, mas principalmente de história: 

Encontrar a identidade narrativa requer que se puxem os fios não só das 
experiências enraizadas nos sujeitos que fazem imediatamente a prática, 
como também os fios do conhecimento construído por múltiplos sujeitos ao 
longo da história (p.16) 

 Durante as entrevistas duas dimensões me chamaram a atenção. De um lado 

surgiram problemas, abordagens e fatos totalmente imprevistos no processo inicial 

da feitura do projeto. De outro, assim que passava aquele momento inicial de 

tensão, se aproximavam de conversas entre sujeitos envolvidos na mesma rede de 

problemas teóricos, políticos e práticos. Segundo Souza e Kramer: 

Cada ato de fala cria algo que nunca existiu algo absolutamente novo e não 
repetitivo que se revela na entonação. Esta é testemunha da singularidade da 
situação dialógica e do particular direcionamento e responsabilidade dos 
participantes do diálogo. (1993, p.29) 

De acordo com esta perspectiva optei por um roteiro aberto de questões para 

que o discurso dos sujeitos, além de versar em torno das questões propostas, 

pudesse explorar outros enfoques e hipóteses de pesquisa (ver anexo A). Sendo a 

dialética na sua acepção primeira a arte do diálogo, este sentido é recuperado pela 

estratégia investigativa que se assenta nas práticas que valorizam os depoimentos 

individuais. 

 Entrevistamos militantes da APEOESP, sindicato no qual atuo há mais de 

dez anos, assim, uma série de coincidências entre a posição do pesquisador e a dos 

entrevistados poderão ser verificadas. Ao analisar as várias posições podemos ter 

uma amostra da diversidade político-ideológica presente na entidade e ficar, desta 

forma, diante de um quadro referencial que nos permite refletir sobre o problema e 

as hipóteses desta pesquisa (ver anexo B). Procuraremos analisar o perfil, a 

trajetória e a percepção dos sindicalistas sobre a relação entre trabalho docente, 

política educacional e o papel do movimento sindical diante dos desafios da 

realidade atual. Este quadro constitui um rico apanhado do desenvolvido da escola 

pública, particularmente das políticas educacionais e de sua influência sobre o 

trabalho docente nas últimas décadas. Isso implica encontrar um caminho de 

pesquisa a partir do relato das experiências e opiniões dos entrevistados. 
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3 SINDICALISMO DOCENTE 

3.1. Perfil dos Sujeitos da Pesquisa 

Da mesma forma que a ampla maioria dos meus entrevistados são oriundosl 

da classe trabalhadora. Meus pais, como seus avós, foram cortadores de cana-de-

açúcar na região de Araraquara, interior de São Paulo. No final de década de 1960 

migraram para o ABC Paulista com o objetivo de obter melhores condições de vida e 

de trabalho.  

No início do seu novo trabalho, meu pai não era mais um cortador de cana, e 

sim ajudante geral em uma fábrica de eletrodomésticos, depois operário em uma 

fábrica de lentes, fez cursos profissionalizantes após o expediente para se 

profissionalizar e, em outra empresa, passou a operar máquinas operatrizes 

(Furadeira Radial). Após alguns anos foi promovido e passou a liderar um importante 

setor produtivo na mesma empresa.  

Minha mãe assumiu, como ainda era muito comum na época, a condição de 

dona de casa e, apesar de não desenvolver o trabalho remunerado, exerceu forte 

influência sobre as condições materiais de vida e sobre os destinos da família nas 

quase três décadas que se seguiram antes do seu falecimento no ano de 1996.  

Neste cenário, obtive a formação básica na escola pública paulista. A partir dos 15 

anos de idade tentei conciliar os estudos com o trabalho como metalúrgico 

(inicialmente auxiliar de montagem) na empresa onde trabalhava meu pai.  

Cinco anos depois, após participar ativamente de uma greve derrotada, fui 

demitido com outros duzentos trabalhadores pela participação ativa no movimento 

grevista. Neste mesmo período me liguei ao movimento sindical metalúrgico do ABC 

e ao movimento socialista como militante da Convergência Socialista, na época 

Corrente Interna do PT. A partir daí segui um caminho sempre ligado ao movimento 

socialista e a intervenções em vários setores do movimento social (secundaristas, 

universitários, metalúrgicos, professores) na região do ABC Paulista. Escolhi o 
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Curso de Ciências Sociais na Fundação Santo André, pois me abriria a possibilidade 

de obter uma formação cultural e política de maior envergadura. Infelizmente a 

formação política obtida no interior das organizações sociopolíticas não costuma ser 

abrangente, principalmente naquele momento da história do país, marcado por 

intensas pressões para que as atividades fossem quase que exclusivamente 

voltadas para a participação nas atividades práticas do movimento.  

Podemos dizer que é dessa gênese que surge inicialmente a preocupação 

mais geral com o tema discutido nesta dissertação. Não, evidentemente, em seus 

contornos mais precisos, mas certamente a questão mais genérica da alienação do 

trabalho surge nesta época, final dos anos 1980.  

Com o ingresso no magistério em 1995, após dez anos de trabalho nas 

fábricas da região do ABC, objetivei explorar uma nova frente de trabalho e atuação 

política (iniciada em 1988). Penso que a experiência contribui decisivamente para 

que o problema em questão surgisse como uma inquietação que passou a perseguir 

as preocupações centrais do autor desta dissertação. Queremos deixar explícito que 

a experiência no trabalho fabril, na militância sindical e política e principalmente na 

sala de aula como professor e como liderança sindical docente, acabaram por ser 

partes significativas para a forma como a temática analisada fosse apropriada neste 

percurso investigativo. 

Os nossos entrevistados têm origem social no interior da classe trabalhadora 

ou nas camadas mais baixas da classe média. Este perfil social é demonstrado 

pelos depoimentos em vários momentos, “Minha origem social é de classe média 

baixa, meu pai era sapateiro que, aliás, é uma profissão que era muito popular e que 

praticamente não existe mais. Minha mãe era cobradora de ônibus” (F). Outros 

tiveram a sua origem familiar no funcionalismo público, “Eu sou filho de professor e 

funcionário público. A minha formação se deu em Lins onde eu morava” (R). Há 

também os oriundos de família de operários e algumas famílias que migraram do 

Nordeste do país, normalmente de origem camponesa: “Cheguei a São Paulo no 

começo dos anos 1980, em 1984. Como todo migrante, agente chega com um 

conjunto de sonhos, em um mundo completamente estranho” (N) 
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A militância sindical destes sujeitos se deu “no meu engajamento no Grêmio 

da minha escola. Em 1972 eu saí do PC do B, já estava terminando a universidade, 

vim para São Paulo e fui para o Movimento Sindical dos Professores”. (C). A 

exceção é um dos nossos entrevistados que teve sua militância originada no 

movimento sindical no setor da construção civil no ABC, chegando a ser Secretário 

Geral do Sindicato, "O único espaço em que encontrei para estabelecer relações, 

até de um ponto de vista social, foi, num primeiro momento, a Igreja do Bairro e pelo 

viés da Igreja comecei a ir às reuniões da CEBs e depois no núcleo do PT do 

Bairro." (N) 

Tiveram experiências profissionais e sindicais em outros ramos de atividade, 

“Em Osvaldo Cruz eu me envolvi com o movimento de Igreja.” (S). Fizeram 

graduação em cursos noturnos e trabalhavam em empregos na indústria ou no setor 

de serviços, “Fui metalúrgico aqui no ABC, com a ajuda da família ingressei para 

fazer uma Faculdade de Ciências Sociais, depois fiz complementação em 

Geografia.” (F). São líderes sindicais que tiveram experiências no movimento social 

pregressas à atuação na APEOESP, em movimentos de comunidades de Bairro, 

Igrejas, Sindicatos e Oposições Sindicais que se formaram na década de 1980, 

chegando a assumir postos de comando no interior destas organizações. Podemos 

dizer que estes sujeitos, quando passam a fazer parte do Quadro do Magistério e do 

Sindicato dos Professores, já vêm com uma importante experiência política e 

sindical: “Eu fui militante sindical na década de 1980 e fui Secretário Geral do 

Sindicato da Construção Civil.” (N), ou, “Em Osvaldo Cruz eu me envolvi com o 

movimento de Igreja.” (S) 

A ascensão a postos de direção ocorre de maneira relativamente rápida e 

com relativa independência de suas posições políticas e da influência de suas 

correntes na condução do sindicato como um todo. É claro que isto se deve em 

grande medida às dimensões desta estrutura sindical e à sua forma de organização; 

por causa de uma estrutura horizontal e vertical bastante ampla, materializada pelos 

Conselhos Estaduais e Regionais, além de uma estrutura de Subsedes espalhadas 

por todo o Estado. Outro fato coincidente é que o ingresso no magistério ocorre, 
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muitas vezes, como a segunda opção dos entrevistados. Isto se deve a fenômenos 

ocorridos nas décadas de 1980 e 1990.  

Outro fator significativo da trajetória dos entrevistados é que estes fizeram um 

percurso bastante similar na “escalada” para a Direção Executiva do Sindicato - o 

que se pode chamar de Cúpula Política da atual estrutura da APEOESP: 

Sempre fui Representante de Escola. Depois me elegi Conselheiro Estadual 
e, mesmo com essa carga, que acho que é absolutamente excessiva que 
uma série de companheiros fazem, dirigi a Subsede de Limeira por dois 
mandatos, trabalhando em três redes, com 60 aulas por semana [...] depois, 
por conta das decisões democráticas, inclusive do grupo em que participo, 
acabei vindo para Diretoria da APEOESP.” (S) 

 É a instância que dirige cotidianamente o Sindicato, reúne 21 membros e 

assume as várias Secretarias da Entidade. O depoimento supra citado demonstra 

que o processo de ascensão aos principais postos de comando se dá, em alguns 

casos, de forma meteórica ao depender da influência do grupo que faz parte no 

interior do sindicato e da representatividade que conquista na base durante a sua 

militância. 

Os entrevistados vivenciaram o processo de resistência à Ditadura Militar 

instalada no Brasil a partir de 1964, de resistência ao processo de precarização e 

opressão do magistério público paulista, bem como a crise do regime político no final 

dos anos 1970 e toda a mobilização em torno da formação do novo sindicalismo - 

que soube aproveitar das estruturas organizativas formadas antes ou durante a 

Ditadura Militar. Este entrevistado fez parte da vanguarda que se reunia em torno de 

Oposições ou Movimentos - originados por fora das estruturas sindicais - que no 

decorrer do ascenso social romperam “pela esquerda” com a antiga burocracia 

controlada pela ditadura militar e também não dispunha de nenhuma autonomia para 

defender os interesses mais imediatos das respectivas categorias.  

Os Comandos de Base começaram a organizar processos de mobilização 

que encontraram eco nas bases devido às terríveis condições de trabalho e ao 

tremendo arrocho salarial produzidos pela política econômica da Ditadura Militar. 

Estes movimentos combinavam duas condições importantes para a superação da 

antiga burocracia. Por um lado, a total perda de legitimidade política, social e 



 

 

  - 29 -

   

 

 

 

 

 

 

econômica da ditadura levando a uma crescente disposição de luta da classe 

trabalhadora no período. Por outro, a presença de militantes e organizações políticas 

que resistiram à Ditadura Militar com diversas estratégias, principalmente aquelas 

que não se exauriram na luta armada contra o Regime Ditatorial:  

Os professores eram contratados em Caráter Precário, dentro de uma 
Ditadura onde você poderia ser mandado embora a qualquer momento, há 
muitos anos sem concurso [...] Dentro do movimento estudantil na década de 
1960, em 1970 já dentro do movimento social mesmo, como professor, na 
organização dos professores e ai, de modo geral, na luta dos trabalhadores, 
no movimento como um todo para derrubar a Ditadura e também pela 
organização sindical dentro de uma concepção classista. (R) 

Outro entrevistado nos diz que ingressou no magistério paulista na década de 

1990 encontrando uma configuração sóciopolítico totalmente distinta da vivida nos 

anos de 1980. Estes anos se notabilizou pelo processo tardio, porém amplo de 

aplicação de políticas neoliberais na “reforma do Estado Brasileiro” e de uma 

Reestruturação Produtiva que combinou distintos modelos e variações do que se 

generaliza como Toyotsmo. 

A década de 1980 no Brasil foi o período que ocorreu o maior número de 

movimentos grevistas na história do Brasil. Não se trata apenas de quantidade, 

houve estratégias e métodos que foram para além das táticas previstas pela 

legalidade dominante, como ocupações com o controle da produção, sabotagens, 

interrupção de vias públicas, enfrentamentos violentos com o aparato repressivo do 

Estado, comandos de base, ebulição da democracia da base militante. Já na década 

de 1990 este quadro foi bastante alterado, houve uma profunda mudança no que se 

costuma denominar de “correlação de forças” no Brasil.  

Verificamos nos depoimentos a presença de múltiplos posicionamentos 

políticos no interior da Direção Executiva da APEOESP que, apesar da diversidade 

de suas posições, podem ser agrupados entre correntes de oposição e as correntes 

de situação. Existem outras determinações importantes, tais como: distintas origens 

regionais e ingresso no magistério e no movimento sindical em momentos históricos 

distintos. Como já foi dito, a origem social todos os sujeitos são provenientes da 

classe trabalhadora e em diferentes extratos desta. 
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Um dos objetivos principais desta pesquisa é fomentar a discussão sobre as 

mudanças significativas ocorridas no interior do trabalho docente, análise que 

pretendo sustentar na literatura especializada e nos depoimentos de importantes 

atores do movimento sindical docente, considero que a não identificação dos 

sujeitos constitui uma decisão que preserva os entrevistados e o pesquisador da 

utilização dos depoimentos, das análises e das conclusões aqui feitas de usos que 

possam ser prejudiciais para os envolvidos.  

Não encontramos nenhuma relação direta entre o gênero dos entrevistados e 

as posições políticas apresentadas, mas uma questão que salta aos olhos é a parca 

presença das mulheres nos postos de direção da entidade apesar da categoria ser 

composta na maioria por mulheres. Infelizmente, como em outras questões, não 

podemos, nos limites deste trabalho discutir este tema. 

A não identificação dos sujeitos foi uma opção motivada por razões de ordem 

política e ética. É de conhecimento de todos que os sindicatos bem como outras 

instituições sempre são alvo de disputas político-ideológicas.  

 

 3.2. Breve Histórico da APEOESP  

Com as mudanças sociais e econômicas no final da década de 1960 surgem 

agentes sociais que, em âmbito mundial e nacional, reorganizam o cenário político. 

No Brasil isso é mediado pela ditadura militar que impossibilita, até meados da 

década de 1970, a manifestação aberta desta nova fonte de energias políticas no 

nosso território (Saif, 2007).   

A fundação da APEOESP ocorreu em 1945, na cidade de São Carlos. Até o 

fim da ditadura militar está entidade foi marcada por uma política assistencialista, ou 

seja, não atuava como representante dos interesses corporativos e políticos do 

magistério paulista. No depoimento dos nossos entrevistados esta questão aparece 

com freqüência, “Durante a ditadura todos os sindicatos sofreram intervenção. A 

APEOESP e o CPP nunca foram referências para os trabalhadores da educação.” 
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(R). Esta situação teve fim com a irrupção dos movimentos de base que se 

insurgiam principalmente contra a precarização dos contratos de trabalho.  

Entre os anos de 1977 e 1979 houve uma intensa agitação na base da 

categoria que acabou redundando na criação de dois grupos, o Movimento de União 

dos Professores (MUP) e ao Movimento de Oposição Aberta dos Professores 

(MOAP). Os dois movimentos tiveram origem na rede particular de ensino, mas logo 

começaram a atuar sobre o magistério público paulista. Um dos entrevistados que 

participou ativamente do movimento por outra direção do sindicato neste período 

reflete sobre a viabilidade de disputa em relação às Associações Docentes 

existentes naquele momento histórico: “Apesar das diferenças políticas, os grupos 

de oposição atuavam em unidade de ação em circunstâncias decisivas para o 

movimento dos professores naquele momento de transição.” (R). Foi assim com a 

iniciativa de organizar um abaixo-assinado com o objetivo de convocar uma 

assembléia para organizar os professores em torno de uma pauta de reivindicações.  

A Assembléia dos Professores de maio de 1977 aprovou a criação de uma 

Comissão Aberta que tinha ampla participação da “base da categoria”. Para outro 

entrevistado os ataques sobre os salários e as condições de trabalho dos 

professores já começaram a se dar na década de 1960 com a ampliação da oferta 

de vagas na escola pública que não foram acompanhadas por investimentos 

necessários para sua efetivação: "Na década de 1980 tivemos avanços lindos, a 

questão do Estatuto do Magistério. Eu acho que esta Proposta Curricular foi 

totalmente arrebentada a partir do outro governo." (R). A Comissão Aberta realiza 

uma assembléia geral em agosto de 1978 com mais de dois mil professores, 

deflagrando a primeira greve sem a participação da Diretoria da APEOESP. A greve, 

que durou 24 dias, teve como principal reivindicação uma proposta de reajuste 

salarial (20%). A greve obteve apoio em todo o Estado e acabou vitoriosa mesmo 

com a repressão. Diante da postura entreguista da Direção do Sindicato o Comando 

Geral de Greve transformou-se na Comissão Pró-Entidade Única (CPEU). O 

próximo depoimento de um sindicalista, que também participou deste momento, faz 

a seguinte observação sobre a reorganização da APEOESP: 
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É parte deste grande ascenso do movimento sindical ou de recomposição do 
movimento operário que tem no Brasil e no mundo, que reuniu vários 
agrupamentos de esquerda e conformou uma tendência sindical ampla 
chamado MUP (Movimento pela Unificação dos Professores). [...] Boa parte 
do pessoal que estava no movimento dos professores vinha do movimento 
estudantil e já vinha com certa experiência, ou, como diria um intelectual, um 
“back graund” do movimento estudantil; o que facilitava, também, a ação do 
movimento dos trabalhadores em educação, que facilitou. (F) 

Diante deste poderoso movimento a Diretoria utilizou todos os métodos para 

não perder o controle do sindicato: manobras regimentais e delação à repressão 

militar, entre outros. Mas não consegue deter o ressurgimento do movimento de 

base capitaneado pelos grupos oposicionistas. Este contexto político é marcado por 

um processo de início da insurgência de um setor da sociedade, principalmente dos 

estudantes, mas, assim mesmo, a ditadura mantinha um forte esquema repressivo. 

A pressão da base e o novo momento político impuseram a eleição para a nova 

Diretoria. Em janeiro de 1979 quatro chapas estavam prontas e registradas. 

Segundo o próximo depoimento: 

Conseguimos ganhar a eleição em 1979. Passamos por um período muito 
difícil na época do Maluf que cortou a contribuição sindical. Caímos para 12 
mil associados, tínhamos que pagar o carnezinho, causando uma quebra 
muito grande. Mas a parti daí fiquei como Conselheiro da Entidade e depois 
na Diretoria. (R) 

A Comissão convocou uma assembléia para abril de 1979, na gestão de 

Paulo Maluf. Em conjunto com o funcionalismo público foi deflagrada em assembléia 

uma greve que se manteve por 39 dias. Após a realização da eleição a Chapa da 

CPEU só conseguiu tomar posse com Medida Liminar da Justiça, no dia 10 de maio 

de 1979. Ao final desta greve Paulo Maluf respondeu com mais arrocho salarial, 

desconto dos dias parados e atos de arbitrariedade. O maior deles foi o corte do 

repasse das mensalidades da APEOESP, apostando no enfraquecimento da 

entidade com a redução do número de sócios, assim:  

Passamos por um período muito difícil na época do Maluf que cortou a 
contribuição sindical. Caímos para 12 mil associados, tínhamos que pagar o 
carnezinho, causando uma quebra muito grande. (R) 

Mas a estratégia de eliminar o Sindicato pela via da asfixia financeira não 

vingou, logo nos anos 1980 a entidade conseguiu se fortalecer e impulsionar 

importantes mobilizações. Existia no interior do magistério - devido à interrupção dos 
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20 anos de Ditadura Militar - um profundo atraso político, desta forma se coloca 

como desafio impulsionar o desenvolvimento de uma consciência de classe dos 

professores que lhe permitisse reconhecer-se como trabalhador e desta forma 

desenvolver uma rede de solidariedade com as demais categorias.  

Para você consolidar o Sindicato, você tem que ter uma mudança no 
comportamento do professor tem que se sentir trabalhador [...] A década de 
1980 foi onde nós investimos violentamente na formação. Nós queríamos 
uma mudança de comportamento do professor que não se sentia trabalhador,  
“esse negócio de greve é para metalúrgico, para químico”. (R) 

No início da década de 1990 a grande greve do magistério paulista foi a de 

1993, contou com um número muito grande de participantes, ocupou a Assembléia 

Legislativa e enfrentou a truculência do governo Fleury. Em 1995 houve uma 

tentativa de greve, mas, o índice de participação foi pouco expressivo, menos de 

30% da categoria. Em 1998, outro intento grevista, também não logrou altos índices 

de adesão, esta enfrentou uma estratégia governamental de contornos abertamente 

neoliberais no trato com as reivindicações, ou seja, disposta a derrotar o movimento 

para acabar de impor o projeto de privatização da escola pública.  

Em 2000 houve uma importante greve com enfrentamentos de rua, 

acampamento em frente à Secretaria da Educação, resultando em quatro 

professores demitidos por enfrentarem a repressão do governo Covas e mais de 35 

indiciados por serem testemunhas de defesa dos professores demitidos como forma 

de coibir até um direito básico para a ordem do Estado democrático capitalista. A 

grande conquista da greve de 2000 foi impedir a aplicação da Reforma do Ensino 

Médio. Em 2005, no dia cinco de outubro, diante da ameaça de demissão de 120 mil 

professores contratados. Houve uma reação contundente da categoria que reuniu 

mais de 30 mil professores na rua contra o Projeto de Lei n.º 26, paralisando a 

capital e obrigando o então governador Geraldo Alckmin a retirar o projeto da 

Assembléia Legislativa no mesmo dia da manifestação. Isso revelaria uma grande 

reserva de combatividade da categoria, apesar das grandes dificuldades que 

enfrentou durante a década de 1990.  Segundo um dos depoimentos: 

O sindicato continua com essa grande atuação em decorrência do seu 
gigantismo, é um sindicato que tem 150 mil filiados, em torno de seis mil 
Representantes de Escola, quase 700 Conselheiros Estaduais. É uma 
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Entidade que tem uma vanguarda, uma militância muito densa, muito forte. 
(N) 

Em relação à maioria destas instituições estão voltadas mais para a questão 
cooperativista, não mobilizam, não têm cultura de grandes ações, a não ser o 
CPP na década de 1960 fez uma greve, mobilizaram [...] É a luta que 
conquista, temos ciência absoluta que é a mobilização da categoria. O 
processo de discussão com a categoria e, principalmente, uma discussão 
política. (R) 

Para este entrevistado a APEOESP se diferencia das demais entidades não 

pela sua estrutura organizativa ou financeira, mas, principalmente, pelo nível de 

formação qualificada do ponto de vista político da sua “vanguarda”. 

Nos anos 1990, a CUT passou a desenvolver uma estratégia de adaptação à 

ordem e de administração do capital de forma a garantir a governabilidade, 

aplicando o que se convencionou chamar de “social liberalismo”, ou seja, a 

aplicação de políticas que garantam ao capital, principalmente o financeiro, taxas de 

lucros exorbitantes, combinadas com políticas secundárias de contenção social, 

como a Bolsa Família e outros projetos.  

A geração precedente enfrentou no campo da política educacional o 

tecnicismo já consolidado nos anos 1970, uma gestão claramente autoritária e 

repressora e uma escola apartada das camadas mais pobres da população 

trabalhadora. Esta realidade facilitou a unificação de todas as correntes que se 

opunham à Ditadura Militar em torno de bandeiras que eram sintetizadas pela 

democratização da escola e pela inclusão social.  

3.3. Inflexão político ideológica na década de 1990 

De acordo com Assis (1999), os dirigentes da APEOESP, após o fim da 

Ditadura, passaram a acreditar e a defender uma estratégia política que privilegia a 

participação dentro da institucionalidade no interior da ordem capitalista e em 

respeito à lógica do capital. Esta estratégia tem como conseqüência propostas que 

levam à desmobilização da categoria. Vejamos como esta questão é apresentada 

pela autora: 
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O processo de elaboração da Constituição de 1988, a instabilidade dos 
governos que sucederam à sua promulgação, deixou margem para atuação 
das forças oposicionistas, até então sustentadas por uma política de 
mobilização de massas. Com a definição das políticas neoliberais no país, 
com a eleição de Fernando Henrique Cardoso e Mário Covas em São Paulo, 
esta margem de atuação se reduziu, mas as forças oposicionistas, entre elas 
as lideranças sindicais, aprofundaram a atuação institucional. Este paradoxo 
marcará a atuação da APEOESP na década de 1990. (Assis, p. 64). 

Na década de 1990 ocorre uma inflexão político-ideológica que teve as suas 

origens durante a década de 1980. As correntes ideológicas, que dirigiram os 

trabalhadores no Brasil durante o processo de democratização, dentro da ordem 

socioeconômica capitalista, o fizeram sem o objetivo de romper como a estrutura 

dominante.  

Com o fim da Ditadura Militar ganhou força a estratégia gradualista. Nesta 

abordagem as transformações sociais poderiam se realizar sem enfrentar de 

maneira radical o Estado e a legalidade posta. Já na década de 1990 esta estratégia 

é levada ao seu limite, fazendo com que a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e 

o Partido dos Trabalhadores (PT) abandonassem o socialismo como objetivo 

estratégico. Assis (1999), em sua análise, contribui para compreender o papel da 

corrente majoritária da APEOESP durante os anos 1990 nos seguintes termos: 

Fundamentalmente durante o governo Mário Covas, período de 
aprofundamento das políticas neoliberais em educação, a exigência da 
APEOESP é que este cumpra as suas promessas de campanha, caso em 
que se transformaria de “mau patrão” em “bom patrão”, caracterizando assim, 
uma visão “policlassista” de atuação sindical. Não identificamos, neste 
período, a idéia de oposição entre classes antagônicas, mas, diferenças entre 
as políticas do Estado e dos professores. Quando não há “vontade política” 
dos governos para implementação de projetos que beneficiem um 
determinado setor (no nosso caso a educação), faz-se necessário “chamá-lo 
à consciência”. Para tanto se recorre ao Legislativo, “eleito” pelas lideranças 
sindicais como instância de pressão privilegiada. (Assis, p. 163). 

Podemos verificar que existe uma reserva de combatividade e 

representatividade que se manifestam em todos os momentos e situações que a 

categoria se sente diretamente ameaçada pela política educacional ou 

governamental. Infelizmente não podemos dizer que isso ocorre diante de todas as 

questões relevantes para o conjunto da sociedade brasileira, pois questões políticas 

mais gerais não têm sido nos últimos anos motes para a mobilização do magistério 

paulista, assim: 
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Você chega à escola o professor fala assim ‘o que a APEOESP está fazendo’ 
ele fala bravo. Só que pode estar você, outro colega de outro sindicato, outro 
colega de outro sindicato, pode ter cinco sindicatos [...] Então eu acho que a 
APEOESP conquistou isso agora tem que responder a esta demanda, então 
eu acho que o professor tem uma relação de amor e de ódio mais eu acho 
que é mais amor [...] Eu acho que outra força da APEOESP é a pluralidade, 
aqui tem todas as correntes, de todas as ideologias e isso eu enxergo como 
uma riqueza da APEOESP. (S) 

As transformações políticas e econômicas da década de 1990 são apontadas 

como fatores importantes para o desenvolvimento da crise do sindicalismo deste 

período. Com a queda do muro de Berlim em 1989, o fim da União Soviética e com a 

crise ideológica que se seguiu na esquerda, acompanhada de uma grande ofensiva 

política, econômica e militar das grandes potências como uma forma de aproveitar o 

momento favorável para impor outro padrão de produção de mais-valia sobre os 

trabalhadores, o movimento sindical entrou em uma profunda crise de identidade.  

As ações sindicais que pautam questões imediatas da categoria apontam 

para outra forma de organização sindical. Com o desemprego estrutural, as novas 

formas de gestão empresarial e a intensa capitação do trabalho pelo capital criaram 

um clima favorável para que parte significativa dos dirigentes políticos e sindicais, 

renegasse as bandeiras históricas do movimento social e a luta de massas como 

tática privilegiada de ação sindical. Encontramos esta reflexão que leva em 

consideração não apenas a APEOESP, mas o setor que dirigiu a principal central 

sindical do Brasil durante as últimas duas décadas: 

Então a década de 1990 expõe a nu as tragédias e as limitações de um 
movimento real de esquerda e ao mesmo tempo impõe o desafio para que a 
gente pudesse reconstruir o projeto da esquerda, mais focado na realidade 
brasileira, acaba estabelecendo a negação da maior parte daquilo que foi o 
chamado comunismo - entre aspas - soviético chinês, cubano e mesmo do 
leste europeu [...] Agente vai observar o refluxo destes movimentos; a CUT 
passou a defender as Câmaras Setoriais, os Fóruns Tripartite com o governo 
e os patrões. Os sindicatos renunciaram à estratégia das greves e passaram 
a focar a atuação sindical nas negociatas entre os patrões e o governo e ao 
mesmo tempo dando um caráter mais de cunho assistencialista. (N) 

O sindicalismo classista construído na década de 1980 passa por uma grande 

metamorfose ideológica e na sua prática política, deixa de ter na mobilização direta 

da classe trabalhadora a principal estratégia e começa a apostar nas negociações e 

nos fóruns permanentes com os patrões e os governos da classe dominante. É 

invertida uma das principais características do movimento social, ou seja, a 
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negociação passa a ser estratégica em relação à mobilização. A CUT e o PT 

acabam ficando muito parecidos com as organizações sindicais e políticas que não  

propõem mudar a ordem social estabelecida. Na fala de entrevistados encontramos 

esta reflexão expressa da seguinte forma: 

Nós vivenciamos nos anos 1990 a chamada política do Sindicato Cidadão, de 
buscar parceria e negociação com a FIESP, como já se tentou fazer em 
campanhas salariais do setor, ao invés de organizar a categoria para 
mobilizar, para pressionar. Para negociar faz o inverso, buscam-se intensas 
negociações e deixa em segundo plano a mobilização; como se isso fosse 
possível [...] Então, este fator, para mim, é o que explica, junto com o papel 
que a direção vai ter nos anos 1990 no sentido da dificuldade que nós temos 
para mobilizar a categoria. Então muitas vezes ela não assumiu o desafio de 
agir, de se mobilizar e de fazer greve; porque você tem uma vanguarda hoje 
trabalhando em dois períodos ou em três períodos, acumulando cargos em 
duas redes ou na mesma Rede Estadual [...] Então esse fato fez com que 
ainda a Oposição não tenha conseguido se credenciar perante o conjunto da 
categoria. (F). 
Nós passamos a assistir a retomada dos princípios do neoliberalismo, sendo 
implementado violentamente na América Latina e no Brasil, sendo 
implementado de maneira mais tardia pelo governo FHC - porque o governo 
Collor não teve capacidade para implementar este projeto no Brasil [...] A 
mídia impôs de cima para baixo que nós estamos vivendo em uma sociedade 
globalizada. O mito da globalização passou a ser a tônica de praticamente 
todos os pensadores da direita até a esquerda mais radical. Nós passamos a 
conviver com essa realidade, uma adesão massiva de militantes de esquerda, 
de personalidades e dirigentes a essa lógica e isso se espraiou para as mais 
variadas organizações, o PT e a CUT efetivamente aderiram a essa lógica. 
(N) 

Como pode se verificar, existe um setor no interior do sindicato que assume 

uma posição política francamente de oposição ao que é chamado de “Direção 

Majoritária dos Trabalhadores no Brasil”, cujo atual governo federal é a sua maior 

expressão política até o momento. Este setor, apesar de reconhecer a APEOESP 

como uma entidade minimamente democrática e que cumpre um papel importante 

para as reivindicações corporativas da categoria no que toca às questões 

estratégicas, apresenta uma clara diferenciação política.  

Se durante os anos 1980 o sindicalismo no Brasil se constituía em um dos 

setores do movimento social mais avançado na luta contra o regime e pelos 

interesses imediatos dos trabalhadores nos anos 1990 ocorre um importante desvio, 

houve uma grande mudança de rota ideológica e política do sindicalismo brasileiro. 

As mudanças no cenário econômico e político influenciaram as novas estratégias do 

sindicalismo. Alves (2006) afirma que “Um dos traços marcantes desse período é o 
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aprofundamento da burocratização da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e de 

sua tendência à adoção de políticas sindicais concertantes.” (p.463) 
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4 POLÍTICA EDUCACIONAL EM SÃO PAULO 

4.1. Diretrizes Mundiais 

  A mundialização do capital (CHESNAIS, 1996) impõe para o trabalho novas 

configurações com o objetivo de contrabalançar a crescente crise estrutural do 

sistema. Desta forma, novas características são exigidas para atender estas 

expectativas, tais como: a flexibilização dos contratos, a polivalência, a gestão de 

carreira, o espírito de equipe; além de outras construções ideológicas que procuram 

esconder as verdadeiras intenções dos agentes do capital, como por exemplo, a 

intensificação do trabalho de forma a aproveitar todo o potencial humano para a sua 

valorização.  

A mundialização do capital tem como objetivo submeter o movimento do 

capital internacional à lógica rentista. O que não significa acabar com o papel dos 

Estados, pois estes ganham cada vez mais importância na defesa da propriedade 

privada dos meios de produção. Com a globalização ocorre uma diferenciação maior 

na participação da riqueza entre os vários países e classes sociais em todo o 

mundo, fazendo com que o Estado assuma constantemente a repressão aos 

movimentos de resistência aos efeitos da hipertrofia do capital financeiro. Neste 

contexto, a escola é convocada para construir o perfil do trabalhador necessário à 

economia e, de forma geral, à sociedade capitalista. Portanto: “É necessário formar 

mão-de-obra para atender novas demandas do mundo do trabalho, que não exigem 

a mesma mão-de-obra formada no velho paradigma taylorista-fordista.” (F) 

É dentro deste novo padrão de relações de produção que as políticas 

educacionais são elaboradas e gestadas em todo o planeta. É necessário ter claro 

que a redemocratização do Brasil não contou com uma ruptura institucional, não 

permitindo que a queda da ditadura atingisse de maneira profunda e estrutural a 

burocracia construída durante este período: 

As funções conservadoras da tecnocracia permaneceram após a 
redemocratização, a partir de 1985 [...] elaboram por conta própria as 
“medidas saneadoras” a serem impostas à sociedade. No Brasil, “a alteridade 
das classes sequer é reconhecida [...] Prolonga-se a não-representação dos 
trabalhadores e dos espoliados em geral, substituídos na relação política por 
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supostos porta-vozes, que falam em nome do povo e do bem comum". 
(Ridenti, 1995, p.13) 

Segundo Oliveira (2004), as políticas educacionais desenvolvidas no Brasil e 

na América Latina são claramente direcionadas para a desvalorização do 

profissional do ensino enquanto um sujeito reflexivo e autônomo no seu trabalho. 

Pois, as polícias educacionais da década de 1990, e para certo pensamento 

pedagógico, o professor perdeu a centralidade no processo de 

ensino/aprendizagem. Essa responsabilidade passou para o aluno, assim o 

professor é "apenas um mediador" entre o aluno e o conhecimento. Não é difícil 

verificar nestes discursos uma quantidade enorme de pseudoteorias que na verdade 

têm muito mais uma motivação financeira do que educacional ou pedagógica. 

A depreciação do trabalho docente para o processo de aprendizagem não 

tem sustentação na realidade. Na medida em que o professor é considerado, em 

muitas perspectivas teóricas, um “mediador” do processo ensino-aprendizagem esse 

trabalhador deve contar com um conjunto de capacidades intelectuais que não se 

adquirem sem sérios investimentos em sua formação e nas suas condições de 

trabalho. É evidente que isso significa elevar os custos com a educação e com o 

trabalhador da educação.  

Passados mais de dez anos de política educacional neoliberal na Rede 

Pública do Estado de São Paulo - particularmente com a política de desvalorização 

do magistério - os resultados não poderiam ser mais sintomáticos. O Estado mais 

poderoso da União amarga baixíssima colocação nos “rankings educacionais”. Este 

fato reflete todo o processo de profunda precarização do conjunto dos elementos 

que compõem o trabalho docente. Se não for realizado o enfrentamento à alienação 

deste trabalho, não há saída para a crise educacional brasileira. A segunda metade 

da década de 1990 foi decisiva para a disputa de projetos distintos de organização 

socioeconômica no Brasil. Nesta disputa é notório que o projeto neoliberal foi o que 

se impôs como padrão dominante. Os projetos em disputa são compostos por 

diferentes propostas educacionais, cada proposta está profundamente marcada pela 

sua base política mais geral: 

A partir da primeira gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, exigir-
se-á da educação “a definição” de novo papel para a escola e um novo 
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padrão de gestão educacional, em que a racionalidade e os critérios de 
mercado passassem a constituir novos referenciais de competência 
administrativa e pedagógica, para as escolas e os sistemas se ensino. 
(Viriato, 2001, p. 21) 

Uma nova etapa política é aberta com a década de 1990. O ascenso do 

movimento sindical da década passada é substituído por uma situação defensiva, 

permitindo que as políticas neoliberais ganhem hegemonia. Esta defensiva permite 

que o Estado sofra um impacto direto da globalização e da reestruturação produtiva, 

da globalização por conta da abertura dos mercados. Surge, assim, outro problema, 

ao se colocar em posição defensiva se desenvolve uma cultura de combate ao 

neoliberalismo sem que a raiz do problema seja enfrentada de maneira franca. 

Durante a Ditadura Militar a redemocratização foi a principal bandeira do final da 

década de 1970, na década de 1990 o movimento de resistência passa pelo 

combate ao neoliberalismo, assim não se coloca em questão o próprio modo de 

produção.  

A Conferência de Educação Mundial para Todos, em Jontien, na Tailândia, 

em março de 1990, foi uma referência fundamental para as políticas educacionais 

desenvolvidas durante a década de 1990, principalmente entre os países periféricos 

ou em via de desenvolvimento. Esta conferência apontava as seguintes metas: 

combate ao analfabetismo, universalização da educação básica, superar a evasão e 

a "repetência escolar", reestruturar as carreiras do magistério, realizar 

periodicamente censos escolares e exames de todo o sistema (introduzindo a 

polêmica avaliação externa), descentralizar a administração escolar, priorizar os 

recursos e investimentos no ensino fundamental, realizar parceiras para desenvolver 

e financiar a educação. Segundo Assis (1999): 

É dentro deste contexto programático neoliberal que se realiza no ano de 
1990 em Jontien, na Tailândia, a Conferência Mundial sobre Educação para 
Todos que traça para os países da periferia do capitalismo - 
fundamentalmente os mais populosos - as diretrizes para educação, 
consubstanciados na Declaração Mundial sobre Educação para Todos - 
Satisfação das Necessidades básicas de Aprendizagem. (p.20) 

Como podemos notar, este conjunto de políticas teve a sua versão nacional e, 

com ênfase, no Estado de São Paulo. No entanto, é necessário observar que essas 

diretrizes foram aplicadas, no caso brasileiro e estadual, com o objetivo principal de 

garantir os indicadores quantitativos em detrimento dos qualitativos. Neste sentido, 
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as últimas pesquisas sobre o aproveitamento escolar falam por si. É relativamente 

comum entre os pesquisadores e analistas críticos estabelecer um paralelo entre as 

mudanças estruturais da economia e da sociedade com as políticas educacionais. 

Estas acompanham, não mecanicamente, as mudanças ocorridas no cenário de 

transformações nas relações entre capital, trabalho e Estado, o que seria os três 

pilares fundamentais de todas as sociedades calcadas no “metabolismo hierárquico” 

das sociedades industriais; não importa se mais ou menos liberal. Desta maneira, 

Oliveira (2004) estabelece da seguinte forma esta articulação e correspondência em 

momentos distintos da realidade brasileira: 

A década de 1990 inaugura um novo momento na educação brasileira, 
comparável, em termos de mudanças, à década de 1960, em que se registrou 
a tessitura do que seria vivenciado nas duas décadas seguintes. Se nos de 
1960 assiste-se, no Brasil, à temática de adequação de educação às 
exigências do padrão de acumulação fordista e às ambições do ideário 
nacional-desenvolvimentista, os anos de 1990 demarcam uma nova 
realidade: o imperativo da globalização. (p. 29) 

Há muito ficou demonstrado que a educação não pode, por si só, realizar a 

tarefa de ascensão social ou mesmo combater as desigualdades tão marcantes em 

nossa sociedade, apesar de toda construção ideológica em torno dos poderes 

redentores da educação que agora muda de missão. Se na atual fase a escola não 

pode mais garantir “um bom emprego” devido ao estabelecimento do desemprego 

estrutural, característica típica da globalização econômica ou financeira (CHESNAIS, 

1996), as suas tarefas mudaram de configuração. Assim os sistemas escolares 

devem: 

...um imperativo dos sistemas escolares formarem os indivíduos para a 
empregabilidade, já que a educação geral é tomada como requisito 
indispensável ao emprego formal e regulamentado, ao mesmo tempo em que 
deveria desempenhar papel preponderante na condução de políticas de 
cunho compensatório, que visem à contenção da pobreza. (Oliveira, 2004, p. 
29) 

É lógico que a promessa de formar o indivíduo para a empregabilidade e para 

condições melhores de vida se torna cada vez mais distante das reais possibilidades 

no quadro de crise sistêmica estrutural na qual vivemos. O Sistema Público de 

Educação seria usado para formar uma força de trabalho que esteja mais adaptada 

à instabilidade social e econômica do mundo “globalizado”. Assim, é necessário 

preparar para a era da incerteza , da instabilidade do mercado, do trabalho flexível e 
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para o empreendedorismo. O nosso entrevistado analisa esta questão da seguinte 

forma: 

É a Conferência de Educação Mundial para Todos em Jontien, na Tailândia, 
em março de 1990. A primeira Meta é erradicar o analfabetismo. Segunda, 
universalizar a Educação Básica - leia-se, a Educação Básica não é a leitura 
da LDB, a Educação Básica são cinco anos de escolaridade. Terceira, acabar 
com a evasão e com a repetência escolar. Quarta: reestruturação das 
Carreiras Docentes. Quinta, realizar levantamentos e Censos Estatísticos 
sobre os Sistemas Educativos Externos. Sexta, introduzir Sistemas de 
Avaliação Externa, inclusive avaliação de desempenho do Professor. 
Descentraliza política e administrativamente a educação. Locar recursos com 
prioridade para o Ensino Fundamental. (F) 

Oliveira (2004) complementa este raciocínio dizendo que as diretrizes de 

Jontien para erradicar o analfabetismo e ampliar o atendimento no Ensino 

Fundamental têm como premissa a não elevação proporcional dos investimentos 

públicos em educação. Diante dos novos objetivos a escola pública é exposta a um 

intenso bombardeio de políticas que visam adequá-la para os novos conceitos 

ligados à lógica do mercado, pois a crise estrutural demanda novas fontes e frentes 

de valorização do capital, uma vez que as tradicionais  não garantem a reprodução 

do sistema. Desta forma, conceitos como a produtividade e eficiência são aplicadas 

na gestão, e porque não dizer, até nas práticas pedagógicas: 

O modelo de gestão escolar adotado será baseado na combinação de formas 
de planejamento e controle central na formulação de políticas associadas à 
descentralização administrativa na implementação dessas políticas [...] Essas 
reformas acabarão por determinar uma reestruturação do trabalho docente, 
resultante da combinação de diferentes fatores que se farão presentes na 
gestão e na organização do trabalho escolar, tendo com corolário maior 
responsabilização dos professores e maior envolvimento da comunidade. (p. 
31) 

A fórmula desenvolvida pelo Governo Federal e pelos Governos Estaduais 

alinhados a sua política é a desobrigação com o financiamento da educação e das 

políticas educacionais, mas, do ponto de vista do controle político e ideológico, 

centraliza diretrizes, os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Avaliação Externa 

das Instituições de ensino. Assim: “A definição dos conteúdos por meio da avaliação 

institucional tornou-se um fator controle do sistema educacional, principalmente, 

neste particular período do capitalismo." (MARANGONI, 2002, p. 45). As políticas 

educacionais da década de 1990 demonstram o juízo apresentado pelo autor de 

forma contundente. Vejamos um deles: os PCNs e o sistema de Avaliação de todos 
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os níveis de Ensino passaram a ser realizados de forma centralizada, tanto pelo 

Governo Federal quanto pelos estaduais, isso sem a menor participação dos 

envolvidos diretos com o processo educativo. A década de 1990 pode ser 

caracterizada como um retrocesso em várias frentes. Segundo Viriato:  

Se nos anos oitenta as políticas educacionais tinham como eixo a 
democratização da escola, a universalização do acesso e a gestão 
democrática, nos anos noventa a ênfase recai na qualidade entendida como 
produtividade, na busca pela eficiência e eficácia. É a materialização de 
interesses privatistas nas políticas educacionais. O papel do Estado é 
redefinido, pois passa a assumir o controle e a avaliação das políticas 
educacionais. (2001, p. 25) 

O movimento social na década de 1990 se retraiu por fatores objetivos 

(desemprego, fragmentação, terceirização) e subjetivos (adaptação social e política 

das principais lideranças do movimento social e perda de referências políticas 

históricas com a falência dos regimes não-capitalistas). Nesta década o professor é 

submetido a dicotomias criadas pelo neoliberalismo, os desafios para o trabalho 

docente são multiplicados sem que este trabalhador dispusesse das condições 

materiais e espirituais. Pretendemos nesta pesquisa verificar como as políticas 

educacionais incidiram sobre o trabalho docente, como estes importantes atores 

sociais compreendem estas transformações e como pensam a contribuição do 

movimento sindical na superação da crise educacional brasileira. A política 

educacional dos anos 1990 encontra-se situada no contexto da reestruturação 

produtiva - mudança de padrão de produção - e das reformas do Estado. Nos países 

centrais pode-se falar em desestruturação do Estado de Bem-Estar-Social. Esta não 

é exatamente a condição brasileira, pois é praticamente consenso que nunca 

dispomos de um estado deste tipo. Porém, isto não significa que no decorrer dos 

anos 1990 não tivemos profundas transformações no padrão de produção, que nos 

setores de ponta da indústria brasileira deixa de ser fordista e assume o padrão 

toyotista. Segundo Palma Filho (2005): 

Por um lado, o Estado deve agir no sentido de garantir uma lucrativa 
acumulação de capital, de outro precisa atuar para garantir certa harmonia 
social, o que, precariamente, vinha fazendo através de medidas que 
compunham as chamadas políticas sociais. (p. 18) 

Para este autor a crise econômica dos anos 1970 assume uma feição fiscal 

que vai gerar nos anos 1990 profundas transformações na relação do Estado com a 
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economia e com a sociedade. Com a crise do padrão fordista de acumulação e do 

seu correlato político, o Estado de Bem-Estar-Social é necessário para garantir o 

processo de acumulação ampliada e ajustes nas instituições. Acompanhando 

PALMA FILHO a reforma educacional: 

...é concebida, por aqueles que a defendem, como uma necessidade de 
atualização, às vezes, de modernização do aparelho escolar. Muitas vezes é 
justificada como uma necessária intervenção com a finalidade de introduzir 
inovações nos diferentes níveis do sistema educacional. (2005, p. 22) 

Estes ajustes pautam-se pelas diretrizes neoliberais e redundam em políticas 

de contenção de gastos com setores sociais, descentralização/desconcentração 

administrativa, adequações na legislação trabalhista, centralização das decisões, 

parcerias com o setor privado e avaliação institucional, além de políticas em nome 

da modernização: flexibilização e racionalização da máquina. Estas políticas são 

utilizadas como um conjunto de idéias para escamotear intenções menos nobres. 

Cabe, neste momento, estabelecer a relação entre as políticas educacionais da 

década de 1990 e seus modus operandis com os interesses do capital financeiro 

internacional e suas políticas de “ajustes estruturais” gestadas pelo Banco Mundial - 

que em dado momento da nossa história recente passou a ditar regras para o 

funcionamento da educação pública no Brasil, chegando a ser, como dizem alguns, 

o principal pedagogo brasileiro. Então: 

A forma de atuação do Banco Mundial revela que a instituição aposta no 
“encolhimento” da esfera pública do Estado brasileiro, em decorrência de uma 
ação/catalisadora do próprio Banco, em favor da lógica privada, chamando a 
atenção o fato de que não se busca um membro condição do sistema privado 
para ofertar determinados níveis de ensino. (MARANGONI, 2002, p.55) 

É vidente que nada disso tem relação com as necessidades das classes 

trabalhadoras no Brasil que ainda têm na escola pública um espaço decisivo para a 

sua formação cultural e intelectual. O neoliberalismo, mesmo que tardio no Brasil, foi 

implementado de forma intensa, mudando a relação do Estado Capitalista e a 

estrutura do trabalho. Outro elemento importante é como as direções do movimento 

dos trabalhadores no Brasil fizeram a leitura da nova etapa política mundial; houve 

uma mudança profunda de estratégia em relação ao trato com o modo de produção 

e com o Estado. Isso se manifestou em uma mudança de atitude frente ao 

capitalismo, frente ao parlamento e a administração do Estado.  
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O que era uma estratégia socialista de transformação passou a ser, para o PT 

e a CUT, uma estratégia de aceitação da ordem e de administração do capital de 

forma a garantir a governabilidade, aplicando o que se convencionou chamar de 

social-liberalismo. Ou seja, aplicação de políticas que garantam ao capital financeiro 

taxas de lucros exorbitantes, combinadas com políticas de contenção social, como a 

Bolsa Família e outros projetos.  

A geração precedente enfrentou, no campo da concepção e da política 

educacional, o tecnicismo já consolidado nos anos 1970. Este levou a uma gestão 

claramente autoritária e repressora que apartava da escola as camadas mais pobres 

da população trabalhadora. Esta realidade facilitou a unificação de todas as 

correntes que se opunham à Ditadura Militar em torno de bandeiras que eram 

sintetizadas pela democratização da escola e pela inclusão social. Neste cenário 

ganham força as “pedagogias de esquerda”, os movimentos pela reforma curricular, 

pela gestão democrática da escola, pela liberdade de organização dos professores, 

dos funcionários públicos e dos estudantes. 

 A década de 1990 pode ser caracterizada como um retrocesso em várias 

frentes: o movimento social nesta época se retrai por fatores objetivos e subjetivos 

(adaptação social e política das principais lideranças do movimento social, perda de 

referência políticas históricas com a falência dos regimes não-capitalistas); a única 

greve de caráter nacional da década de 1990 foi a greve nacional dos petroleiros, 

que apesar de ser base da CUT não recebeu apoio ostensivo das lideranças da CUT 

e, muito menos, do Partido dos Trabalhadores. Também não recebeu apoio popular 

devido à hegemonia quase absoluta do governo Fernando Henrique Cardoso, 

calcada no sucesso político e midiático do Plano Real. 

Este é o cenário político no qual se insere o dirigente sindical da “geração de 

1990”, o que não diminui, de forma alguma, as suas “competências” sindicais e 

políticas, pois com a experiência da década de 1980 surge no movimento sindical 

docente com bagagem política. Nossos entrevistados atribuem grande importância 

para a primeira greve desta década, a greve de 1993 - uma mobilização ainda 

dentro do clima político de um relativo ascenso do movimento social -, como um 
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marco para aqueles que não puderam vivenciar de forma consciente a queda da 

Ditadura Militar. 

 

4.2. A LDB: marco geral das políticas educacionais 

A construção ideológica da década de 1990, para responder ao fracasso 

escolar, revitaliza um ideário educacional já conhecido - com base na racionalidade 

técnica - como instrumento para responder à crise educacional e o fraco 

desempenho da economia. Assim, a escola e os educadores devem incorporar as 

idéias de competitividade e eficiência (importadas do mundo da produção capitalista) 

para que a escola cumpra a sua função escolar. O Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado (1995) baseia-se na idéia da necessidade de reconstruir o 

Estado para dinamizar o desenvolvimento socioeconômico nacional. As dimensões 

da crise do estado para Saif (2007) surgem como: 

uma crise fiscal, caracterizada pelo crescente descrédito em relação ao 
Estado e pela poupança pública que se torna negativa; como crise do 
modo de intervenção do Estado, que na maioria dos países em 
desenvolvimento corresponde ao esgotamento do modelo de 
industrialização por substituição de importações, e como crise do 
modelo burocrático de gestão pública, revelada pelos elevados custos e 
baixa qualidade dos serviços prestados. (p.16) 

A Reforma da Constituição levada a cabo na década de 1990, para os 

servidores públicos diz respeito ao cargo público, política salarial, estágio probatório, 

estabilidade, disponibilidade, isonomia e o regime jurídico. Também em relação ao 

Teto Salarial, pois, nenhum servidor poderá receber - somando proventos, 

adicionais, prêmios, aposentadorias e até vencimentos decorrentes da acumulação 

de cargos públicos - mais que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, como 

também não será permitido acúmulo da aposentadoria com salário acima do teto. 

Esse teto deverá ser definido por lei proposta pelos representantes dos três 

Poderes. Estágio probatório: este foi ampliado de dois para três anos.  

Esta reforma acabou com a estabilidade do servidor público, permitindo a 

demissão por "insuficiência de desempenho". Acaba a isonomia de vencimentos 
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entre os servidores dos três poderes; servidores com a mesma função podem 

receber salários diferenciados. As reformas do Estado no Brasil não se limitam às 

políticas de privatização do aparelho público, são incluídas neste rol a publicização e 

a terceirização dos serviços que eram prestados pelo Estado. Na terceirização há a 

transferência de recursos para o setor privado. Com a publicização se pretende 

transferir ao setor público não-estatal os serviços que hoje o Estado presta (SAIF, 

2007). Essa reforma tem como eixo central a desconcentração (financiamento e 

gerência) da educação básica, as obrigações são transferidas aos estados e 

municípios, mas, o controle dos resultados continua centralizado no Governo 

Federal.  

Essa mesma lógica é aplicada nas unidades escolares, que transferem as 

responsabilidades administrativas e financeiras para a gestão local, mas não abrem 

mão da elaboração das políticas administrativas, educacionais, curriculares e de 

avaliação, realizando uma pseudodescentralização da gestão escolar: 

O Projeto inicial da LDB foi discutido em vários fóruns que contaram com a 
participação, se não da população como um todo, ao menos de representes 
das entidades de base brasileiras... Ao chegar ao Senado uma série de 
diretrizes que foram elaboradas pelos fóruns populares são mudadas, mas 
ainda se mantém uma série de elementos progressistas... Darcy Ribeiro 
descarta toda a elaboração anterior, manda um projeto substitutivo, que 
acaba sendo acabado sem a participação direta do senador que foi obrigado 
a se afastar de suas funções por problemas de saúde. Um dos nossos 
entrevistados se refere à Lei aprovada como “mostrengo, porque ela é 
ambígua naquilo que em tese seria avançada e é incisiva naquilo que é para 
impor condições do ponto de vista dos ataques aos trabalhadores da 
educação.” (N) 

Evidente que outros momentos políticos foram importantes para os 

professores, mas não podemos deixar de registrar que a década de 1990 para a 

classe trabalhadora e para os setores progressistas da sociedade brasileira não teve 

um saldo positivo. Nessa década as políticas neoliberais para a educação são 

impostas em âmbito nacional, tendo o estado de São Paulo como carro chefe. Nesta 

década o professor é submetido a intensas tensões e dicotomias criadas pelo 

neoliberalismo, os desafios para o trabalho docente são multiplicados sem que este 

trabalhador dispusesse das condições materiais e espirituais.  
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O fundamental para esta pesquisa é verificar de que maneira as políticas 

educacionais incidiram sobre o trabalho docente, como estes importantes atores 

sociais compreendem estas transformações e como pensam a contribuição do 

movimento sindical na superação da crise educacional brasileira. Mesmo com a 

relativa autonomia “concedida” pela LDB de 1996 convivemos, na década de 1990, 

com um processo de centralização administrativa das decisões do MEC e das 

Secretarias Estaduais de Educação. Isto pode ser verificado nas políticas de 

currículo, nas avaliações centralizadas e na vinculação dos conselhos de educação 

ao poder executivo. Nas palavras de Palma Filho: 

Tratava-se muito mais de uma desconcentração de tarefas de execução do 
que propriamente de descentralização administrativa, e, muito menos ainda, 
estava se propondo uma real autonomia da escola. (2005, p. 25) 

O fracasso escolar - tema polêmico que envolve um amplo debate sobe como 

é construído - refletido na evasão, repetência ou, mais recentemente, na 

escolarização desprovida de aprendizagem, tem gerado grandes pressões no 

sentido de atribuir à escola novos papeis sociais. De acordo com o próximo 

entrevistado o governo Fernando Henrique Cardoso: 

...começa, via Medidas Provisórias, a implantar os programas educacionais 
que depois vão ser aprovados em 1995 através da Lei 9131. Ele cria o 
Conselho Nacional de Educação, descentraliza a transferência dos recursos 
diretamente para a escola, o chamado dinheiro da escola, descentraliza a 
merenda, aponta para a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais. (F) 

No entanto, não existe uma disposição política do Estado, tampouco das 

classes que o controlam, de disponibilizar as condições necessárias para que as 

escolas realizem um trabalho educacional que permita o desenvolvimento de 

“competências e habilidades” exigidas pela transição do padrão de produção fordista 

para o toyotista. Assim, fica evidente que o discurso do papel da escola na 

transformação da realidade brasileira faz parte de um constructo ideológico que não 

visa à incorporação de novas camadas da classe trabalhadora no mercado de 

trabalho.  

A reestruturação produtiva, com a substituição do homem pela máquina, pela 

intensificação do trabalho e por novos métodos de gerenciamento, faz crescer de 

forma ininterrupta o desemprego estrutural. Assis (1999) faz uma interessante 
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síntese sobre a “contribuição” que a nova LDB traz para a política educacional no 

sentido de priorizar o ensino fundamental, aumentar a jornada de trabalho docente, 

possibilitar a “progressão continuada” sem garantir as condições materiais para que 

esta seja realizada. A construção do discurso oficial continha a idéia de que a escola 

estava adquirindo maior autonomia, ou seja, para este discurso estava sendo 

gestada uma realidade educacional que atendia às necessidades formativas. 

Vejamos como Assis (1999) contribui para esclarecer esta questão: 

Além de ratificar as parcerias entre estados e municípios, a LDB focalizará 
atenção prioritária no ensino fundamental, ao estabelecer o aumento do 
número de horas letivas [...]; possibilidade do regime de progressão 
continuada [...]; a possibilidade de a escola elaborar sua proposta pedagógica 
(respeitadas as normas de cada sistema de ensino) [...] Enfim, várias 
alterações que sustentarão as políticas que já vinham sendo implementadas 
pelo governo Mário Covas desde o seu início. (p. 41) 

A política de financiamento do ensino básico na década de 1990 teve na 

criação do FUNDEF o seu ponto central. Foram criados fundos estaduais que eram 

geridos pelos Estados. No FUNDEF 15% das verbas destinadas à educação nos 

municípios deveriam ser dedicadas ao ensino fundamental. Com isso, houve o que 

foi chamado por muitos críticos da municipalização compulsória do ensino 

fundamental: 

A principal conseqüência do FUNDEF foi obrigar Estados e municípios a 
aplicarem no mínimo 15% de suas recitas no ensino fundamental e, desse 
montante, pelo menos 60%, destinam-se ao pagamento dos salários dos 
professores. Desse modo, pela primeira vez em nossa história, fica 
orçamentariamente definida a prioridade para com o Ensino Fundamental ao 
mesmo tempo em que são priorizados os recursos para os salários do 
pessoal do magistério. (PALMA FILHO, 2005, p. 67) 

Este processo de municipalização causou a redução de verbas para o ensino 

infantil; a ruptura do processo de alfabetização que, se antes ocorria em uma única 

escola, passou a ser feita em no mínimo duas e, em muitos casos, a precarização 

do trabalho docente. Além destes problemas o FUNDEF não significou aumento de 

verbas para educação. A porcentagem destinada antes da "Emenda 14" continuou a 

mesma, com isso não houve na década de 1990 um investimento público que 

pudesse alterar de forma real as condições do trabalho docente. Desta forma: 

O mundo do trabalho surge nos PCNs como um aspecto fundamental para 
garantir a inserção na sociedade moderna, mas estes documentos não 
apontam a negatividade do trabalho no atual modo de produção, não revelam 
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que o flagelo social tem como uma das suas principais raízes a produção 
capitalista dos bens materiais e não-materiais, este é uma das principais 
lacunas que encontramos no conjunto de ideologias que fazem parte do 
arcabouço dos documentos oficias produzidos na década de 1990. (F) 

Este “arcabouço” combina, por um lado, a possibilidade de flexibilizar vários 

aspectos do sistema educacional e, por outro, centralizar Diretrizes e Normas 

Pedagógicas, portanto, esta Lei é sistematicamente criticada pelos sindicalistas. 

Além de outros aspectos na política educacional iniciada pelo governo Fernando 

Henrique Cardoso e continuada pelos governos Luis Inácio Lula da Silva. Em 

relação à escola pública, este período foi profundamente marcado pela 

municipalização do ensino, fragmentando o sistema, a reorganização da Rede 

Pública, separando os níveis de ensino, a redução do número de Diretorias de 

Ensino; a Reforma da Grade Curricular, os Projetos de Aceleração, Correção de 

Fluxo e Progressão Continuada, foram projetos amplamente criticados pelos nossos 

entrevistados. Quando são questionados sobre os impactos que estas políticas têm 

sobre a escola e particularmente sobre o trabalho docente encontramos respostas 

que vão a direções distintas: 

Eu acho que não só a autonomia do professor, mas a autonomia da escola, 
na verdade, é um debate que nós temos feito. Este ano deverá ter 
Conferencia de Educação Oficial do MEC para discutir educação, a CNTE 
também vai fazer a Conferência Nacional de Educação para discutir. Um dos 
temas que vai permear toda esta discussão é a Gestão Democrática. Porque 
esta história do professor fechar a porta da sala e fazer o melhor que pode, 
com a autonomia que ele tem é para minimizar, dentro do processo de 
ensino-aprendizagem básico, o que agente pode fazer. (S) 

Neste trecho da entrevista surge nitidamente a relação entre as necessidades 

macro econômicas do sistema capitalista e de suas conseqüências, colocando que a 

reforma do Estado deve atender às mudanças no padrão de produção. O fordismo-

taylorismo, ao ser substituído pelas variações do toytismo, e a crise estrutural do 

sistema capitalista exigem uma mentalidade em relação ao mundo totalmente 

diferenciada; portanto, cabe à educação e à escola pública, particularmente, 

contribuir para a formação de gerações que possam se adaptar às novas condições 

do mundo do trabalho e da sociedade como um todo. Alguns entrevistados colocam 

que não só o trabalho docente foi atingido, mas toda a Gestão da Escola que, 

apesar dos discursos oficiais não funcionam de forma democrática. Alguns colocam 

que as condições de trabalho, o número excessivo de alunos por sala, a carga 
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horária do professor, a sua formação deficitária (inicial e em serviço) e os baixos 

salários acabam por reduzir a autonomia do professor, tornando-o dependente de 

orientações externas e do livro didático. Outra questão que surge como fator de 

redução da autonomia da escola e do professor são as avaliações externas.  

Os governos estaduais e o nacional desenvolveram uma série de 

instrumentos de pesquisa sobre a qualidade de ensino que chegam a avaliações 

externas e agora foi criado o índice de Desenvolvimento Educacional (IDE) que 

classifica as escolas de 0 a 10 pontos. Estes instrumentos de avaliação são 

desenvolvidos por especialistas que não estão inseridos no trabalho educacional do 

ensino básico, fazendo com que a avaliação realizada pelos professores em sala de 

aula acabe sendo colocada em segundo plano na análise corrente do processo de 

ensino-aprendizagem. Isto provoca um importante esvaziamento na acepção do 

trabalho docente na medida em que avaliação é um fator importante para seu 

trabalho.  

Nesta questão central notamos que o tema “autonomia do professor”, apesar 

de encontramos menção da parte dos entrevistados, não é um dos temas mais 

desenvolvidos durante as entrevistas. Neste sentido, encontramos muito mais 

reflexão e elaboração em temas como a LDB, as políticas educacionais, avaliação e 

gestão democrática, ficando o trabalho docente e o seu processo de alienação em si 

um tanto deslocado do foco principal do discurso sindical. Atualmente existe, da 

parte do sindicato e das correntes que se organizam em seu redor, o 

desenvolvimento de pesquisas e debates sobre a saúde do professor, a violência 

nas escolas e até sobre o trabalho docente vitimado, por exemplo, pela Síndrome de 

Burnout. Mas, em nossa opinião, a questão específica da perda de autonomia e da 

alienação do trabalho docente não ganhou o destaque que merece. 

 Neste período aumenta o controle centralizado sobre as instituições de ensino 

em todos os seus níveis. Foram criados sistemas de avaliação que abrangem o 

ensino básico e o ensino superior. Com isso as instituições vêm sendo avaliadas e 

classificadas de acordo com as notas, ou outras formas de classificação, que 

recebem nos “exames”. Assim se estabelece uma contradição flagrante entre o 

recomendado em relação à avaliação do docente em relação ao aluno e a avaliação 
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dos órgãos centrais sobre as escolas e sobre os professores. A crítica tecida acima 

não pode desconsiderar a importância de realizar um amplo processo de avaliação 

do trabalho educativo. Na análise de Palma Filho: 

De outra parte, o CNE passa a ser um órgão de assessoramento do MEC. O 
artigo 3º instituía um mecanismo permanente de avaliação do ensino superior 
no país, através de verificações periódicas [...] De fato, a avaliação periódica 
vai além da realização de provas pelos estudantes, uma vez que considerava 
também as condições de funcionamento, bem como a qualificação do corpo 
docente das instituições de nível superior. (2005, p. 66) 

Estes aspectos, que podem ser considerados necessários e positivos, devem 

ser refletidos a partir de uma problematização que leve em consideração o papel 

que os docentes e demais elementos da comunidade escolar devem cumprir na 

avaliação do seu próprio trabalho e atividade. Por um lado, é necessário, para 

acompanhar a qualidade de ensino, desenvolver instrumentos de avaliação mais 

precisos. Por outro, cabe aos docentes uma participação ativa na construção, 

utilização e reflexão sobre estes instrumentos de avaliação sob o risco dos mesmos 

terem pouco efeito sobre as práticas cotidianas na escola.  Em relação à política 

curricular desenvolvida na década de 1990 verificamos a mesma lógica utilizada na 

política de avaliação do sistema de ensino; como aponta Palma Filho:  

Decorridos já quase que seis anos da divulgação da primeira versão, quer 
nos parecer que a previsão que fez, transformou-se em realidade, ou seja, os 
parâmetros curriculares não provocaram mudanças perceptíveis nas práticas 
pedagógicas que acontecem nas escolas. (2005, p. 94) 

A questão é que, apesar das centenas de páginas escritas nos PCNs, esta de 

nenhuma forma reflete a realidade vivida pelos docentes na sala de aula, pois, da 

mesma forma que as demais políticas neste período, não houve nenhuma vontade 

dos órgãos centrais de estabelecer um diálogo com os educadores e, quando houve, 

foi preferencialmente com teóricos de outros países. Além do mais, já foram 

apresentadas críticas aos PCNs por serem um conjunto de documentos que não 

trazem em seu bojo os importantes debates que vêm sendo realizados na filosofia e 

nas ciências de maneira geral.  

Outro aspecto importante a ser criticado é que, para que o indicado nos 

Parâmetros torne-se instrumentos factíveis em sala de aula, deve-se contar com 

condições de trabalho adequadas; fato que está muito distante da realidade das 
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escolas no Brasil. Interessa ainda a seguinte denúncia: a própria composição da 

equipe elaboradora dos PCNs não reunia condições para dar conta da tarefa a que 

se propunha, pois faltava a ela uma composição multidisciplinar, que possibilitasse 

considerar todas as dimensões da atividade humana em sua complexa 

multiplicidade (PALMA FILHO, 2005). Desta maneira podemos concluir que o que se 

recomendava nos PCNs de maneira abstrata – transdisplinaridade e 

contextualização - lhe faltavam na sua própria composição teórica.  

A crítica, para ser efetiva, deve considerar a multiplicidade de aspectos e suas 

interconexões. Para isso, não podemos nos deixar perder na unilateralidade e muito 

menos na neutralidade axiológica. A evolução dos indicadores quantitativos não 

pode ser o único critério de julgamento. Para ocorrer uma melhoria nos indicadores 

qualitativos é necessário ampliar de forma permanente os investimentos não só em 

infra-estrutura, mas, também, na formação teórica e prática dos docentes; em 

jornadas de trabalho que permitam ao docente o desenvolvimento da autonomia e 

do trabalho coletivo na escola; em uma política salarial que incentiva a dedicação 

exclusiva. Ou seja, condições mínimas para a promoção do aprendizado, o que não 

é garantido pela atual política de progressão no estado de São Paulo.  

Assistimos na década de 1990 uma série de políticas que visaram a 

ampliação do controle do Estado sobre o trabalho dos professores e sobre a escola 

de maneira geral. Em relação à formação dos professores houve uma disseminação 

absurda das chamadas “faculdades de fundo de quintal”, que não têm nenhum 

compromisso com uma formação de mínima qualidade, conformando-se em 

verdadeiras “caças níqueis”. A década de 1990 foi marcada pela transição do padrão 

de produção, bem como por políticas que visaram a adequação do Estado brasileiro 

às novas necessidades de reprodução e acumulação do capital. No âmbito 

educacional as políticas foram voltadas para o estabelecimento de um novo padrão 

de gestão educacional que esteve em questões voltadas para a lógica do mercado. 

Esta lógica demanda o desenvolvimento de uma gestão de ensino voltada para a 

racionalidade técnica, a produtividade, a eficiência administrativa, a meritocracia e a 

competição. Assim, dentro desta lógica, para o Brasil lograr uma inserção no 
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mercado mundial era necessário tornar as escolas eficientes do ponto de vista do 

próprio mercado.  

 

4.3. Política Educacional no Estado de São Paulo 

O conjunto de políticas educacionais aplicadas em âmbito nacional teve o seu 

correlato no estado através da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que 

atuou durante a década de 1990 em estreita colaboração com o Ministério da 

Educação. Passamos então a destacar o que consideramos as principais políticas 

deste período, principalmente as que incidiram sobre a autonomia docente. 

 

4.3.1. Centralização do poder na rede pública paulista 

A desconcentração administrativa tem como pilar a descentralização de 

responsabilidades, o controle centralizado sobre a avaliação e gestão das escolas, 

com o objetivo de desenvolver estratégias ligadas a parcerias que é uma forma de 

preparar as escolas para organizações não governamentais; o que significa um 

passo importante para a privatização da escola pública. Uma importante faceta da 

política educacional da década de 1990 é a da intolerância com as vozes 

discordantes na aplicação do conjunto de ajustes realizados neste período. Como as 

medidas eram elaboradas e aplicadas sem uma ampla participação da Rede Pública 

de Ensino, houve uma resistência generalizada que muitas vezes se apresentava de 

forma subterrânea, assim:  

No decorrer desta fase inicial, a Secretária de Educação, Profª. Teresa 
Roserley Neubauer da Silva, apresentou as primeiras medidas utilizando uma 
metodologia semelhante a um “quebra-cabeça”. Os projetos foram sendo 
implementados sem que pudéssemos compreender que eles faziam parte de 
um projeto amplo cujo objetivo ultrapassava as finalidades apresentadas pela 
SEESP. (Viriato, 2001, p. 18) 

Isto não é retórica, pois vários Dirigentes de Ensino foram sumariamente 

desligados quando demonstraram divergências em relação às medidas da 

Reorganização da Rede impostas pelo Gabinete da então secretária de Educação, 
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Roserley Neubauer. A política educacional da década de 1990 adquiriu forte 

contorno repressivo. Mas a sua análise é mais reveladora ainda, pois demonstra um 

sério descompasso entre o que se dizia que estava sendo realizado e o que de fato 

se faz na Rede, pois: 

Aquilo que as Escolas declaram estar fazendo não é exatamente o que 
ocorre no seu cotidiano, principalmente porque essas não têm participado do 
processo de construção de tais políticas. Isso os leva a afrontar, 
cotidianamente, a tais projetos que não fazem parte da cultura da escola. 
(Viriato, 2001, p. 3) 

A autora demonstra que a partir do momento que as políticas são elaboradas 

e implementadas sem a participação dos educadores o que se pratica é a 

descentralização das tarefas e não do poder; isto significa poupar o Estado de sua 

função de financiador da escola pública e não de transferir para a comunidade maior 

autonomia "para decidir sobre aspectos financeiros, administrativos e pedagógicos, 

exigindo do Estado recursos financeiros e apoio técnico-administrativo, a fim de se 

manter uma escola pública de qualidade." (Marangoni, 2002, p.44). É natural que 

haja formas de resistência à aplicação da mesma, sem falar de que as condições 

infra-estruturais e estruturais estavam longe de permitir a plena aplicação de tais 

políticas. Assim se constrói o fosso entre projetos e realidades no interior da escola 

pública paulista. Alguns autores apontam que a política educacional desenvolvida 

durante a década de 1990 no estado de São Paulo teve uma clara estratégia 

privatista. Um dos nossos entrevistados traz um dado que corrobora com esta 

afirmação: 

Em São Paulo hoje está em torno de 4% do PIB com a educação [...] Alias, 
em São Paulo não é só a escola pública que vive toda esta precarização, o 
Ensino Infantil se quer é atendido em São Paulo, a creche e a Educação 
Infantil aqui é uma lástima, você não discute nem a qualidade, não tem para 
todos. (S)  

Este relato demonstra uma preocupação não apenas com a escola pública 

fundamental e média, revela uma preocupação mais ampla com o ensino 

fundamental para o desenvolvimento posterior do aluno. Para tanto, é necessário 

reverter drasticamente os gastos com o capital financeiro, para que um aumento do 

PIB significativo possa ser revertido para o sistema público educacional. Essa 

política foi aplicada à revelia da resistência do movimento sindical. Acompanhando, 

e muitas vezes impulsionando, a política nacional, a Secretaria de Educação de São 
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Paulo se orientou nos ditames neoliberais. A secretária de Educação Rose 

Neubauer se utilizou de uma estratégia bastante interessante para impor os seus 

projetos de forma a dificultar possíveis resistências dos setores mais organizados da 

sociedade civil e do movimento sindical docente, pois: 

...apresentou as primeiras medidas utilizando uma metodologia semelhante a 
um ”quebra-cabeça”. Os projetos foram sendo implementados sem que 
pudéssemos compreender que eles faziam parte de um projeto amplo cujo 
objetivo ultrapassa as finalidades apresentadas pela SEESP. (Viriato, 2001, 
p. 18) 

Dentro do arcabouço neoliberal todos  aspectos da sociedade devem ter as 

leis do mercado inseridas em  sua forma de existência, nada pode escapar à sua 

lógica. Nestes anos ganha força a ideologia de que o estado sofre de um problema 

de incompetência quase que genética, pois, para este pensamento , não é possível 

obter um serviço de qualidade sem submeter a escola e os demais serviços públicos 

à lógica do mercado. O próximo depoimento ilustra de forma sintética, mas com 

bastante clareza, esta questão; como a crítica e a resistência são tratadas pela 

Secretaria de Educação de São Paulo por um entrevistado que presenciou vários 

momentos da política educacional no estado de São Paulo: 

E dentro também da política do PSDB, o autoritarismo implantado na Rede a 
partir de Rose Neubauer, a mulher conseguiu enfiar a os seus tentáculos em 
todas as escolas da Rede, você não pode trabalhar dentro da educação de 
uma forma autoritária a de repressão aos professores como está sendo feito 
na Rede [...] É uma forma de exacerbar aí o autoritarismo dentro das escolas 
e, pior, acho que isso vai ser passado para toda a Rede, estão fazendo aí um 
piloto de teste na Escola integral, mas vai passar a aumentar mais ainda este 
autoritarismo. (R) 

Ou seja, além da ideologia privatista a Secretaria de Educação cria um 

ambiente de terror dentro da Rede Pública Paulista, transformando qualquer crítica 

aos projetos como resistência dos setores mais atrasados do professorado ou do 

sindicato. Por algum tempo foi estabelecido certo "pensamento único" no interior das 

escolas, pois uma campanha bem articulada para desqualificar o professor foi 

desenvolvida com grande êxito, além da pura e simples repressão contra a oposição 

individual e coletiva aos projetos da Pasta. 

Para que este “novo padrão” de organização do Estado funcione deve haver 

uma ampla descentralização, um número cada vez maior de atividades deve ser 
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transferido para os escalões inferiores do poder público. Alguns autores diferenciam 

descentralização de desconcentração, para eles o segundo termo é um processo de 

desreponsabilização dos governos sobre a manutenção e o financiamento da escola 

na medida em que o poder decisório permanece sob o controle dos órgãos centrais 

do Estado.  

Na verdade, não há uma descentralização do poder para as instâncias 

inferiores, como Diretorias de Ensino e Escolas. Para que a política educacional seja 

aplicada é necessário maior controle e centralização das decisões nas mãos dos 

tecnocratas, que estão muitas vezes a serviço da aplicação de políticas que são 

elaboradas nos gabinetes das agências de financiamento internacional. É claro que 

tudo isso é desenvolvido sob um discurso de valorização da participação da 

comunidade escolar, da democratização da escola, na valorização do diálogo entre 

os atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Como denuncia Viriato 

(2001): 

O processo de descentralização, como vimos apontando, tem se revelado 
muito complexo. “Chegamos aos anos noventa com um modelo educacional 
moldado pelas inspirações e práticas centralizadoras, ou seja, embora a 
descentralização tenha emergido como força instituinte ao longo dos anos a 
tradição centralista continua perpetuando-se” (p. 34) 

Mas a autora não para por aí, realiza uma análise das políticas educacionais 

da década de 1990 que lhe permite aferir tal proposição de maneira rigorosa. 

Parece-me útil, para o desenvolvimento do problema e das hipóteses levantadas por 

este trabalho, acompanhar as principais etapas desta e de outras análises que vão 

neste sentido; pois a construção de uma política educacional que se pauta na 

centralização das decisões e subvalorização do papel dos educadores, 

particularmente dos professores, não pode ter uma proposta coerente de formação, 

não investe em condições mínimas de trabalho, não possibilita uma jornada e um 

plano de carreira que estimule o desenvolvimento intelectual. 

A política educacional enquadrada dentro da lógica neoliberal tem na redução 

dos gastos a sua principal meta e, para isso, desenvolve programas que se 

constituem verdadeiras aventuras educacionais, como o programa de progressão 

continuada; traduzido pelo jargão sindical como "promoção automática". Interessa-
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nos as críticas a um conjunto de políticas que não favorecem o desenvolvimento de 

um trabalho docente autônomo, apesar da retórica vastamente utilizada. Vamos, 

com a autora, verificar como se deu a “descentralização” da Rede Pública no Estado 

de São Paulo com o Decreto n.º 43.948/99: 

as Delegacias de Ensino passaram a se denominar Diretorias de Ensino. 
Além da mudança de denominação, algumas Diretorias foram extintas [...] Um 
dos transtornos que as Unidades Escolares passaram a enfrentar com a 
extinção de algumas Diretorias é o deslocamento destas para a cidade onde 
a Diretoria ficou alocada. (Viriato, 2001, p. 51) 

Outro exemplo de como o Estado vê a “descentralização” da escola pública 

se dá a partir do maior controle hierárquico e através de exames externos, onde as 

escolas são colocadas em verdadeiras “listas”, cabendo a elas encontrar formas de 

autofinanciamento para melhorar o seu desempenho, ou seja: 

...em nome da descentralização, a Escola pública vai ganhando autonomia 
para organizar-se com o objetivo de atingir ótimos resultado. As condições 
para isto devem ser propiciadas pela própria comunidade escolar, tendo o 
Estado a incumbência de controlar e classificar a Escola a partir de avaliação, 
a partir do controle do resultado, gerando uma competição entre as mesmas. 
(Viriato, 2001, p. 57) 

O privatismo da política educacional do Governo Mário Covas e da Secretária 

de Educação, Rose Neubauer, também é apontado por um dos nossos 

entrevistados como característica marcante deste governo, particularmente em 

relação à porcentagem do PIB que é investido na educação neste período. Também 

é apontado que houve uma preocupação muito mais quantitativa do que qualitativa 

neste período:  

Aqui no Estado de São Paulo o investimento é de 3,5% do PIB, a UNESCO 
recomenda 10% ou 11% para os países em desenvolvimento. O Brasil 
também está com 4,7%, é muito baixo em relação ao que se deveria ser 
investido. (R) 

  Em São Paulo houve um processo de centralização do poder sobre questões 

como currículo, a formação, gestão e política educacional de forma geral. Isto se deu 

de forma combinada com a desconcentração das tarefas administrativas e do 

financiamento. Esta política não significa delegação de poder, mas, sim, a delegação 

de funções para os níveis inferiores da gestão educacional pública. Uma das 

primeiras medidas da Secretaria de Educação foi à extinção de Delegacias de 

Ensino, medida que foi acompanhada pela mudança de nomenclatura, passaram a 
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ser denominadas Diretorias de Ensino. Esta medida dificultou, ainda mais, a gestão 

do sistema, pois houve um processo onde as Diretorias de Ensino que 

permaneceram funcionando foram obrigadas a assumirem escolas de outras 

Diretorias, tudo isso em nome da maior “autonomia da escola”.  

Para a Secretaria de Educação a autonomia das escolas diz respeito, 

principalmente, à capacidade das escolas buscarem os recursos necessários para o 

seu funcionamento na iniciativa privada e na própria comunidade escolar. Desta 

forma, nos últimos anos, a escola vem sofrendo com a falta de material pedagógico, 

falta de pessoal (para segurança, limpeza e serviços gerais), sem falar na infra-

estrutura. Para o novo padrão de gestão da escola pública, a autonomia refere-se à 

liberdade para captar recursos, procurar parcerias, incentivar o trabalho voluntário 

das comunidades locais e, ao Estado, cabe o controle e a avaliação do trabalho na 

escola. Na análise do processo de descentralização do repasse dos recursos via 

APMs. Viriato (2001) desvenda esta estratégia usada para minar o caráter público 

das escolas. Vejamos: 

Se estas, outrora, exerciam, mais uma função assistencial aos alunos 
carentes, hoje elas passam a exercer um papel político, tendo em vista que 
passam a ser responsáveis quanto ao suprimento das necessidades físicas, 
administrativas e até pedagógicas das Escolas. (p.99) 

As APMs foram transformadas, inclusive juridicamente, em empresas 

privadas o que lhes permitem desenvolver atividades cujo objetivo central é obter 

lucro voltado para a manutenção das unidades escolares.   

Outra política educacional de relevo na década de 1990 foi a elaboração das 

Normas Regimentais. As escolas deveriam atualizar os seus regimentos a partir de 

normas estabelecidas pelo Conselho Estadual de Educação. O detalhe é que os 

Regimentos Escolares não puderam ser elaborados de forma autônoma pelas 

escolas, pois o Conselho Estadual de Educação pré-determinou um conjunto de 

diretrizes extremamente rígidas e que deveriam ser estritamente seguidas pelas 

escolas não deixando, assim, quase nenhum espaço para adequação local. 

Dentro deste projeto , as escolas deveriam elaborar os Regimentos com a 

participação da comunidade escolar; após este momento as proposta aprovadas 
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pelos Conselhos Escolares deveriam ser aprovadas pelas Diretorias de Ensino. 

Muitas escolas ousaram e elaboraram propostas que em alguns casos não estavam 

previstas nas Normas Regimentais, como resultado, tiveram o seu Regimento 

indeferido pelas Diretorias de Ensino. Com esta medida mais uma vez a Secretaria 

da Educação dá uma demonstração clara de que a sua política de descentralização 

é mais retórica do que real.  

A ultracentralização do poder dentro da Rede Pública Paulista, a partir dos 

sucessivos governos do PSDB, é recorrente nos discursos dos nossos 

entrevistados, nesta perspectiva cabe à comunidade escolar se submeter aos 

ditames da tecnocracia encastelada na Secretaria da Educação. A fala dos líderes 

do sindicato, em consonância com Viriato (2001), denuncia este problema, pois são 

reveladoras do aspecto centralizador da política educacional paulista: 

Então, na verdade as regiões e mesmo as próprias Diretorias reúnem o grupo 
para discutir como é que vai realizar a ordem que foi pensada lá na 
Secretaria, no DRHU, ou na CEMP. Você vê o nosso currículo, não tem 
autonomia nenhuma, é tudo fechado, na escola você se reúne para ver como 
executar. E esse é o grande erro do governo, porque não escuta as pessoas 
que estão no dia a dia na escola e não permite que elas tenham as suas 
respectivas decisões na sua escola. (S) 

A falta de participação do conjunto da comunidade escolar na definição de 

políticas educacionais é um dos problemas mais criticados pelos entrevistados. A 

Secretaria da Educação impõe todas as diretrizes para mais de seis mil escolas sem 

levar em consideração a situação específica e a cultura local de cada uma delas.  

 

4.3.2. Municipalização do Ensino 

Parte fundamental desta política foi à homologação da Lei de Diretrizes e 

Bases em 1996, o que possibilitou dentre outras políticas a aprovação da Emenda 

Constitucional n. º 4, que permite descentralizar administrativamente a maior parte 

da Educação Básica Pública no Brasil; desta forma, “Nós tínhamos um sistema, bom 

ou mau, mas um sistema articulado desde o Ensino Infantil até o Ensino Médio. 

Você tinha uma unidade pedagógica, isso foi fragmentando, 645 micros sistemas 

municipais de ensino.” (R) 
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Como parte de sua análise sobre o processo de privatização da escola 

pública no Estado de São Paulo, Viriato (2001) reafirma as falas dos nossos 

entrevistados. No próximo depoimento o nosso entrevistado descreve de forma 

detalhada as mazelas criadas pela municipalização do Ensino no Estado de São 

Paulo, com mais de 600 municipalizados. Independentemente das diferenças de 

apreciação técnica, financeira e política existe sobre a municipalização compulsória 

uma visão de que esta  (proporcionada pela Emenda Constitucional n.º14) coloca 

uma série de dificuldades para o trabalho docente e para a escola pública. Para 

algumas lideranças o FUNDEB, apesar de não ser uma proposta totalmente 

defendida pelo sindicado, traz no seu bojo alguns avanços em relação à legislação 

anterior, porque: 

Os municípios que pegaram e fizeram a municipalização e assumiram a 
responsabilidade que era do Estado, que era toda do Estado, agente quer a 
co-responsabilidade das três esferas, mas que era do Estado [...] uma das 
coisas que a Rose Neubauer fez sem discutir que ao passar a 
responsabilidade da Rede, do Estado, também, queria se livrar da 
Previdência [...] Se você for lá e olhar vai ver que trouxe prejuízo, primeiro 
prejuízo de carreira, desemprego [...] A vantagem do Fundo é que você 
vincula o dinheiro aos alunos, então você obriga aquelas prefeituras e 
Estados que abram a escola pública para trazer todos os alunos [...] A 
Ponderação para o EJA (Ensino de Jovens e Adultos) incidirá somente sobre 
os cursos presenciais [...] A luta histórica da APEOESP é de 10% do PIB para 
a educação. O fato de apoiar o FUNDEB não significa abrir mão disso ai. (S) 
Segundo o cálculo do professor Nicolas Davis, num debate que agente fez 
em Guarulhos, se aplicar os quatro bilhões e meio hoje, que estão previstos 
para os quatro anos, totalmente na Educação básica o valor per capta/aluno 
seria menor que o valor per capta aluno que o FUNDEF estabelece hoje. (F) 
  

Evidentemente que esta apreciação não é unânime entre as correntes de 

opinião que atuam no interior do movimento sindical. Muitos questionam a sua 

progressividade devido à insuficiência financeira. Sem sombra de dúvida, sem uma 

significativa elevação no montante de recursos aplicados na Educação Pública é 

inviável a solução dos problemas crônicos do nosso sistema de ensino. Desta forma, 

para esta outra vertente analítica não houve mudanças significativas. 
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4.3.3. Reforma Curricular 

A LDB discute o currículo de forma a garantir 25% da grade curricular para as 

disciplinas que devem estar relacionadas à realidade socioeconômica de cada 

região, é a chamada parte diversificada do currículo. Até aí parece uma medida de 

política curricular progressiva. O problema é que disciplinas fundamentais foram 

retiradas do currículo do ensino médio, como Sociologia e Filosofia. Disciplinas que 

após uma luta nacional para a sua obrigatoriedade foi vitoriosa no Conselho 

Nacional de Educação. O fato é que esta reforma curricular acabou por negar uma 

formação mais ampla para os alunos. Aqueles que estão na sala de aula há alguns 

anos percebem claramente na sua prática que a política curricular aplicada no 

Estado de São Paulo não contribuiu para a alfabetização e para o letramento dos 

alunos. Os depoimentos dos nossos entrevistados dão, sem dúvida alguma, 

contribuições importantíssimas para a compreensão da macropolítica da Secretaria 

da Educação no Estado de São Paulo. Vejamos: 

Em nome de modernizar a educação e democratizar as relações 
educacionais você acaba praticante desobrigando a existência de um 
currículo nacional mínimo focado na organização curricular por disciplina [...] 
Essa ambigüidade da LDB vai servir de base para a elaboração do Parecer 
15, que vai resultar na Resolução 03 de 1998, que na realidade são as 
diretrizes curriculares nacionais para o Ensino Médio e propõe ali 
basicamente a organização por áreas do conhecimento, e que o objetivo da 
escola não é ensinar componentes disciplinares, mais desenvolver 
competências e habilidades nos alunos; ou seja, uma visão pedagógica 
imposta em uma instituição nacional que é o conselho nacional da educação, 
num órgão normativo do ponto de vista estatal. (N) 

Se não fosse a grande e radicalizada mobilização dos professores na greve 

de dois mil, a chamada Reforma do Ensino Médio teria sido imposta pela Secretaria 

de Educação. Para Nóvoa (1995), os currículos constroem uma dicotomia entre 

metodologia e conhecimento disciplinar, pois o primeiro está centrado nas técnicas e 

métodos de ensino, o segundo no conjunto de conhecimentos que se organizam em 

torno das disciplinas. Trata-se de superar esta dicotomia para que o professor e a 

escola possam construir um ambiente favorável para o seu aprendizado; para isso é 

necessário que o professor participe de forma ativa da construção desta modalidade 

integrada de currículo, assim: 
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É fundamental que a nova cultura profissional se paute por critérios de grande 
exigência em relação à carreira docente (condições de acesso, progressão, 
avaliação, etc.). “Se os próprios professores não se investirem neste projeto é 
evidente que outras instâncias (Estado, Universidades, etc.) ocuparão o 
território deixado livre, reivindicando qualquer legitimidade de pilotagem da 
profissão docente.” (Nóvoa, p.29) 

Acreditamos que o docente deve participar e investir neste processo de 

construção curricular e profissional como um caminho necessário para superar a 

estrutura alienante a que está submetido. No entanto, para isso não são suficientes 

ações individualizadas, a ação individual é fundamental para o desencadeamento 

coletivo. A questão é, se a ação individual não for de encontro à coletividade, a 

superação da dicotomia e da hierarquia estabelecida entre os “intelectuais 

acadêmicos” e os “professores práticos” da escola básica está inevitavelmente 

comprometida. Esta reforma significaria, dentre outras coisas, a formação de três 

áreas: Ciências Sociais e suas tecnologias, Códigos e Linguagens e suas 

Tecnologias e Ciência Exatas e suas Tecnologias. A proposta é que estas áreas 

fossem ministradas por apenas um professor. Além do óbvio problema do 

desemprego que isto iria causar este agrupamento de disciplinas não parece 

contribuir com um processo que permita um diálogo real entre as disciplinas e 

conteúdos.  

 

4.3.4. Avaliação Externa 

Ao contrário do que afirma o discurso governamental, não existe propriamente 

uma descentralização administrativa; na verdade, as escolas devem procurar 

recursos para implementar as políticas elaboradas pelos órgãos centrais da 

Secretaria da educação. Para as escolas não cabe um processo autônomo de 

elaboração de seus projetos pedagógicos e nem da avaliação dos mesmos, pois 

houve em vários momentos uma ingerência direta sobre a autonomia pedagógica 

das escolas:  

As condições para isto devem ser propiciadas pela própria comunidade 
escolar tendo o Estado a incumbência de controlar e classificar a Escola a 
partir de avaliação, a partir do controle do resultado gerando uma competição 
entre as mesmas. (Viriato, 2001, p. 57) 
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A política de avaliação externa é utilizada com uma política de Estado, tanto é 

assim que após o governo Fernando Henrique Cardoso os instrumentos de 

avaliação externa não só se mantiveram, mas foram aperfeiçoados pela atual 

gestão. Desta forma: 

Ao descentralizar os recursos, vêm medidas políticas e programas 
educacionais que dão uma centralização política para o Estado e para o MEC 
descentralizar a administração. Então vejamos: Parâmetros Curriculares 
Nacionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, Sistema de Avaliação, SAEB e 
SARESP. Com isso você tem quatro instrumentos - e mais o quinto - para 
centralizar politicamente o sistema educativo nacional, que são os Livros 
Didáticos que passam pelo controle de qualidade. (F) 

Após reforçar o controle sobre os órgãos locais da administração, extinguindo 

Delegacias Regionais de Ensino, a Secretaria de Educação realizou o 

Cadastramento dos alunos para obter informações para a Reorganização da Rede 

de Ensino.  

Com o SARESP (Sistema de Avaliação dos Resultados do Ensino do Estado 

de São Paulo) foram estabelecidos, de forma vertical, critérios de desempenho 

escolar para todas as escolas do Estado independentemente das suas condições 

concretas de ensino. A partir desta medida as escolas passam a buscar resultados 

que atendam aos critérios estabelecidos pelos órgãos centrais.  

Os últimos resultado da Prova Brasil criaram um sentimento dúbio entre os 

professores e educadores, pois há muito tempo a APEOESP vem alertando sobre os 

impedimentos objetivos que a atual política educacional causa para o chamado 

"sucesso escolar". Não podemos desconsiderar o quanto este termo está carregado 

de ideologia, pois, "sucesso escolar" pode significar um percurso dentro da escola 

onde o aluno obtivesse aprendizados significativos, ou seja, aprendizados 

construídos a partir da sua vivência social e cultural própria da sua realidade. O 

problema é que esta forma de abordar o percurso do aluno abstrai questões 

fundamentais, como a origem social e os movimentos que o Capital e o Estado têm 

realizado nos últimos anos no sentido de aumentar de forma intensa a exploração 

sobre o Trabalho.  



 

 

  - 66 -

   

 

 

 

 

 

 

Por esta razão o "sucesso escolar" deve ser pensado à luz de um contexto 

social que efetivamente não superou as contradições de classe, ao contrário, as 

crises estruturais do capital são grandes e destrutivas. Por isso, quando saem os 

resultados sobre o desempenho do Brasil e, particularmente do Estado de São 

Paulo, é reforçado no magistério o sentimento de impotência. Para aqueles que vêm 

sistematicamente denunciando e lutando contra esta política educacional, este 

sentimento pode se apresentar de maneira contraditória. Neste sentido surge um 

depoimento que apresenta uma ambigüidade em relação as avaliação externa, pois: 

...depois de todos os resultados que nós tivemos e é importante destacar 
também para nós aqui na APEOESP que nem o ENEM, nem o SAEB são 
instrumentos científicos de avaliação desta rede com as nossas 
metodologias. Mas você não pode desprezar um sistema de avaliação deste 
porte. Eu acho que isso chama a responsabilidade não só do sindicato, mas 
da sociedade porque este governo passa, a secretarias de educação vai 
passar, mas nós vamos ficar na educação [...] A primeira escola do SAEB que 
foi aquela escola do Piauí, eles tem Filosofia e Sociologia desde o Ciclo I. (S) 

Esta abordagem traz um problema. As avaliações, aqui descritas, não contam 

com a participação dos professores que atuam na escola púb lica, sendo assim, não 

refletem as reais condições de trabalho, ensino e aprendizagens contidas na escola. 

As avaliações externas se constituem instrumentos de esvaziamento da autonomia 

escolar e docente, uma vez que estas provas, normalmente, servem muito pouco 

para que a comunidade escolar e o professor reordenem sua prática, acabam 

servindo mais como um mecanismo de controle externo sobre o trabalho do 

professor e da escola do que propriamente como uma avaliação com fins de superar 

as dificuldades do processo.  

Uma proposta de avaliação que tivesse como objetivo realizar um diagnóstico 

concreto das dificuldades da escola pública acabaria por revelar/denunciar as 

mazelas vividas no sistema; considerando aí as condições salariais e de trabalho, os 

critérios nada pedagógicos que se utilizam para a formação de Turmas/Salas, a 

jornada de trabalho do professor e dos demais trabalhadores da escola e a 

participação real da comunidade na gestão da escola e etc. 
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4.3.5. Correção de Fluxo 

O Regime de Progressão Continuada instituído pelo Conselho Estadual de 

Educação (Deliberação n.º 09/97) substitui a organização seriada pela organização 

em ciclos de estudo. Mas, segundo nossa análise, esta Progressão Continuada se 

reduz a um mecanismo para determinar de forma burocrática a promoção escolar. 

Não é assegurado aos alunos um acompanhamento adequado no ano seguinte, 

fazendo com que as suas deficiências básicas de aprendizagem sejam trabalhadas. 

Assim, nós temos toda uma geração que se encontra - de acordo com a última 

pesquisa da Prova Brasil - em uma situação de analfabetismo funcional. Nestes 

exames foi verificado que os alunos da 8ª série apresentam conhecimentos e 

competências esperadas de alunos da 5ª série e os alunos da 4ª série apresentam 

conhecimentos e competências esperadas de alunos das 1ª séries: 

Progressão Automática é um ciclo até a 8ª série e, na verdade, o ciclo de dois 
anos também não vai existir, porque se você pensar bem ele anunciou que o 
ciclo seria de dois anos e continuou com a atribuição de um ano porque o 
processo está estruturado para série e não para ciclos o que demonstra que 
não há vontade nenhuma [...] o ensino está estruturado em série e, para a 
população, fica esta mentira de que a escola está em ciclo, está em 
Progressão Continuada, o que não é nenhuma verdade. (S) 

É importante deixar claro que não somos, em absoluto, opositores da idéia da 

progressão continuada, de que os alunos possam ter momentos distintos e 

desenvolver conhecimentos, habilidades, competência, conteúdos nas suas mais 

variadas formas, o problema é que no Estado de São Paulo foi aplicado um 

verdadeiro estelionato pedagógico. A Secretaria de Educação, na época da sua 

implementação/imposição, não deu tempo e nem as condições básicas de 

preparação dos educadores, das escolas e da sociedade. Dizia ser necessário 

começar a desenvolver o projeto e que não poderíamos achar que todos os 

problemas estivessem resolvidos de antemão, “esta postura de querer que tudo se 

resolva de antemão era conservadora”. O nosso entrevistado esclarece que as 

condições objetivas nas quais se pretende aplicar a Progressão Continuada esbarra 

na dura realidade da superlotação das salas de aula, na ausência de instrumentos 

de trabalho pedagógico e nas jornadas estafantes de trabalho: 
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Como existe Progressão Continuada com o professor ministrando, regendo 
uma classe com 45/50 alunos, sem condições objetivas, sem nenhum aporte 
do ponto de vista pedagógico, de recursos didático-pedagógicos para que ele 
possa trabalhar? então, isso é impossível, isso é efetivamente a progressão 
automática. (N) 

A questão é que a história deu razão para os opositores destas propostas, 

porque é evidente que não havia intenção alguma do poder público em criar as 

condições necessárias para que a progressão continuada do aprendizado realmente 

pudesse ser efetivada. Um claro exemplo disso foi o veto do governador ao projeto 

de lei que propunha no máximo 35 alunos por sala de aula. Projeto aprovado na 

Assembléia Legislativa e vetado pelo governo Geraldo Alckmin. Isto é apenas um 

exemplo de que a proposta de progressão continuada não tinha o menor 

compromisso com a qualidade de ensino, fazendo com que os professores 

introjetassem a responsabilidade pelo fracasso escolar.   

 

4.3.6. Formação Docente 

Em um dos nossos depoimentos encontramos o relato da história de uma 

professora que a vida toda deu aula nos “moldes racionais” e que foi fazer um curso 

de 30 horas para ensinar a disciplina de maneira “inovadora”. O resultado desta 

política de formação extremamente aligeirado é previsível... Mas, vamos ouvir os 

dirigentes sindicais: 

A única coisa que eles fizeram era dar aqueles cursos de 30 horas. O 
professor chegava e falava assim “eu trabalhava, dava história, os fatos da 
história, datas e tudo o mais, mas era considerado um bom professor”. 
Enfiaram-me em um cursivo de 30 horas. Eu deixei de fazer o que eu fazia, e 
fazia bem, e não consegui fazer o que deve ser feito. (R) 

Esta narrativa nos remete a uma passagem extraída de Dobbeck (2003): 

Ao trabalharmos com relatos nos respaldamos em Michel Certeau quando 
nos fala sobre o “processo de formação e o relato autobiográfico”, de forma 
que: "os próprios dados levantados na biografia já são os resultados de uma 
tomada de consciência, de uma espécie de maturação relacional que permite 
voltar à infância e à adolescência.” (p.8) 

Ao analisar a política de formação em serviço da Secretaria da Educação, 

Viriato (2001) demonstra que: 
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...o PEC parece requerer objetivos instantâneos, mecanicistas, imediatistas, 
sem levar em consideração a qualidade da oferta dos cursos, nem as 
condições de aprendizagem dos professores e as suas condições de 
trabalho. (p. 127) 

A formação docente, toda a trajetória dos professores, considerando a sua 

origem social, a sua trajetória de vida e a sua prática pedagógica, são elementos 

não considerados nos projetos de formação que tem como objetivo impor aos 

professores determinadas “verdades pedagógicas” ou novas práticas educativas 

sem dialogar com a experiência que estes professores adquiriram durante muitos 

anos de prática pedagógica. Outro depoimento trata do assunto de maneira 

diferente, mas chega praticamente às mesmas conclusões:  

O governo muitas vezes acha que chamando o professor para um Curso de 
Sábado e Domingo ou fazer um Ensino Médio em Rede no HTPC vai resolver 
o problema da formação do professor [...] Nós queremos formação a partir da 
pesquisa do nosso objeto de interesse, é isso que nos queremos [...] As 
Bibliotecas das escolas são esquecidas e não correspondem a uma formação 
adequada para o professor do ponto de vista do material. (N) 

Este depoimento se demonstra em sintonia com as propostas de formação, 

que privilegiam a reflexão sobre a prática docente como forma mais viável de obter 

resultados teóricos que reflitam de maneira a aproximar o que acontece na realidade 

escolar, particularmente sobre o trabalho do professor. Neste sentido, Nóvoa (1995) 

elabora em uma direção que reclama por uma formação que não cinda o acadêmico 

da prática da sala de aula, desta forma: 

Ao longo da sua história, a formação de professores tem oscilado entre 
modelos acadêmicos, centrados nas instituições e em conhecimentos 
“fundamentais”, e modelos práticos, centrados nas escolas e em métodos 
“aplicados”. É preciso ultrapassar esta dicotomia que não tem hoje qualquer 
pertinência, adotando modelos profissionais, baseados em soluções de 
partenariado entre as instituições de ensino superior e as escolas, com um 
reforço dos espaços de tutoria e de alternância.” (p. 26) 

Paula (2006) apresenta uma questão decisiva para qualquer projeto de 

formação, docente ou não. Trata-se do necessário diálogo e consultas a pessoas 

que foram participar destes cursos de maneira a ouvir/diagnosticar com as suas 

reais necessidades; sem isto qualquer projeto de formação cai no chamado “ensino 

bancário”, que não consegue desenvolver uma aprendizagem significativa em 

nenhum âmbito ou nível educacional, “Eles também se sentem alijados do processo 

de construção do processo de transformação da escola. Trata-se de uma posposta 
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de cima par abaixo em que não foram ouvidos.” (p.70). As dificuldades dos 

professores para investir significativamente em sua formação são objetivas. Um dos 

nossos entrevistados faz esta denúncia no seu depoimento:  

...pensar um projeto de formação onde o professor trabalha 40 horas, no 
mínimo, tem que preparar aula, ler o trabalho, corrigir prova, cuidar da família 
e ainda vai fazer um projeto de formação no Sábado, como a Teia do Saber. 
(S) 

Para nós as novas demandas que a sociedade e a escola pública exigem com 

urgência requer um investimento público significativo na formação acadêmica que 

deve ser realizada em parceria com instituições públicas de ensino superior 

antecedida do debate com a coletividade da categoria no sentido de definir as 

diretrizes e metodologia para esta formação, além do papel que deve cumprir o 

sindicato e as correntes que atuam no seu interior neste sentido. 

 

4.3.7. Condições de trabalho 

A classe trabalhadora assalariada desde a sua formação esteve submetida ao 

caráter anárquico da produção capitalista que gera crises conjunturais de 

superprodução, atualmente estruturais, de superprodução que levam a uma 

insegurança sistemática.  A classe dominante diante de qualquer possibilidade de 

prejuízo em determinado ramo de investimento logo trata de reduzir a quantidade de 

forma de trabalho ou mesmo fechar as portas das fábricas e mudar de ramo, 

deixando sistematicamente os trabalhadores sem condições materiais de existência. 

 No magistério, com o avanço da rede pública a partir da década de 1960, os 

professores não conheceram o desemprego conjuntural, muito menos o estrutural. 

Já na década de 1990 foi inaugurada no Estado de São Paulo devido às políticas de 

enxugamento da rede, privatização, municipalização, superlotação das salas de 

aula, mudança do regime de hora-aula para hora relógio e de redução drástica nos 

postos de trabalho que submeteram milhares de professores ao desemprego. O 

nosso entrevistado enfatiza esta questão: 
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...a partir de 1997 a nossa categoria começa a amargar uma situação que 
outras categorias profissionais já conheciam: o desemprego. Agora, a 
qualidade, a infra-estrutura, a qualificação da formação do profissional, isso 
foi secundário.  Isso inclusive se degenerou com a criação dos cursos de 
pequena ou de curta duração. Estas transformações que ocorreram na 
década de 1990 de conjunto no movimento sindical, na aparente impotência 
do movimento sindical frente ao desemprego estrutural e as mudanças na 
organização da produção, vão fazer com que um setor majoritário do 
movimento sindical da CUT se adapt e a essas transformações. É bom que se 
saiba que a Articulação Sindical tem hegemonia e controla a APEOESP e os 
sindicatos desde 1981 e este controle mostra um pouco da adaptação que 
ocorreu sobre esta corrente e o que ocorreu no Sindicato. (F) 

Na década de 1980 houve um importante avanço do reconhecimento do 

trabalho docente como um trabalho que exige condições particulares para o seu 

exercício. Assim se conquistou a Lei 444/85, que é o Estatuto do Magistério Público; 

fruto de uma década de avanços significativos na luta dos trabalhadores e do 

nascente e vigoroso movimento sindical docente. Já as políticas educacionais da 

década de 1990 foram todas no sentido da precarização do trabalho docente, 

levando à redução de autonomia destes trabalhadores. O próximo depoimento dá 

uma dimensão de como a conquistas da década de 1980 foram perdidas na década 

seguinte devido às políticas educacionais e à incapacidade do movimento sindical 

docente de resistir à altura: 

Na Lei 444/85 o conceito de tempo era hora-aula, na Lei 836 passa para 
hora-relógio. Só aí ela faz uma “mágica” para o professor trabalhar mais dez 
minutos a cada aula, além da institucionalização da Acumulação de Cargos 
nos artigos 11 e 12. O professor passa a poder acumular cargo e trabalhar 
até 64 horas por semana.  O Diretor e o Supervisor também faz toda uma 
reestruturação da Carreira, Cargos e Salários para a evolução do professor. È 
criada uma ilusão que ele evolui por conta dos interstícios. Não há uma 
valorização efetiva da titulação e nem do tempo de serviço. Com isso, nós 
temos uma conseqüência drástica no ano de 1997: cerca de 30 mil 
professores ficaram sem aula. No ano de 1997, paralelamente a isso, se 
adota a política de adequar a relação de alunos e Professor, fechando 
classes e períodos. A conseqüência disso é a superlotação das salas de aula. 
(F) 

Para alguns analistas deste período isso ocorreu não só por razões de ordem 

objetiva, ou seja, inevitáveis, mas também porque houve da parte da direção 

majoritária do sindicato nesta década certa adaptação às políticas neoliberais que 

permitiu aos governos êxitos no terreno dos ataques aos direitos dos trabalhadores. 

É fácil identificar as dificuldades que as escolas vêm encontrando para pôr em 

prática as políticas idealizadas pelos tecnocratas da educação, pois essas não 

encontram condições infra-estruturais, estruturais e superestruturais mínimas para 
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construir novos sentidos e significados para a escola pública. Em termos mais 

específicos podemos falar nas salas de aulas superlotadas, com mais de 35 alunos 

no Ensino Fundamental e mais de 45 no ensino médio, professores com jornadas de 

trabalho extenuantes, baixos salários, formação precária.  

Para atender ao padrão neoliberal de gestão, onde o mercado é remédio para 

todos os males, o Estado vem transferindo a sua responsabilidade com a 

manutenção financeira da escola pública e, ao mesmo tempo, aumentando o 

controle sobre a escola e sobre o trabalho docente. Em contrapartida, os 

professores são apontados como os maiores responsáveis pelo mau desempenho 

escolar. A questão é que lhes faltam as condições materiais e espirituais para que 

possam desempenhar de forma adequada o seu trabalho, uma vez que a política de 

formação do professorado não tem como objetivo um processo constante de 

formação de um professor com um perfil autônomo do ponto de vista científico, 

político e filosófico.  

Em nenhuma empresa ou organização se espera que nas piores condições 

de trabalho se realize o melhor desempenho (CODO, 1999). Mas na educação 

pública existe um mito muito poderoso: não importam as condições de trabalho e 

formação do professor “ele tem que fazer o melhor”. As questões apontadas como 

condições de trabalho, de jornada e de formação docente devem ser encaradas não 

de maneira superficial, pois não se trata apenas de melhorar questões pontuais 

dentro da atual estrutura do Ensino Básico no Estado de São Paulo. No entanto, 

nenhuma mudança pontual pode resolver um problema que é gerado nas estruturas 

do trabalho docente.  Explicando: se o trabalho docente não for, através de toda 

uma movimentação política, se transformado em objeto de mudanças que atinjam 

diretamente os problemas ligados ao estranhamento desse profissional com o seu 

trabalho, não se pode achar que com algumas normas se possa superar a situação 

na qual nos encontramos.  

É necessário que haja uma denúncia sobre a impossibilidade, em muitos 

casos, do professor realizar um trabalho de maneira que contribua para a formação 

integral dos alunos. Dentro da lógica da tecnocracia encastelada na Secretaria da 

Educação, que tem no atendimento dos interesses do capital financeiro seu principal 
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objetivo, não é possível realizar as mudanças necessárias. O início das 

transformações passa pela revelação política da situação dramática em que os 

professores realizam seu trabalho na Rede Pública, para isso, o movimento sindical 

deve fazer as denúncias de forma a apelar para a mobilização social. As mudanças 

que necessitamos, do ponto de vista estrutural, só podem realizar-se a partir desta 

luta político-social para quebrar a estrutura hierárquica construída no interior das 

escolas e sustentada nas demais instâncias do sistema de ensino e na sociedade.  

O Professor Vanderley Codo coordenou uma pesquisa nacional que 

demonstra que quase 50% dos professores apresentam algum sintoma da Síndrome 

de Burnout devido às condições de trabalho. Como já foi dito, uma das principais 

características desta síndrome é que profissional abandona o trabalho sem poder 

fugir do próprio local de trabalho. Assim, cada momento de sua atividade se 

transforma em um martírio para este profissional. Esta síndrome, que esgota 

emocionalmente, despersonaliza a sua relação com o aluno e abandona o conteúdo 

do seu trabalho. Portanto, estabelece uma relação de estranhamento com o seu 

trabalho.  

Esta pesquisa, realizada em âmbito nacional, nos trás dados e informações 

teóricas ligadas à saúde mental dos professores e grande relevância para qualquer 

estudo ligado ao trabalho docente na atualidade. Mas, o problema é que, mesmo 

diante dos dados colhidos pela pesquisa, esta não chega à conclusão de que os 

fenômenos ligados à saúde psíquica dos professores têm como raiz a proletarização 

e alienação do seu trabalho. Então, todo o debate que circula no interior dos grandes 

meios de comunicação acaba tratando da questão dos afastamentos dos 

professores como se fossem problemas ligados a questões individuais e não às 

políticas educacionais das últimas décadas. Este é outro tema que surge durante as 

entrevistas realizadas: 

Hoje está acontecendo uma discussão, inclusive com a participação da mídia, 
sobre a quantidade de professores que se afastam e que estão em Licença 
Médica. Isto está ligado ao estresse de trabalho, o professor não esta 
agüentando mais. E acham que este professor não pode ter formação. No 
SAEB, infelizmente o Estado mais rico deste país foi o Estado que mais caiu 
em qualidade de educação do Brasil [...] a Carreira do Professor é uma 
vergonha, porque se hoje nós temos o nosso Salário Base (no caso,  nós 
consideramos salário base o salário do PEB I início de carreira, com 24 
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aulas), não chega a 700 reais. O professor tem quatro gratificações: a 
gratificação geral, a gratificação do trabalho educacional, a gratificação da 
atividade no magistério e o prêmio de valorização [...] não precisa ser nenhum 
Catedrático em Educação para imaginar que é melhor ter uma classe com 20 
alunos do que uma classe com 42 alunos. (S)   

Um dos pré-requisitos do trabalho emancipado, como questão central da luta 

pela melhoria da escola pública, passa, dentre outras questões, por criar condições 

favoráveis para que o professor possa dar conta das demandas que a sociedade 

requer. Por isso, as contribuições dos nossos entrevistados são valiosas para a 

reflexão dos problemas que pretendemos discutir. Vejamos: 

 
 
...uma escola onde o professor não tenha essa carga burocrática que tem 
hoje. A profissão docente está, hoje, tão desvalorizada que o professor 
acabou se transformado em um burocrata. Exige-se muito mais 
preenchimento de fichas, preenchimento de diários, trabalhos burocráticos do 
que propriamente o desenvolvimento da sua potencialidade de exercer a 
docência plenamente de preparar aulas, fazer pesquisa, desenvolver 
trabalhos com os seus alunos. Então para responder, amenizar ou superar 
esta contradição do sistema capitalista no Brasil tem como elemento para 
isso a escola. A escola não vai por si só superar as mazelas e as 
contradições do capitalismo no Brasil. Então nos temos que ter claro isso, se 
não a gente entra em parafuso e, muitas vezes, acaba resultando naquilo que 
a gente tem na nossa categoria, que são milhares de professores entrando 
em depressão, sofrendo um processo degenerativo como a Síndrome de 
Burnout. Nesta realidade fica praticamente impossível você ter um trabalho 
docente que minimamente corresponde a você praticar uma educação que 
seja humanizadora. (N) 
 
A partir do momento que você tem uma classe superlotada com 50 alunos, 
por mais que os acadêmicos e os teóricos falem que é fácil desenvolver, não 
é. A crescente desvalorização do profissional da educação, o arrocho salarial 
o induziu a trabalhar em uma Jornada exaustiva. Fazendo com que ele não 
tenha tempo para nada, ele não tem tempo para ler um jornal, quanto mais ler 
um livro para preparar de forma decente a sua aula. Hoje os meios de 
comunicação, desde a televisão, dão isso com uma velocidade estonteante e 
a escola não consegue, minimamente, acompanhar, porque ela não chegou à 
era Gutenberg. Você fala em inclusão, mas você não tem uma Biblioteca 
decente ainda, quanto mais o resto na escola [...] Vão dizer que o governo 
mandou livro para a escola. Você não tem uma Bibliotecária que organize o 
espaço, uma orientação educacional para o aluno, como se pesquisa, como 
se vai à biblioteca, o habito de ler. (F) 

A partir daqui podemos levantar a discussão de que o trabalho docente 

precisa ser realizado dentro de um ambiente que permita, de fato, desenvolver a sua 

autonomia, a partir de um processo de reflexão sobre a sua prática e de uma prática 

orientada pela reflexão. Os nossos entrevistados insistem nas questões das 

condições de trabalho como fundamentais para a qualidade da escola pública, 

acreditamos que esta questão é decisiva para a viabilidade das transformações 
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estruturais do trabalho docente. Mas se não adentramos na condição extremamente 

precária deste trabalho na atualidade, e esta precariedade não diz respeito a apenas 

uma parte da totalidade de problemas estruturais que envolvem o trabalho docente, 

não podendo contribuir para o real desenvolvimento da sua autonomia. 

 

4.3.8. Resistência Sindical 

As políticas neoliberais na educação constituem também parte fundamental 

da política de reestruturação do Estado. As políticas de “descentralização” 

promovidas pelo estado de São Paulo são na verdade políticas de transferência de 

responsabilidade do fracasso escolar para os docentes, alunos e para a 

comunidade. Para que estas políticas fossem viáveis houve a necessidade de 

desenvolver políticas que enfraquecessem a representação sindical, pois: 

Desde que as políticas neoliberais foram instaladas no Brasil ela teve um 
endereço que foi o movimento sindical [...] Aqui em São Paulo chegou ao 
cúmulo de criar esta história de bonificação. Isto tinha um endereço também. 
Era para acabar com a mobilização, foi um ataque muito grande. Eu diria que 
a APEOESP resistiu, porque nós tivemos uma demanda muito grande, 
vencemos parte dela e outra está ai para ser vencida, mas ela resistiu pela 
sua forma muito democrática. (S) 

As lideranças sindicais relacionam uma série de medidas impostas pela 

Secretaria de Educação que foram entraves para a resistência da categoria e do 

sindicato. Estas foram marcadas pelo fechamento de escolas; pela fragmentação do 

ensino e do percurso de alfabetização dos alunos. Como exemplo, temos a 

reorganização da Rede - pela redução e desvio de verbas públicas -, o aumento da 

jornada de trabalho, a fragmentação da categoria (que causou uma série de 

problemas ligados à própria organização da categoria) pela diferenciação das verbas 

e a superlotação das salas de aula. O nosso entrevistado diz que a resistência 

durante os governos anteriores ao do PSDB não foram tão difíceis, que existe uma 

inflexão a partir do governo Covas em 1995, onde as estratégias e os pacotes de 

políticas neoliberais para a educação já estão devidamente arquitetados: 
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Nós resistimos na época do Quércia que queria municipalizar, mas o "Covas" 
implantou, através da Rose Neubauer, a Reorganização da Escola, que foi 
um absurdo, não tinha motivação pedagógica nenhuma, a não ser reduzir a 
rede mesmo. (R) 

A questão do Bônus em muitas falas aparece como uma das políticas mais 

eficientes para frear a ação sindical e política do magistério. Demonstrou-se eficaz 

para manter o professor no interior da escola de maneira desarticulada e movida por 

interesses meramente individualistas. Segundo os entrevistados a participação no 

debate político e nas ações reivindicatórias dos professores através do seu sindicato 

sofreu uma série de restrições por parte da Secretaria de Educação que utilizou 

vários instrumentos para coibir esta participação, como a política de bonificação; 

assim, “Se você vai discutir no seu sindicato as questões da educação, você vai 

perder o Bônus.” (C).  Este expediente criou nos primeiros anos uma ilusão de que a 

freqüência nas escolas, independentemente das condições de trabalho, seria 

compensada com ganhos salariais significativos; desta forma, “Era para acabar com 

a mobilização, foi um ataque muito grande. Eu diria que a APEOESP resistiu pela 

sua forma muito democrática” (S) 

De acordo com os próprios entrevistados, esta política foi muito eficiente nos 

primeiros anos de sua aplicação, mas logo perdeu a sua eficiência, pois não havia 

critérios coerentes para beneficiar os mais “dedicados”. O Bônus Mérito, instituído 

pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, não foi a única arma utilizada 

para conter o movimento dos professores, houve outros artifícios que foram usados 

neste período. Vejamos: 

E, no caso da nossa categoria, a facilidade que o governo estadual, via 
Gabriel Chalita, adentrou na nossa categoria todo o discurso da qualidade, da 
qualidade total, da ineficiência do profissional. Aquele discurso ‘da 
consciência de que a educação é difícil, o profissional ganha pouco, mas a 
expectativa é de melhora [...] Ele é um profissional que tem que ver o lado 
dos alunos. Isso chegou a fazer uma disputa com o sindicato. (F) 

Além dos instrumentos de persuasão, os governos da segunda metade da 

década de 1990 também souberam utilizar mecanismos de perseguição aos 

movimentos e ativistas sindicais. Ao todo são mais de cinco demitidos a bem do 

serviço público, trinta e cinco indiciados em processo criminal e dez professores que 

sofreram processos administrativos, sendo um deles penalizado com noventa dias 
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de afastamento sem vencimentos. Fora o endurecimento com casos que não são 

caracterizados diretamente como perseguição ao movimento sindical. E os 

mecanismos de controle não pararam por ai: 

Começaram a utilizar os mesmos mecanismos que reprimiam o professor 
para a participação e agora culminou a partir do Governo Covas [...] A 
Comissão Processante dá o despacho: “Suspensão do professor por dois 
meses ou três meses’’ e a Secretaria agrava com demissão, isto nunca 
existiu. (R) 

Esta política se expressou através do endurecimento durante as negociações 

salariais ao não considerar as faltas durante as greves como justificadas e 

demitir/processar dezenas de professores por estarem participando de atividades 

em defesa da escola pública, causando um sentimento entre os docentes de que 

não compensava se desgastar em “movimentos grevistas que não davam em nada”. 

Reconhecendo ou não, a mobilização dos professores é fundamental para defender 

os interesses da escola pública, como relata o próximo depoimento:  

Nós conseguimos que eles não dessem continuidade a algumas políticas que 
causariam mais problemas, como a Reforma do Ensino Médio. Era uma 
questão educacional e de luta contra o desemprego. (R) 

Apesar de ser caracterizada por todos como uma década defensiva por parte 

do movimento sindical, os entrevistados atestam que houve neste período uma série 

de ações que redundaram em conquistas para a categoria, como a resistência à 

proposta de Reforma do Ensino Médio, o retorno parcial da Grade Curricular de 

1997 com a inclusão de Filosofia e Sociologia, então: 

Agente acabou conseguindo uma vitória do ponto de vista nacional, que foi 
impor no Conselho Nacional de Educação a aprovação do retorno de Filosofia 
e Sociologia de forma obrigatória para o Currículo do Ensino Médio. Eu 
considero uma vitória muito importante e foi uma vitória dada pelo movimento 
do Estado de São Paulo, do que do ponto de vista nacional. (N) 

De acordo com os entrevistados se não fosse a ação dos professores toda a 

Rede teria sido municipalizada no Ensino Fundamental. Mas, também são 

apresentadas dificuldades para mobiliar o professor em relação a questões que não 

estejam diretamente ligadas ao seu salário ou seu emprego. Esta visão é 

compartilhada por outro entrevistado, só que atribui a vitória no processo à ação de 

todos os setores da oposição: 



 

 

  - 78 -

   

 

 

 

 

 

 

Eu acho que foi uma das maiores vitórias da década, porque o projeto da 
Rose Neubauer era chegar em 2006, dez anos depois, com todo o Ensino 
Fundamental municipalizado. Nós temos hoje cerca de 40% da educação de 
1ª a 4ª série e 60 % da educação de 5ª a 8ª série sob a responsabilidade do 
Estado. (S) 

Nas questões de salário, geralmente você consegue que o professor tenha 
ciência de que o salário é muito baixo. Em relação ao desemprego é mais 
ainda. Na questão do PL 26, em cinco de outubro, se mobiliza quando está 
em questão a possibilidade de perder o emprego. (R)  

A disputa contra o PL 26 foi importante, um marco no último período, digamos 
assim. O governo tentou precarizar o trabalho dos professores via extinção da 
Lei 500. A Oposição de conjunto entendeu, foi agressiva, ao invés de 
convocar só os Representantes de Escola, o que nós fizemos no último 
dezenove de agosto, convocou todo mundo. A categoria respondeu, botamos 
50 mil lá. Isso nós não fazemos com tanta ênfase desde 1993. (F) 

Para discutir sindicalismo, particularmente o praticado pelos professores da 

Rede Pública do Estado de São Paulo, temos que nos remeter ao debate a respeito 

do corporativismo e de como o sindicato, instituição criada para defender os direitos 

específicos de determinadas categorias, portanto, não pauta a origem dos 

problemas a partir da crítica à ordem vigente. Em momentos que o faz pode 

contribuir de forma decisiva com as reflexões ações políticas que permitem uma 

compreensão mais profunda sobre a transformação social. Ao analisar o 

sindicalismo dos professores universitários Ridenti (1995) coloca a questão nos 

seguintes termos: 

Sucede que, ao contrário da suposição desses críticos, muitas das 
reivindicações do Movimento Docente – como a exigência de concursos 
públicos para o preenchimento de cargos – atuam contra o corporativismo 
patrimonialista. A privatização do Estado por elites econômicas e políticas 
interessadas, por exemplo, em nomear seus asseclas e protegidos para os 
cargos públicos. (p.9) 

Ao se tratar dos movimentos de categoria, que devido a vários fatores tem a 

capacidade de ir para além das reivindicações corporativas, esta tensão não deixa 

de ser uma constante, ou seja, em muitos momentos da história destes sindicatos 

existe um abandono quase que completo das questões de ordem mais gerais e dos 

interesses do conjunto dos trabalhadores. 
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5 TRANSFORMAÇÕES DO MUNDO DO T RABALHO 

5.1. Trabalho: categoria fundamental 

O trabalho é necessário para a transição das formas pré-humanas para o ser 

social, é o elemento que possibilita a mediação entre a necessidade e a realização. 

O trabalho permite que o ser humano crie e desenvolva a práxis social e política, 

além de desenvolver a condição única entre os demais seres de se relacionar com a 

natureza de forma autônoma. Não pretendemos realizar uma incursão exaustiva 

sobre a polêmica entre os defensores do trabalho como fundador da realidade 

social, contra os que defendem que as mudanças no modo de produção são 

tamanhas que categorias como trabalho, valor, luta de classes e outras já perderam 

a sua capacidade de explicação do real. Porém, a temática e minha opção teórica 

exigem que eu faça algumas considerações sobre a questão. De acordo com 

Antunes: “o trabalho, como categoria de mediação, permite o salto ontológico entre 

os seres anteriores e o ser que se torna social.” (2001, p.145) 

 Não é possível realizar, como pretendem algumas correntes de pensamento, 

uma separação entre o trabalho, a linguagem e a cultura. Uma parte fundamental 

desta discussão é sobre a validade ou não da categoria valor trabalho e a sua 

importância para a sociedade contemporânea, mesmo considerando as profundas 

transformações ocorridas no padrão de produção. Esta questão guarda a sua 

importância na definição de qual é o papel do trabalho, portanto da classe 

trabalhadora, na produção da riqueza social. Se há de fato uma perda de peso da 

categoria valor trabalho, as conseqüências sociais, políticas e econômicas são 

evidentes.  

Este problema diz respeito ao conjunto dos trabalhadores, os diretamente 

ligados à produção de bens materiais e aqueles que prestam serviços na esfera 

pública ou privada. Para que haja a criação do valor de troca - forma fundamental da 

mercadoria - é preciso que o trabalho vivo entre em cena. Foi largamente 

demonstrado por Marx em O Capital que toda criação de valor de troca passa pelo 

tempo realizado socialmente no trabalho. A simples junção de mercadorias não pode 
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acrescentar valor, sendo assim, enquanto a produção for determinada pela lógica do 

capital, não se pode prescindir do trabalho. Assim, para Antunes: 

Uma coisa é ter necessidade imperiosa de reduzir a dimensão variável do 
capital e a conseqüente necessidade de expandir sua parte constante. Outra, 
muito diversa, é imaginar que eliminando o trabalho vivo o capital possa 
continuar se reproduzindo. (2001, p. 121) 

Não podemos desconsiderar que o desenvolvimento tecnológico ganhou no 

pós-guerra uma importância muito grande e que essas inovações são fundamentais 

para a concorrência intercapitalistas. Um volume crescente de recursos é destinado 

para o desenvolvimento e inovação de produtos. Não existe independência entre a 

ciência/tecnologia e a produção material baseada na exploração da força de 

trabalho, portanto, submetida à lei do valor trabalho; mesmo porque o próprio 

trabalho científico está submetido a esta lógica. O trabalho produtivo demanda do 

trabalhador constante desenvolvimento das suas habilidades técnicas e de uma 

postura investigativa. Com o crescimento numérico do trabalho não-manual, não 

podemos afirmar que este fenômeno provoque alteração na lei do valor. Na esfera 

da circulação e da troca de mercadorias - que combina trabalho manual e não-

manual - já foi demonstrado que é uma forma de trabalho que, apesar de não 

produzir diretamente valor, é fundamental para a reprodução ampliada do capital, 

estando assim submetida à lei do valor.  

Com o desmoronamento dos regimes econômicos e políticos organizados em 

torno da extinta URSS, houve uma grande movimentação nos meios políticos e 

acadêmicos no sentido de declarar o fim das utopias e a perda de força do 

marxismo. O fim dos regimes que foram identificados como socialista/comunistas foi 

a base para que os ideólogos da classe dominante entrassem em cena para “colocar 

abaixo” todo o ideário do movimento socialista, desta forma, foi decretado o fim da 

história, a vitória definitiva do mercado, a impossibilidade de construir uma 

sociedade livre da exploração e opressão.  

Cabe um balanço sobre as experiências históricas do século XX, 

particularmente sobre as sociedades que se organizaram de forma não-capitalistas, 

para identificar quais foram os problemas enfrentados na tentativa de transpor a 

lógica de reprodução do capital; esforço fundamental para orientar as ações que se 
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pretendem superadoras, sendo que opressão e exploração se mantiveram nas 

sociedades que durante o século XX não se dividiram em classes proprietárias e 

não-proprietárias dos meios de produção. Algumas formações sociais no século XX, 

apesar de não se assentarem na propriedade jurídica dos meios de produção, não 

deixaram de exercer sobre as outras classes uma relação de exploração/opressão. 

Na Idade Média, por exemplo, o Clero constituía a principal classe/estamento que 

padres ou bispos fossem proprietários privados das terras. Esta relação com a 

propriedade não os descaracterizava como classe social, somente uma ação política 

ampla, radical e prolongada do trabalho pode superar a contradição entre os que 

fazem e os que pensam, entre a teoria e prática. A história do Século XX é repleta 

de exemplos de “defensores” dos interesses dos oprimidos, que acabaram se 

transformando na personificação da lógica opressiva e exploratória da acumulação 

do capital. A construção de Dobbeck (2003) contribui para esta questão: 

Segundo Marx, os proletários só poderão se libertar ao adquirir consciência 
de sua alienação, bem como desenvolver uma Práxis revolucionária para 
eliminá-la, e assim, segundo estes autor, a transformação da sociedade tem 
por base uma justa relação entre o espontâneo e o reflexivo. Desta forma, a 
alienação da ordem econômico/social só será alterada mediante uma Práxis 
altamente consciente e reflexiva. (p. 6-7)  

A solução para a contradição estrutural das sociedades que se baseiam na 

divisão social e técnica do trabalho passa pela ação política que não se limite aos 

marcos do pragmatismo político comprometido com a manutenção da ordem. A ação 

política não pode se limitar aos estreitos horizontes da institucionalidade do Estado, 

independentemente da forma que é organizado, por regimes mais ou menos 

democráticos. A práxis política deve ser radical, pois interessa aos 

explorados/oprimidos que a lógica do capital seja superada, assim, a ação política 

só pode contribuir para a construção do novo se contar com o conjunto dos 

interessados nesta transformação.  

 

 

 

 



 

 

  - 82 -

   

 

 

 

 

 

 

5.1.1. Metamorfoses do Trabalho 

O neoliberalismo surge como resposta política à crise do Estado de Bem-

Estar-Social, construído no pós-guerra com o objetivo de conter a expansão dos 

regimes mal denominados como socialistas. A crise dos 1960, caracterizada de 

superprodução de capital, fez com que os países centrais colocassem à disposição 

no mercado financeiro grande oferta de capital gerando o superendividamento dos 

países periféricos. Foi para responder à crise do Estado de Bem-Estar-Social 

iniciada nos anos 1970 que surgiu o ideário neoliberal.  

Para dar continuidade à investigação, analisaremos a dinâmica da 

acumulação do capital e sua conseqüente crise crônica iniciada em 1970. A 

mercadoria, portadora do valor de troca e do valor de uso, é a forma típica da 

produção da riqueza no modo capitalista de produção. Com a crise de 

superprodução é desenvolvida uma estratégia que procura depreciar o valor de uso 

para que a mercadoria possa se realizar de forma independente do uso social.  A 

acumulação do capital só se realiza se as mercadorias encontrarem no mercado um 

comprador que necessite das qualidades nela contidas, precisa ter utilidade 

específica, valor de uso. As crises de superprodução obedecem a seguinte lógica: o 

aumento da produtividade tende a depreciar o valor de troca (quantidade de trabalho 

socialmente necessário para produzir a mercadoria), com isso o capital investido não 

consegue o nível de remuneração desejado, surge, assim, a contradição entre 

relação de produção e desenvolvimento das forças produzidas. As novas 

técnicas/processos levam à maior produtividade, a mesma quantidade de 

mercadorias é produzida em menor tempo e com uma quantidade menor de força de 

trabalho.  

O Capital, para se expandir - independentemente das necessidades humanas 

- precisa impor o consumo crescente de mercadorias. Como o número de 

consumidores tende a se reduzir, o tempo de vida útil das mercadorias é diminuído  

para que haja expansão do consumo sem expandir do número de consumidores, 

garantindo lucratividade ao Capital. Para fazer frente à crise crônica de 

superprodução o capital lançou mão das políticas neoliberais que tiveram origem 
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nos países centrais durante a década de 1980. O neoliberalismo apresenta, como 

medidas a privatização, a desregulamentação dos direitos e a redução do setor 

produtivo e a reestruturação produtiva. com o objetivo de oferecer ao Capital 

instrumentos para recompor a sua taxa de lucro. Vejamos o seguinte texto: 

Frederich Von Hayek, afirmava que o Keynesianismo levaria os países ao 
retrocesso e o crescente controle do Estado os conduziria, fatalmente, à 
completa perda da liberdade. Propõe como saída, a instauração de um 
Estado mínimo, enxuto, com interferência reduzida nas ações da economia. 
(PAULA, 2006, p.45) 

A idéia do Estado Mínimo é marcada uma brutal ofensiva do Capital/Estado 

contra o trabalho e as conquistas obtidas no período fordista. Outra característica 

desta ofensiva é o crescimento vertiginoso do capital financeiro que passa a dominar 

todas as outras formas de capital. Com o processo de financeirização da economia, 

onde o Capital Financeiro cobra taxas cada vez mais altas das outras formas de 

capital, taxas crescentes de mais valia são necessárias para satisfazer o apetite do 

Capital. Em termos mais práticos: a burguesia industrial e comercial, para remunerar 

as altas taxas de lucro, procura extrair cada vez mais sobre o trabalho, reduzindo 

custos com força de trabalho, aumentando a produtividade, intensificando o rítmico 

de trabalho, retirando direitos historicamente conquistados. Nas palavras de Antunes 

(2001): 

Em meio a tanta destruição de forças produtivas, da natureza e do meio 
ambiente, há também, em escala mundial uma ação destrutiva contra a força 
humana de trabalho, que tem enormes contingentes precarizados ou mesmo 
à margem do processo produtivo, elevando a intensidade dos níveos de 
desemprego estrutural.” (p.33) 

Com o fim do "boom econômico" do pós-guerra e a restrição do círculo de 

consumidores de mercadorias, principalmente daquelas com alto valor agregado, 

fenômeno desigual, porém planetário acirra-se a concorrência intercapitais. Para 

competir em melhores condições o Capital, no seu processo de reprodução 

ampliada, agrava a devastação planetária, coloca em risco a vida, o equilíbrio 

ambiental, pois a sua prioridade é, na relação entre homem e natureza, a 

acumulação. É importante salientar que a crise em que vive o sistema capitalista não 

é uma crise temporária ou de possíveis soluções parciais. Para Antunes (2001), a 

transição para um novo padrão de produção se deu para solucionar uma crise 

estrutural onde esta surgia até nos elementos mais fenomênicos, assim:  
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Atendo-se à esfera fenomênica, à sua manifestação mais visível, tratava-se 
para o capital, de reorganizar o ciclo reprodutivo preservando seus 
fundamentos essenciais [...] Gestou-se a transição do padrão taylorista e 
fordista anterior para as novas formas de acumulação flexibilizada. (p.36) 

O processo de reestruturação produtiva, principalmente a partir da década de 

1970, inclui inovações tecnológicas e de gestão da força de trabalho. Esta 

reestruturação tem trazido graves problemas sociais ao emprego e para os direitos 

dos trabalhadores; a flexibilização das relações de trabalho só aumentou o mercado 

de trabalho informal. As empresas, em busca de taxas maiores de lucro, procuram 

localidades que oferecem força de trabalho com salários mais baixos e outras 

"vantagens competitivas". Características principais deste processo: 

• As unidades produtivas de grande porte ficam mais “enxutas” e aumentam a 

produtividade; 

• Trabalhadores polivalente/flexíveis que, de posse de ferramentas flexíveis, teriam 

como resultado um produto flexível; 

• Trabalho fora do foco principal da empresa é feito por empresa subcontratada; 

• Setor industrial perde volume frente ao setor de serviços e a flexibilização das 

atividades produtivas leva a um aumento da precarização nos contratos de 

trabalho; 

• Os sindicatos lutam para superar a dificuldade de chegar até os trabalhadores e 

fazer frente ao desemprego e informatização que corroem o poder de negociação 

das instituições sindicais. 

O novo padrão de produção precisa encontrar tecnologia flexível, 

aproximação da concepção, execução e controle do processo produtivo. Este 

processo tem base na apropriação do conhecimento do trabalho. O trabalho  

organizado a partir das  “ilhas de produção", da redução da hierarquia gerencial e do  

suporte microeletrônico é impelido a assumir cada vez mais responsabilidade pela 

qualidade dos produtos. As novas formas organizacionais ou tecnológicas surgiram 

exatamente da exigência de renovação técnica de controle sobre o trabalho, em um 

contexto no qual o trabalho parcelizado e repetitivo entra em crise de eficiência.  
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A partir do momento em que se coloca sobre os ombros do desempregado a 

responsabilidade pelo desemprego, o intuito é justificar sua exclusão do mercado de 

trabalho pela sua "inadequação", surgem, assim, estratégias que visam 

contrabalançar as tendências estruturais do capital. Uma delas é apresentada da 

seguinte forma: 

A necessidade imperiosa de reduzir o tempo de vida útil dos produtos [...] faz 
com que a “qualidade total” seja, na maior parte das vezes, o invólucro, a 
aparência ou o aprimoramento do supérfluo, uma vez que os produtos devem 
durar pouco e ter uma reposição ágil no mercado. (ANTUNES, 2001, p. 50) 

O padrão de acumulação atual combina elementos de continuidade e de 

descontinuidade que lhe dá um perfil distinto em relação ao padrão fordista. Isso 

pode ser verificado por importantes mudanças nas técnicas e nos métodos de 

gerenciamento da produção, no entanto, elementos fundamentais de continuidade 

da alienação do trabalho permanecem inalterados.   

O modo capitalista de produção vive um momento histórico distinto daqueles 

marcados pelas crises cíclicas, até meados da década de 1960 de tempos em 

tempos emergiam crises de superprodução. Com o desenvolvimento de maior 

capacidade técnica a produção tende a aumentar constantemente seu volume, como 

não encontra compradores suficientes no mercado, e este não se expande na 

mesma proporção que a produção, estão dadas as condições para a crise de 

superprodução.  

 

5.1.2. Alienação do trabalho 

Nem toda divisão do trabalho se constituiu num fator de alienação, pois a 

divisão do trabalho é uma necessidade do trabalho. A alienação do trabalho 

constituiu no processo objetivo de separação do trabalho do que produz O produto 

do trabalho deixa de lhe pertencer, ganha autonomia e passa a determinar a sua 

própria vida. Esta situação só foi possível a partir de um complexo processo histórico 

em que o produtor foi alijado dos meios de produção e distribuição dos bens 

materiais. Houve uma redistribuição histórica dos meios de produção em que uma 
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classe social ficou sem posses, criando, assim, condições para um novo contrato 

social, constituído basicamente na relação capital-trabalho.  

O produto aparece como um ser estranho ao trabalhador, um ser separado 

dele e que lhe faz oposição, o trabalho deixa de ser uma atividade de realização 

humana e converte-se na sua própria negação. A alienação surge com a divisão do 

trabalho, pois neste processo o produto não lhe pertence mais. Com a subsunção 

real do Capital a divisão do trabalho assume a forma de parcelização das atividades, 

transformando o operário numa simples máquina de produzir. A acumulação de 

capital, a fábrica, uma classe de trabalhadores livres  - da servidão e dos meios de 

produção - e a expansão do comércio, criaram condições para o surgimento do 

capitalismo industrial e, com ele, o domínio real do trabalho pelo capital.  

A divisão técnica do trabalho se dá inicialmente através da separação entre 

trabalho manual e trabalho intelectual, posteriormente através do parcelamento das 

atividades. É importante realizar uma distinção entre subsunção formal de 

subsunção real, pois correspondem respectivamente ao capitalismo comercial e ao 

capitalismo industrial; demarcar estas fases é fundamental para desvendar o 

processo que deu origem à moderna forma da alienação do trabalho. Com a 

generalização das trocas surge a necessidade do dinheiro como equivalente 

universal de valor. Todas as trocas são, a partir deste momento, mediadas pelo 

dinheiro - mercadoria que tem a função de possibilitar a troca entre todas as demais 

mercadorias -, assim, o dinheiro é a única mercadoria que tem como valor de uso a 

própria troca de mercadoria. O antigo produtor, que gerência todo o processo 

produtivo deixa de existir, no seu lugar surge o trabalhador assalariado, que é 

obrigado a vender a sua força de trabalho para garantir sua sobrevivência.  

Compreender a alienação do trabalho em um sentido mais amplo é uma 

necessidade vital para esta pesquisa, pois uma das hipóteses centrais é de que a 

lógica alienante do capital submete o conjunto da classe trabalhadora, 

independentemente se são ou não produtivos para o capital, se produzem mais-valia 

ou não. Neste ensejo a seguinte citação nos auxilia: 
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Ao separar radicalmente o produtor dos meios de objetivação do trabalho e, 
com isso, usurpar-lhe a coordenação do processo produtivo, o capital 
também alterou radicalmente a relação daquele com os produtos e as 
finalidades da produção. Uns e outros tornaram-se estranhos a ele: as 
finalidades a esse caráter heterodeterminado, não se apresentam mais com 
sendo obra sua, mas de um complexo produtivo em relação ao qual sua 
atividade é tanto externamente mediada (dinheiro) quanto mero meio de 
satisfação de outras necessidades. Em razão dessas características 
específicas, Marx qualificou o trabalho assalariado de trabalho alienado. Nos 
Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844, ele desvendou e analisou os 
principais aspectos dessa alienação que, irradiada a partir da esfera do 
trabalho, engloba os mais diversos aspectos da práxis humana, da mediação 
estatal à mercantilização de todas as esferas e relações sociais. (GASPAR, 
2001, p. 50) 

 Como podemos verificar, não podemos restringir o processo de 

estranhamento produzido pela relação capital-trabalho apenas aos trabalhadores 

que produzem mais valia, sendo estes trabalhadores manuais ou não. No 

desenvolver deste trabalho procuraremos demonstrar que mesmo nos setores de 

serviços e, mais particularmente, na educação pública está presente a dominação 

do capital sobre o trabalho. Outra passagem torna está questão mais explícita: 

A manutenção desta distinção suscita estranheza porque, como sabemos, 
apesar da impossibilidade de se aplicar integralmente às atividades de 
serviços o mesmo nível de racionalização das atividades produtivas, é 
indubitável que, quando utilizadas pelo capital, as forças de trabalho 
utilizadas nos serviços o são com vistas à acumulação, à apropriação de 
mais-valia, ou seja, constituem trabalho abstrato (alienado, estranhado). 
(Gaspar, 2001, p.100) 

 Com o capitalismo e todas as transformações sociais que derivam deste 

processo  surge, de um lado, o trabalhador sem posse dos meios de produção e, de 

outro, o capitalista possuidor de capital na forma de dinheiro. Desta forma, a força de 

trabalho se transforma em mercadoria e é vendida para o capitalista que a utiliza 

durante um determinado período. O desenvolvimento das forças produtivas passa a 

ser uma alternativa para que a força de trabalho seja explorada de forma crescente. 

Além de introdução de novas máquinas e novos processos o trabalho passa a ser 

totalmente parcelizado. Estas mudanças caracterizam a transição da manufatura 

para a industrial, desta forma, o capitalista passa a controlar todo o processo de 

produção. Na origem da indústria o homem foi convertido em apêndice da máquina, 

com o desenvolvimento do fordismo durante o século XX este processo de reificação 

foi acentuado. 
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Os recursos precisavam ser otimizados e os corpos, disciplinados para o 
sucesso da linha de montagem, sintetizado no aumento da produtividade e no 
gasto adequado dos salários recebidos no consumo dos bens produzidos. 
Uma lógica consumista é instaurada e todo um aparato foi preparado para 
que esta correspondesse a uma nova realidade. (Paula, 2006, p.38) 

O trabalho perde o controle que lhe restava do processo produtivo, não tem 

mais a propriedade dos meios de produção e não define o que deve ser produzido. 

O trabalho é cindido nas suas dimensões fundamentais, no lugar da unidade entre 

pensar e fazer instaura-se a divisão técnica do trabalho. São estabelecidas 

normalizações que procuram submeter o trabalhador ao ritmo das máquinas com o 

objetivo de aproveitar de “forma racional” a sua capacidade física e mental; o 

trabalho é reduzido a uma atividade monótona e mecânica. Surge, neste contexto, 

uma camada de trabalhadores intermediários que assume a função de supervisionar 

e controlar a atividade dos trabalhadores. 

Na análise de Marx (1998), a mercadoria aparece contendo dois valores, o de 

uso e o de troca. Ao contrário do valor de uso, o valor de troca anula a 

individualidade do trabalho que a mercadoria incorpora, o trabalhador transforma-se 

em trabalho homogêneo e abstrato. O que permite a equivalência para as variadas 

mercadorias é o valor de troca e o que determina esta forma do valor é a quantidade 

de trabalho socialmente necessário para a sua produção. O trabalho humano é 

transformado em trabalho abstrato, simples quantidade de tempo, “carcaça de 

tempo”, nas palavras de Marx, o que possibilita encobrir a especificidade dos 

trabalhos humanos sob forma da igualdade dos produtos do trabalho como valores 

abstratos. Uma citação de nota de rodapé na edição inglesa de 1988 do Manifesto 

Comunista de Marx e Engels que define claramente que o proletariado vai para além 

do operariado fabril, sendo “a classe dos assalariados modernos que, não tendo 

meios próprios de produção, são obrigados a vender sua força de trabalho para 

sobreviver” (Marx & Engels). A mercadoria, enquanto valor de troca inverte as 

relações sociais entre as pessoas, as relações sociais são transformadas em 

relações entre coisas. Toda esfera da ação humana é por ele atingida, inclusive o 

trabalho não-manual. Diante deste processo é necessário restituir ao trabalhador a 

possibilidade de conhecer, de apropriar-se e de transformar o processo de 

produção, aproveitando as potencialidades do desenvolvimento científico e técnico. 
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Estabelecer estratégias que visem a dar ao trabalhador o controle do processo da 

produção é fundamental para que se vá superando a divisão do trabalho. 

5.2. Constituição do Trabalho Docente 

Na Antigüidade os preceptores eram guerreiros ou mestres normalmente 

sujeitos as construções ideológicas de sue tempo. O ponto de mudança para o 

trabalho docente. Para alguns historiadores o século XVIII é um período decisivo 

para o trabalho docente. Neste período pretende-se construir um perfil do professor 

ideal. Os novos Estados estabelecem um controle direto sobre a educação; segundo 

Nóvoa (1995), “a estratégia adotada prolongou as formas e os modelos escolares 

elaborados sob a tutela da Igreja, dinamizados agora por um corpo de professores 

recrutados pelas autoridades estatais” (p. 15). Este processo ocorreu de forma mais 

ou menos negociada entre o Estado e os professores, onde os professores, em 

troca de certa autonomia, delegam ao Estado o controle sobre a administração da 

escola. Segundo Costa (1995): 

Quando o Estado passa a encarregar-se da instituição escolar, o que fez com 
que o trabalho educativo fosse dirigido e controlado no sentido de garantir a 
manutenção e o fortalecimento da ordem econômica e social, baseada na 
propriedade privada dos meios de produção e na economia de mercado. 
(p.76) 

Para Nóvoa (1995) a ciência pedagógica introduz uma relação ambígua entre 

o professor e o saber, sendo o saber do professor um saber geral e não específico, 

ou seja, reservado a determinados setores, além de revelar que o conhecimento 

pedagógico nunca é produzido no próprio campo da ação docente, pois “é 

importante sublinhar que este corpo de saberes e de técnicas foi quase sempre 

produzido no exterior do ‘mundo dos professores’, por teóricos e especialistas 

vários.” (p. 16).  

No caso do Brasil, o processo de ampliação da rede pública de ensino 

ocorreu em um momento onde a formação de uma identidade nacional era uma das 

preocupações principais das classes dominantes. Para Batista e Codo (1999), 

"Historicamente, como já foi apontado, a escola foi chamada a desempenhar 

diversos papeis, tais como o de oferecer a integração social, e propiciar a integração 

socioeconômica dos indivíduos.” (p. 75). Atualmente a escola está sendo novamente 
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convocada para desempenhar um “papel fundamental” para o desenvolvimento 

nacional, para estes autores a escola atualmente está sendo chamada para 

desempenhar outro papel, que é o de tirar os pobres da rua exercendo sobre eles 

um tipo de disciplinamento, “salvaguardar” os jovens do mundo do crime. Algumas 

das contradições foram colocadas, a escola é atravessada por elas, pelos choques 

geracionais, por desejos cruzados (Batista e Codo, p.75). 

Um dos aspectos decisivos do processo de redução da autonomia do trabalho 

docente na rede pública do estado de São Paulo é o fato de que a produção teórica 

que orienta este trabalho ocorre quase que invariavelmente fora da prática docente 

cotidiana, pelo menos em nível do trabalho docente na escola básica. Na condição 

de trabalhador o professor acaba introjetando esta pseudoteoria sem se aperceber 

muitas vezes que se transformou em um “hospedeiro da ideologia dominante”. Este 

fenômeno leva a uma falsa expectativa de que a teoria que é produzida no exterior 

da prática docente possa dar conta dos problemas concretos da prática educativa 

cotidiana.  

Paula (2006) faz uma observação fundamental sobre a questão da 

transformação do trabalho docente ao afirmar que, “o trabalho docente e a sua 

organização não se dão de forma isolada da realidade do trabalho e das 

transformações que essas provocam na sociedade de um modo geral.” (p. 7). Esta 

localização social e histórica é decisiva, uma vez que existem ilusões de que é 

possível superar a alienação e a precarização do trabalho docente em que a escola 

ocorra simultaneamente no conjunto dos demais fóruns de trabalho. O 

enfrentamento à precarização da autonomia do trabalho docente não pode se 

confundir com a ilusão de que podemos transcender esta realidade sem romper com 

os condicionantes sociais que submetem todas as formas de trabalho. 

5.2.1. Autonomia e heteronomia no trabalho docente 

As condições de trabalho passam por uma acentuada degradação. A partir do 

momento da consolidação do capitalismo monopolista e, a partir deste, da 

internacionalização da economia brasileira. As mudanças necessárias no interior da 

escola só serão possíveis a partir de uma intensa mobilização de toda a comunidade 
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escolar. Isto porque as estruturas sociais e  políticas que determinam os rumos da 

escola não estão comprometidas com uma escola que contribua com o processo de 

emancipação do trabalho. Pensar um trabalho docente emancipado sem a 

concomitante emancipação do conjunto dos trabalhadores seria uma utopia 

idealista. Pois as redes sistêmicas, o todo, acabam se impondo sobre as 

particularidades, ainda mais se temos em vista o trabalho docente realizado no 

interior da escola pública.  

Com o desenvolvimento do Capital monopolista no Brasil, dos padrões 

administrativos fundados na lógica da reprodução ampliada do Capital, a escola 

sofre forte influência do ideário liberal e posteriormente neoliberal. No contexto da 

monopolização do capital e da assunção das forças conservadoras sobre o Estado 

brasileiro, o trabalho docente é submetido a um conjunto de normatizações. Assim, o 

currículo escolar, os recursos pedagógicos, a gestão escolar são alvo do mais 

rigoroso controle por parte dos órgãos centrais. Desta forma, o professor é 

submetido a um controle hierarquizado que lhe impõe a execução de políticas 

educacionais. A conjunção entre “educação e desenvolvimento” no auge do 

tecnicismo brasileiro, aplicado à educação, objetivava uma formação rápida de 

profissionais, os quais atendessem às necessidades urgentes do mercado quanto ao 

avanço da industrialização. Este projeto produziu a desqualificação profissional de 

toda uma geração, pois as escolas estaduais de 2º grau, onde deveria ser 

implantado o ensino profissionalizante, não tinham infra-estrutura adequada para 

garantir uma formação técnica dentro de padrões mínimos. Este desdobramento da 

educação atendeu inteiramente aos interesses do capital monopolista brasileiro na 

medida em que se buscava uma mão-de-obra semiprofissionalizada.  

Neste período foram criadas no Brasil “licenciaturas curtas”, com o objetivo de 

dar uma formação aligeirada ao futuro educador. Este projeto de formação docente, 

da mesma forma que na produção material, atendia ao objetivo de formar uma 

geração de professores semiprofissionalizados, consequentemente formando mão-

de-obra barata e sem condições culturais de colocar em questão de forma efetiva o 

modo de produção presente. A estratégia do Estado de sucatear e abandonar a 

escola pública, com o objetivo de dificultar o acesso ao conhecimento elaborado, 
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que é privilégio das classes dominantes, impôs aos profissionais da educação uma 

crescente desvalorização de sua profissão. Vejamos: arrocho salarial, carga de 

trabalho excessiva, formação deficitária, “parcelização das atividades docentes” 

(PEIXOTO, 1991), visando maior racionalidade. 

A preocupação com a racionalidade transformou o curso de Pedagogia num 

curso de formação de especialistas para ocupar os cargos estratégicos da escola e 

estabelecer uma relação de mando que possibilite a reprodução dos interesses 

dominantes. O professor tem seu papel reduzido dentro desta nova organização do 

trabalho pedagógico, passando a ser, muitas vezes, um mero executor de um 

trabalho já planejado. A fragmentação do trabalho pedagógico não tem como única 

esfera a escola, não se dá apenas entre professores e diretores de escola. Existem 

outras divisões intermediárias que fazem parte da alienação do professor. Mesmo a 

função de Diretor de Escola passa por um processo onde este tem a sua atividade 

cada vez mais controlada pelos órgãos superiores do sistema de ensino.  

Os autores que citaremos a seguir fizeram parte de uma ampla pesquisa 

nacional sobre a relação do trabalho docente e a Síndrome de Burnout. A nosso ver, 

o resultado desta pesquisa é fundamental para compreender não apenas o trabalho 

docente, mas, também a escola pública no Brasil - apesar de considerarmos que 

parte substancial das suas conclusões teóricas não explora de maneira mais ampla 

os resultados empíricos da pesquisa realizada. No entanto, paradoxalmente, muitas 

das suas análises e conclusões contribuem para caracterizar o que chamamos de 

redução da autonomia do trabalho docente. Codo e Menezes (1990) comparam o 

trabalho do marceneiro com o trabalho do professor para demonstrar que no 

primeiro caso este “pode passar toda a sua vida marcenerando sem que tenha 

consciência da capacidade de transformar o mundo”. Mas, no caso do educador, “a 

sua dimensão histórica é posta imediatamente à sua frente. Depois de cada aula ele 

é outro, são outros os seus alunos, é outro o planeta em que convive.” (p.45). Desta 

forma estabelecem uma diferença radicalmente constituída entre o trabalho 

manual/produtivo e o trabalho não-manual/improdutivo no que toca ao processo de 

conscientização da transformação da realidade. Os autores ainda procuram se 
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apoiar no materialismo dialético para fundamentar estas diferenças entre as formas 

de trabalho analisadas, assim: 

Acreditamos que quanto maior a defasagem entre o “trabalho como deve ser” 
e a ”realidade do trabalho” nas escolas, maior será o investimento afetivo e 
cognitivo exigido ao professor, maior será o esforço realizado, e por isso, 
maior será seu sofrimento no cotidiano do trabalho. Esse sofrimento tem 
sentido para o trabalhador quando seu saber e saber-fazer, que foi 
constantemente interpelado durante a atividade de trabalho, deu lugar a um 
reconhecimento e auto-reconhecimento da sua competência profissional.” 
(CODO e MENEZES, p.85). 

É evidente que não podemos desconsiderar grandes diferenças existentes 

entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, ou entre o trabalho que produz mais 

valia e o trabalho improdutivo. Aliás, exposto de forma competente pelos 

pesquisadores com os quais estamos dialogando. Estes argumentam que o trabalho 

do professor é um trabalho autônomo porque não está submetido, como o trabalho 

fabril, ao ciclo curto durante a produção, ou ao parcelamento e a divisão técnica 

introduzida pela indústria a partir da primeira revolução industrial e com mais 

intensidade no padrão de produção introduzido no Século XX com o sistema de 

trabalho criado por Taylor e aperfeiçoado por Ford. A questão é que podemos 

aceitar apenas parcialmente a caracterização destas diferenças, pois, a nosso ver, 

apesar delas, a teoria da alienação do trabalho tem um alcance maior do que o 

exposto por estes pesquisadores.  

Em relação ao “parcelamento do trabalho docente” não podemos afirmar que 

o professor não está submetido a formas significativas de parcelamento do trabalho 

(PEIXOTO, 1999). Basta verificar como se desenvolveram as políticas educacionais 

nas últimas décadas. Os professores invariavelmente foram excluídos da elaboração 

destas políticas, da elaboração dos projetos curriculares e mesmo da elaboração e 

reflexão sobre os projetos de sua própria formação. Em nossos dias, como a vasta 

maioria das organizações sociais, a escola se caracteriza amplamente pela 

codificação e a burocratização do trabalho dos agentes que ali trabalham (TARDIF e 

LESSARD, 2005). Para estes autores: 

a escola, como todas as outras grandes organizações sociais, é fortemente 
burocratizada, mas seu núcleo central, ou seja, lá onde se realiza a atividade 
básica da organização (as classes), permanece numa proporção considerável 
refratária aos controles burocráticos direitos. (p.61) 
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Sistematicamente se extrai do trabalho docente importantes aspectos que 

poderiam auferir-lhe uma real autonomia, como a própria avaliação do processo de 

aprendizagem dos alunos, a elaboração dos conteúdos e métodos de trabalho 

desenvolvidos pelos professores. Os autores em questão (SORATTO e PINTO, 

1999) insistem na “idéia de que o trabalho do professor é também um trabalho 

completo, não alienado, em que o trabalhador é ele mesmo o instrumento e nele 

está a matéria-prima necessária para realizar o seu ofício.” E que, apesar das 

condições de trabalho, dos salários, das condições de ensino não adequadas “temos 

um profissional comprometido e satisfeito com a sua missão e que avalia 

positivamente as características do seu trabalho” (p. 289-290). Parece-nos que estas 

passagens abstraem aspectos do trabalho docente que, ao serem desconsiderados, 

não contribuem para a efetivação de sua real autonomia. Isto acaba a nosso ver 

idealizando esse trabalho, pois não se dá conta que para que haja autonomia deste 

trabalhador as condições objetivas se subjetivas devem ser asseguradas, ou seja, a 

autonomia deste trabalho não depende apenas do seu desejo ou da sua disposição 

política ou moral.  

Em nossa hipótese, o trabalho docente no ensino básico guarda apenas uma 

aparente autonomia em relação ao manual, por isso afirmamos que existe um 

esvaziamento da autonomia deste trabalhador. Para Tardif e Lessard (2005) “os 

professores sempre foram um corpo de executantes que, como também, nunca 

participou da seleção da cultura escolar e da definição dos saberes necessários para 

a formação dos alunos” (p. 78). O controle sobre a sua atividade lhe foi extraído 

desde os tempos mais remotos, ou seja, mesmo na formação desta “categoria de 

profissionais”, quando o estado moderno assume a educação pública. Este o faz de 

modo a deter uma boa parte do controle deste trabalho e o faz através de um 

intrincado sistema administrativo-burocrático, onde toda uma hierarquia de postos de 

comando é erigida sobre a escola e sobre os professores.  

Em um artigo que analisa as precárias condições de trabalho dos cantores de 

ópera Coli (2006) revela que apesar da qualificação destes profissionais, deste 

trabalho requerer sensibilidade e autonomia, nas condições postas pela indústria 

cultural, em que o artista acaba sendo submetido à produtividade, o trabalho do 
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artista torna-se mecânico. A autora traz à tona, assim, um problema que não diz 

respeito apenas aos cantores de ópera, pois trabalhos que em circunstâncias 

diversas poderiam ser considerados autônomos, quando são submetidos à lógica do 

Capital, mesmo sem produzir diretamente mais-valia, que é o caso do professor da 

escola pública básica, são submetidos a controles que lhes retiram a autonomia, 

fazendo com que, pela natureza do trabalho em questão, leve esses trabalhadores 

ao adoecimento físico e psíquico:  

A negação da subjetividade pelo medo, pela pressão, torna o cantor um 
“autômato” da voz e, finalmente, aprofunda os aspectos de alienação do 
músico em relação ao próprio trabalho, porque este já não se reconhece 
como parte da produção final. (COLI, 2006, p.308) 

Com o advento da informática, das telecomunicações e da Internet as escolas 

são muitas vezes controladas em tempo real, neste sentido, vivemos um processo 

de crescente centralização do trabalho no interior da Rede Pública. Outros 

instrumentos de controle são desenvolvidos e merecem ser analisados como parte 

da redução da autonomia docente, como: o conjunto de avaliações externas, as 

normas regimentais que engessaram ainda mais as escolas e os conselhos de 

classe, etc. A divisão hierarquizada do trabalho no interior da escola contribui para a 

perda de autonomia do trabalho docente, e esta para a dominação do Estado e da 

classe dominante sobre a escola. Para Nóvoa (1995), a escola não se dedica ao que 

para a nossa hipótese é uma condição fundamental para a realização de um 

trabalho autônomo do professor, pois: 

Dedicam muito pouca atenção ao trabalho de pensar o trabalho, isto é, às 
tarefas de concepção, análise, inovação, controle e adaptação. A explicação 
deste fato reside em primeira linha na lógica burocrática do sistema de 
ensino, mas tem como conseqüência uma organização individual do trabalho 
docente e uma redução do potencial dos professores e das escolas. (p. 24) 

Desta maneira, a escola pouco pode contribuir para a formação crítica das 

novas gerações de professores. O trabalho docente pede a sua substância 

fundamental que é ser uma atividade intelectual. A escola, devido às suas 

especificidades, pode e deve ser organizada de forma a superar a parcelização do 

trabalho docente, o que contribuirá para colocar a educação a serviço da 

transformação social. Paula (1996) coloca de forma clara que o trabalho do 

professor, para ser desenvolvido, requer autonomia, mas: “As condições de trabalho 
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do professor encontram-se cada dia mais comprometidas pela quantidade de aulas 

que precisa ministrar.” (p.91) 

O trabalho docente, para realmente ser autônomo, requer condições 

favoráveis como tempos e espaços adequados para que esse profissional possa 

planejar o seu trabalho, ou seja, estabelecer uma série de ações conectadas 

previamente. Isso só é possível quando não existe a ruptura entre teoria e prática, 

quando o professor possa, claro que em momentos distintos, ter sob o seu domínio 

a ação e a reflexão sobre o seu trabalho ; um trabalhador que unifique a teoria e a 

prática. Para tanto , são necessárias condições muito distantes das que encontramos 

no interior da escola pública.  

Como parte do problema cabe a reflexão sobre a divisão da atividade prática 

do professor e, também, no interior da escola. A política educacional tratou de 

realizar uma série de segmentações que ocorreram da estruturação curricular que 

provocou uma superespecialização das disciplinas, fazendo com que o 

conhecimento sofresse uma fragmentação que tem como efeito o esvaziamento de 

seus poderes enquanto profissional, assim, esta fragmentação: 

Marca, também, a organização cognitiva e simbólica do currículo escolar, que 
se divide em programas, estes, por sua vez, estruturados em matérias 
especializadas, que exigem uma espécie de especialização dos professores 
dos níveis secundário e primário em que, nas últimas décadas, aparecem 
diversos especialistas. (TARDIF e LESSARD, 2005, p.86) 

A proposta que o professor, durante as suas aulas, realize a reflexão sobre a 

sua prática já foi criticada, pois esta não se sustenta na realidade. Para a Teoria da 

Alienação de Marx o estranhamento não se restringe à alienação do trabalho, mas é 

composta da alienação do homem em relação à natureza; do homem em relação à 

natureza e da alienação do homem em relação à natureza. Como demonstra o 

conjunto das análises feitas pela pesquisa coordenada por Codo (1999), o trabalho 

docente tem, na relação com o aluno e no circuito afetivo, um componente decisivo. 

Desta forma, as análises realizadas pelo conjunto dos pesquisadores, 

contraditoriamente, contribuem para demonstrar algumas hipóteses por nós 

levantadas, assim: 
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Em última instância, o que está posto em questão na relação entre o 
trabalhador e seu trabalho, numa atividade de cuidado, é a possibilidade dele 
exercer um controle massivo sobre o objeto de seu trabalho (aluno/doente)[...] 
Do ponto de vista, no caso dos professores, o tipo de vínculo exigido, para 
que a atividade de trabalho se realize, os faz portadores, de uma fragilidade 
especial: a suspeição sobre a própria competência, essa fragilidade pode se 
manifestar com menor ou maior agudeza no cotidiano do trabalho. (Batista e 
Codo, 1999, p. 82) 

Para quem já vivenciou/observou sistematicamente o cotidiano de uma sala 

de aula, como docente ou observador, sabe que o trabalho do professor é tão 

intenso, que é praticamente impossível desenvolver a prática educativa e ao mesmo 

tempo refletir/teorizar sobre a sua práxis. Daí a necessidade de que os sistemas de 

ensino garantam o tempo necessário para o professor refletir sobre a sua prática e 

sobre a reflexão da reflexão. Se não, não podemos acreditar na possibilidade de 

encontrarmos soluções para a formação de um profissional livre do estranhamento 

em relação ao seu trabalho, ou seja, um profissional autônomo. Esta pesquisa 

objetiva também refletir como as lideranças mais proeminentes compreendem o 

universo do trabalho docente e suas metamorfoses. Como estas políticas afetam de 

forma tão intensa o trabalho docente que acaba em muitos caso a levar este 

trabalhador a sérias doenças profissionais ligadas às frustrações e a impotência, 

então: 

É interessante esta pesquisa que nós fizemos, muitos colocam não 
caracterizando que são doentes, mas aí você pergunta [...] Sente algum 
sintoma de apatia [...] perdeu a vontade [...] são sintomas característicos 
mesmo da Síndrome de Burnout, que é bem característico do nosso trabalho. 
Fora as questões de drogas, de violência, bem característico da nossa 
profissão [...] Esse sentimento de impotência, de não cumprir a sua função,  
faz com que aquela pesquisa que a CNTE desenvolveu em parceria com a 
UNB, que está publicada num livro enorme (as Subsedes da APEOESP têm),  
fala que mais da metade dos profissionais da educação estão com a 
Síndrome de Burnout. (R) 

É verdade, porque não vêem um ponto de luz no fim do túnel, não vê uma 
possibilidade de melhora da educação, da sua profissão [...] isso é um fator 
objetivo a outra é política, isso de certa forma afeta diretamente a vanguarda 
e o trabalho estrutural na categoria [...] Eu sinto que houve na vanguarda um 
retrocesso político, não sei se produzido pela entrada do Lula e do PT no 
poder, mas é que eu sinto. (F)  
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Souza (1993) colocou uma ponderação sobre o trabalho docente que é 

importante refletir: 

A natureza do trabalho docente indica que o professor detém uma parcela do 
controle sobre seu trabalho. É ele que planeja, elabora e executa a aula, 
concretude do trabalho docente [...] Há um espaço de iniciativa, de 
responsabilidade e de identificação com a docência.” (p.164) 

O trabalho docente não pode ser considerado como um trabalho desprovido 

de autonomia pelo necessário cumprimento destes requisitos (planejar, executar, 

avaliar). Ou seja, não haveria no trabalho docente uma parcelização que o coloque 

na condição de trabalho estranhado. Este ponto de vista é compartilhado pela 

maioria dos autores que pudemos ler durante esta pesquisa. Ponderam (apesar de 

reconheceram as crescentes dificuldades que sofre o trabalho docente) que não 

podemos igualar o trabalho docente ao trabalho fabril, pois o primeiro está 

submetido à divisão técnica do trabalho, onde teoria e prática estão 

irreversivelmente divididas e a parcelização já se dá em várias etapas. Em nossa 

reflexão não pensamos que o trabalho do operário tenha a mesma conotação do 

trabalho não-manual dentro ou fora da indústria. É claro que o trabalho manual nas 

grandes industrias sofre de um processo brutal de redução do seu ciclo produtivo: a 

superespecialização. Isso não ocorre com o trabalho do professor, pois, em termos 

formais, é responsável por todo o processo de ensino do início ao fim da aula, 

durante o bimestre, no ano letivo. O problema verificado é que a autonomia do 

trabalho docente, em sua aparência, não se realiza na essência, ou a autonomia na 

forma não se realiza no conteúdo. No caso do trabalho do professor, há um 

descompasso significativo entre estas dimensões da realidade; quando se fala em 

planejamento da aula, execução ou avaliação do processo há um controle cada vez 

menor destas atividades da parte do professor. As condições - objetivas e subjetivas 

- nas quais realiza seu trabalho não lhe auferem uma real autonomia.  

E este fenômeno não atinge este trabalhador de forma externa, não atinge 

apenas os resultados do seu trabalho (a chamada qualidade de ensino). No caso do 

professor e de outras categorias, estes são afetados de forma visceral. Estamos 

falando do número crescente de professores que adoecem devido às frustrações 

cotidianas que ocorrem durante o seu trabalho.  
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Em relação à parcelização: A nosso ver, não é correto dizer que o professor 

não sofre com este problema, pois, mesmo no interior das escolas, existe um 

processo intenso de parcelização das atividades: as atividades administrativas, 

disciplinares, de contato com os pais e com a comunidade escolar, de gestão dos 

horários e projetos educacionais. Sem falar na elaboração dos parâmetros 

curriculares e das avaliações externas que contribuem para reduzir o controle do 

professor sobre o resultado do seu trabalho. Invocamos o seguinte trecho da análise 

realizada por Paula (2006) para enriquecer a análise desta questão: 

O profissional precisa ter autonomia para decidir como e o que vai fazer e 
tempo para poder escolher o “quê” e “como” vai fazer [...] A organização do 
tempo é um recurso necessário ao bom trabalho do professor. Numa 
condição em que precisa, por uma questão de sobrevivência, correr de uma 
escola à outra, a qualidade do trabalho desconvido acaba ficando 
comprometida. (p.91)  

Mas não para por aí, pois denuncia que o trabalho do professor passa cada 

vez mais a ser prescrito por agentes que não participam do cotidiano escolar. Isso 

se dá na questão dos PCNs que foram impostos aos professores, as avaliações 

externas e o livro didático que vem ganhando muita importância para a redução 

acentuada da autonomia docente, pois acaba, devido a um conjunto de fatores, se 

transformando em um instrumento não de apoio pedagógico, mas sim de prescrição 

vertical do que deve ser ensinado e como. Assim a autora anteriormente citada 

afirma que: 

O trabalho do professor passa a seguir modelos mais prescritos, contendo os 
caminhos a serem seguidos para atingir objetivos previamente definidos por 
especialistas. O professor assume um papel secundário - o executor - e a 
organização racional dos meios, o papel principal [...] De um modo geral, a 
Pedagogia Tecnicista contribuiu para aumentar o caos na educação, gerando 
descontinuidade e fragmentação do trabalho pedagógico. (p.42-43) 

Não basta, para este trabalhador, uma formação aligeirada em que apenas o 

conhecimento básico seria o suficiente. Pois quanto mais desqualificado for o 

professor, mais facilmente este se encaixaria no trabalho burocratizante que a 

organização tecnicista institui. A formação que o professor de 1º e 2º graus tem 

recebido é uma formação que ajuda a reificar a atividade docente. Primeiro, porque 

é uma formação que, na maioria das vezes, não garante aos professores o domínio 

dos conteúdos de suas disciplinas, o que transforma a prática pedagógica em uma 
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coisa vazia, insegura e sem sentido. Acompanhando Arroyo (2000), podemos 

afirmar que os professores, como os demais mestres de ofício, adquirem as marcas 

do seu ofício. O trabalho docente é composto de múltiplas dimensões: a técnica, a 

estética, a política e a ética. Ou ainda, segundo Souza (1993): 

Tanto o trabalho fabril como o docente não pode ser entendido, 
exclusivamente, na sua dimensão ‘força de trabalho’ - central no discurso 
sindical - mas no seu conteúdo, que apresentam as especificidades desse 
trabalho. (pg. 4) 

O trabalho docente, ao comportar múltiplas dimensões, não pode ser 

compreendido apenas com um meio para a educação das novas gerações, pois 

neste ponto se coloca uma série de questões que não podem ficar sem resposta. O 

professor, da mesma forma que a ampla maioria dos assalariados, encara cada vez 

mais o seu trabalho como um sofrimento. Assim, o trabalho pedagógico aparece 

com uma coisa destituída da dimensão humana, algo estranho que impede que o 

professor se realize enquanto educador. A atividade pedagógica assume, também, 

um caráter fetichizado, porque o educador é expropriado de seu saber e este é 

apropriado pelos técnicos (especialistas), passando a servir de instrumento para 

controlar as atividades pedagogias. Na análise do trabalho docente e do processo 

de construção de sua representação Souza (1993) nos traz a seguinte reflexão: 

Os professores constroem cotidianamente sua história no interior do mundo 
do trabalho. Vão às escolas, como local de trabalho e as encontram regidas 
por divisões e tensões, tanto quanto o conjunto dos trabalhadores. O Estado 
personifica o patrão, para o qual os professores vendem sua força de 
trabalho. (p. 5) 

As precárias condições de trabalho, de formação que acabam por influenciar 

fortemente a prática pedagógica da maioria dos professores da escola pública são 

fatores de negação da própria especificidade da escola, que é garantir a 

socialização do conhecimento. A divisão técnica das funções no interior da escola 

não é realizada apenas por razões de ordem técnica, mas visam assegurar o 

controle do trabalho fora da produção material de forma a atender os interesses do 

Capital. A divisão alienada do trabalho permite que o Estado exerça um controle 

sobre os trabalhadores para minar suas resistências em relação ao processo de 

exploração. A orientação tecnicista se faz presente em toda organização do trabalho 

no âmbito da escola: na organização do trabalho pedagógico e na orientação 
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curricular. Na tentativa de fazer com que a escola reproduza a organização da 

produção material capitalista busca-se facilitar a reprodução de mecanismos 

necessários para a dominação e a exploração do Capital.  

Apesar deste fato, a escola como espaço de contradições, pode se constitui 

num instrumento importante para a libertação das classes populares. Isso explica o 

interesse do Estado em controlar a escola. A divisão do trabalho não fica limitada ao 

“trabalho material”, mas extrapola os muros da fábrica e se faz presente na escola. 

Este é submetido à racionalidade do Capital e às concepções tecnicistas para 

parcelizar a atividade docente , desarticulando o ensino destinado às classes 

populares com o pretexto de aumentar a eficiência, assim: 

A partir daí se produziu uma metodologia de trabalhado onde o professor foi, 
na época (hoje ainda é), amarrado num conteúdo esquemático, bastante 
divorciado de conteúdos do próprio componente curricular [...] Bom, o 
trabalho do professor era desenvolvido com uma relativa tranqüilidade, 
porque era esquemático. Isto estava materializado num instrumento de 
trabalho que hoje grande parte dos profissionais de educação acaba ficando 
amarrado, que é o livro didático. Hoje institucionalizada, porque o Estado 
compra em média 100 milhões de livros didáticos por ano e distribui para os 
alunos, o que acaba produzindo certa alienação do trabalho docente. (F) 

Ao analisar o fenômeno da alienação, ao contrário do que muitas vezes é 

veiculado, Marx não se limita à alienação do trabalho, pois esta apesar de ser 

fundamental, é apenas uma das dimensões da alienação descrita pelo autor. Na 

alienação do trabalho há o estranhamento do trabalhador com o produto, que “é ao 

mesmo tempo, segundo Marx, sua relação com o mundo sensível exterior, com os 

objetos da natureza.” (Mészáros, 2006, p.20). A Segunda dimensão da alienação diz 

respeito à “relação do trabalho com sua própria atividade como uma atividade alheia, 

que não lhe oferece satisfação em si e por si mesma”. Pois a atividade concreta de 

produzir perde o significado para o produtor, que só se reencontra com o produto na 

forma abstrata, ou seja, “a possibilidade de vendê-la em certas condições” (p. 20). 

Mészáros (2006) resgata esta dimensão fundamental da seguinte forma: 

O trabalho alienado, porém, faz “do ser genérico do homem, tanto da 
natureza quanto da faculdade genérica espiritual dele, um ser estranho a ele, 
um meio da sua existência individual. Estranha do homem o seu próprio 
corpo, assim com a nat ureza fora dela, tal como a sua essência espiritual, a 
sua essência humana." (p. 20) 
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O terceiro aspecto da alienação merece atenção especial dentro da nossa 

perspectiva, pois diz respeito à alienação em relação ao ser genérico, ou seja, na 

relação do homem com o próprio homem. É aceito nas pesquisas mais atuais sobre 

o trabalho docente que este é um trabalho eminentemente relacional:  

...como uma forma particular de trabalho sobre o humano, ou seja, uma 
atividade em que o trabalhador se dedica ao seu ‘objeto de trabalho’, que é 
justamente um outro ser humano. (Tardif e Lessard, 2005, p.8) 

Nesta perspectiva, o trabalho docente pertence a uma ordem de trabalho que 

tem como característica fundamental a relação entre pessoas a partir de 

determinados objetivos, meios, instrumentos e procedimentos. Mas, por trabalhar 

com pessoas, com sujeitos que atuam constantemente sobre o trabalhador, não 

pode ser classificado como um trabalho totalmente “codificado”. Sendo assim, o 

terceiro aspecto da alienação, descrito por Marx, a nosso ver ganha para a análise 

do trabalho docente dentro da perspectiva de um “trabalho relacional” grande 

importância teórica para demonstrar o que é para nós uma das questões chave: o 

processo de redução acentuada da autonomia do trabalho docente na década de 

1990 causado pela política educacional da Secretaria de Educação de São Paulo. 

Pois no caso do professor, apesar de ser um trabalho que não produz bens 

materiais e nem mais-valia, é um trabalho que tem na relação com o outro a sua 

dimensão fundamental não podendo se realizar sem que haja uma interação e 

constante cooperação entre os sujeitos envolvidos. Neste sentido, as condições 

materiais e espirituais em que se realiza este trabalho, no que toca as múltiplas 

facetas relacionais da sua realização, ao estarem obstruídas, fazem com que este 

trabalhador passe inevitavelmente por um processo de estranhamento do resultado 

de seu trabalho. 

A dominação sobre o trabalho docente é uma das estratégias utilizadas para 

“a produção do consenso”, a divisão do trabalho se constitui em mecanismos 

importantes para a reprodução dos interesses dominantes que procuram guiar a 

prática dos professores. As transformações no mundo do trabalho, na sociedade e 

na escola colocam para o professor desafios que certamente ele não está pronto 

para superar. Existe em tudo isso um agravante: as instituições e as políticas 

governamentais não têm interesse em realizam investimentos para que o docente 
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possa realmente dar conta deste, pois evidentemente é necessário investimento 

muito mais vultoso na escola pública.  

Pensamos que é hora do movimento sindical abordar a sobrecarga de tarefas 

que é imposta aos professores de maneira distinta; não se trata de ter uma reação 

negativa diante das novas demandas colocadas e nem tampouco adotar uma 

postura subserviente diante das personificações do Capital. Ou seja, devemos 

utilizar este momento de crise social e educacional para denunciar como primeira 

tarefa as reais condições nas quais os professores realizam o trabalho, não só as 

condições matérias, mas o conjunto das condições que cercam o trabalho do 

professor no interior da escola. Oliveira (2004) insere esta questão no debate 

educacional da seguinte forma: 

O professor, diante das variadas funções que a escola pública assume, tem 
de responder a exigências que estão além de sua formação. Muitas vezes 
esses profissionais são obrigados a desempenhar funções de agente público, 
assistente social, enfermeiro, psicólogo, entre outras [...] As reformas em 
curso tendem a retirar deles a autonomia, entendida como condição de 
participar da concepção e organização de seu trabalho. (p. 32) 

A autora coloca de maneira correta, para a nossa perspectiva, que as novas 

demandas e competências exigidas ao professor o colocam em condição ainda mais 

grave de desprofissionalização e que a reforma o exclui das principais decisões 

tomadas em relação à rede pública. Essa análise nos permite apontar para o sentido 

de que cabe ao movimento docente orientar o seu eixo de mobilização cada vez 

mais para as questões ligadas à necessidade de construir, no interior das escolas 

públicas, condições para que os docentes possam dar conta desta cada vez mais 

complexa tarefa que é ensinar na atualidade. Ainda continuando com as 

contribuições de Oliveira (2004): 

a autonomia e o controle sobre recrutamento, formação, títulos e monopólios 
seriam prerrogativas de poder extensivas às profissões estabelecidas [...] 
Neste sentido, o magistério sequer chegou a constituir-se como profissão [...] 
Contudo, se o magistério não chegou a constituir-se solidamente como 
profissão, claro está que não deixa de sofrer processos de 
desprofissionalização. (p. 37)  

Dentre as características do profissional temos a premissa do monopólio 

sobre os saberes, técnicas, linguagem do seu trabalho. Evidentemente não é o que 

defendemos para o trabalho docente. Paradoxalmente , as novas demandas 
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impostas ao trabalho docente colocam como necessidade encará-lo como uma 

atividade que vem se profissionalizando no sentido não do monopólio do saber e do 

cooperativismo característico dos profissionais. Mas, para formar novas gerações 

que tenham êxito diante das novas demandas que estão postas para a realidade, 

isso passa por uma complexa gama de transformações que não podem ser 

superadas com medidas como as criticadas pelos nossos entrevistados, ou seja, 

cursinhos de 30 horas, formação aos sábados, duas ou três horas de trabalho 

pedagógico por semana, salas superlotadas, etc. Neste sentido, a pauta sindical 

deve colocar como uma das suas principais motivações o desenvolvimento de um 

trabalho que supere o processo de estranhamento no qual está inserido.  

O trabalho docente é apresentado, como outros trabalhos não-manuais, como 

trabalho não-material. Conceito utilizado para distinguir a produção de bens 

materiais da produção de bens não materiais. Acredito que esta forma de apresentar 

esses dois conceitos não colabora para a compreensão das características 

concretas do trabalho docente. Isto é um problema conceitual importante: dividir o 

trabalho em trabalho material e trabalho não-material. Toda forma de trabalho é 

material na medida em que existe, da parte de quem o faz, uma ação que combina 

emprego de energias físicas e mentais. Mesmo o trabalho que não produz bens 

materiais exige do produtor assalariado uma ação que se faz com uma ação cérebro 

e corpo, não que os dois sejam dimensões separadas. Pode-se dizer que o 

resultado do trabalho pode ser material ou não-material, mas isto enquanto produto 

do trabalho, não como processo. Esta observação tem relevância na medida em que 

dividir o trabalho como material e não-material traz equívocos para a compreensão 

das relações e dos processos tipicamente capitalistas.  

O trabalho docente é um trabalho material, pois demanda emprego de força 

de trabalho, capacidade física e intelectual e, desta forma, resulta em um bem não 

material, mas um bem produzido inclusive coletivamente. Desta forma, tanto o 

trabalho do professor na escola pública quanto o do professor da escola privada 

passa pelo processo de estranhamento em relação à sua atividade, e isso nas 

múltiplas dimensões do estranhamento, independente se no trabalho na escola 

particular se produz mais-valia e na pública o trabalho realizado pelos funcionários 
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públicos não são diretamente apropriados por um capitalista privado. O espaço 

escolar é um espaço de interesses distintos de classe; é um espaço de lutas de 

classes, pois, mesmo que os professores não tenham consciência de sua condição 

de classe, ele está submetido objetivamente às necessidades de reprodução 

ampliada do capital. Mesmo não produzindo diretamente mais-valia o professor 

contribui para a formação da força de trabalho desenvolvida no interior das escolas 

que vai ser explorada nos diversos setores da economia.  

Na escola privada o capital se apropria da jornada excedente do professor 

que produz muito mais do que lhe é pago na forma de salário. No caso do professor 

da escola pública não existe uma apropriação privada do trabalho do professor, pois 

este está submetido ao Estado. Isso não quer dizer que a relação de trabalho do 

professor com o Estado seja livre da lógica do capital. Se não existe uma 

apropriação do capitalista sobre o excedente como na escola privada, existe sim, 

uma outra forma de apropriação que é realizada através de mecanismos de 

exploração sobre o trabalho docente. A relação do Estado com o funcionalismo 

público tem como lógica uma remuneração do trabalho público que permita ao 

Estado Rentista reduzir constantemente custos com força de trabalho e outros 

custos considerados improdutivos como o objetivo de aumentar o montante 

destinado ao pagamento de juros e amortizações dos juros devidos ao capital 

financeiro. Além do aspecto econômico existe um estranhamento com o resultado do 

trabalho que não se restringe à divisão técnica do trabalho. Como já foi dito o 

trabalho docente, apesar de não produzir mais-valia, está submetido à lógica do 

capital como outras formas de trabalho assalariado. O produtor é obrigado a vender 

sua força de trabalho para um capitalista (no caso da escola particular) ou para o 

Estado (no caso da escola pública); e o vende porque não dispõe dos meios 

necessários para garantir a sua sobrevivência. Souza (1993) nos trás a seguinte 

reflexão sobre a construção da consciência do professor: 

É vivendo sua própria história, que os homens se constituem em classe. 
Dessa forma, a escola, enquanto lócus do trabalho docente pode ser 
percebida como um dos espaços nos quais os conflitos são vividos, possíveis 
de serem articulados através da linguagem que, por sai vez permite que eles 
sejam reconhecidos com comuns, e onde, portanto, os professores podem se 
reconhecer com sujeitos coletivos. (p. 7) 
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Aqui se faz necessária uma observação sobre a questão do papel da 

linguagem na articulação dos conflitos que surgem o interior dos espaços escolares 

ou de outros espaços sociais. Partimos do pressuposto de que os interesses de 

classe só podem se solucionar através do enfrentamento político dos distintos e 

inconciliáveis projetos que as classes sociais constroem. Todas as tentativas 

recentes ou antigas de superar os interesses de classe pela mediação da linguagem 

ou da política se demonstraram fracassadas. Não se trata de negar a esfera política, 

muito pelo contrário, esta prática é imprescindível para criar uma coletividade 

disposta para relações sociais e econômicas que superem as atuais. No entanto, 

gostaríamos de deixar registrado aqui que se faz necessário, no interior da escola 

pública, reconstruir uma prática política capaz de realizar a crítica radical ao que 

está posto, sem isto não há como romper com os freios ao desenvolvimento 

educacional e humano impostos pelo neoliberalismo nos últimos anos.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho foi de contribuir com análise do processo de perda 

sistemática da autonomia do trabalho docente na rede pública paulista, fenômeno 

que encontra nas políticas educacionais da década de 1990 um importante 

componente causal. Fizemos, durante esta pesquisa, uma revisão teórica pautada 

em abordagens que resgatam a centralidade do trabalho (ANTUNES, 2001); o 

caráter centralizador das políticas educacionais na década de1990 (VIRIATO, ano) e 

a atividade docente como trabalho e que não prescinde de objetos e de instrumentos 

de trabalho. (TARDIF e LESSARD, 2005) 

Este quadro teórico permitiu uma aproximação das transformações no mundo 

do trabalho nas últimas décadas, pois não escapa deste referencial a crise estrutural 

da sociedade mundial dominada pela lógica do capital. Procuramos, desta forma, 

fazer a discussão em torno da necessária emancipação do trabalho para a 

superação dos problemas estruturais da sociedade contemporânea. Quando 

fazemos a reflexão sobre a crise vivida pela escola a partir deste pressuposto 

chegamos à conclusão de que políticas educacionais que não estejam calcadas na 

superação da heteronomia do trabalho estão fadadas a não solucionar os problemas 

crônicos da escola pública. Os depoimentos dos líderes sindicais do movimento 

docente de São Paulo (APEOESP) contribuíram significativamente para esta 

pesquisa, como fonte de informação e de análise crítica das políticas educacionais 

desenvolvidas durante a década de 1990, principalmente as que influenciam o 

trabalho docente. Estes nos permitem refletir sobre a abrangência da visão da 

liderança sindical paulista sobre a influência das políticas educacionais neste 

período. 

O tema das políticas educacionais foi pautado pela crítica ao processo de 

alienação do trabalho de forma geral e do trabalho docente de forma particular. Sem 

essa orientação teórica a crítica educacional acaba, a nosso ver, se restringindo aos 

substratos mais aparentes da realidade da escola pública. Este percurso 

investigativo reiterou a necessidade de investimento amplo e duradouro em 

condições de trabalho (carreira, jornada, materiais, salário), formação e participação 
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na gestão escolar. Sem a mobilização daqueles diretamente envolvidos no processo 

educacional, de forma a criar condições para a autogestão em todos os âmbitos da 

escola, está demonstrado que não podemos romper com o controle hierárquico do 

trabalho escolar, e sem romper com este não podemos pensar em uma escola 

realmente transformadora.  

A jornada de trabalho passou por uma ampliação da década de 1960 para os 

dias atuais. Houve uma importante ampliação da quantidade de horas mínimas que 

o professor é obrigado a assumir. Na década de1960 era de no mínimo 16 horas por 

semana; atualmente existem duas: pode ser de 20 horas semanais (Jornada Inicial) 

ou de 25 horas semanais (Jornada Básica). A questão não é apenas de extensão da 

jornada. O docente esteve na contramão do restante dos trabalhadores nas últimas 

décadas. Ao contrário dos demais trabalhadores, teve a sua jornada ampliada por 

medida legais e pela acentuada perda salarial. A composição desta também foi 

desfavorável para o trabalho docente na medida em que, além da ampliação das 

horas trabalhadas, foi imposta uma jornada onde o tempo necessário para o trabalho 

de preparação, correção e avaliação do seu trabalho estão longe do necessário. O 

trabalho docente deve combinar aspectos éticos, políticos, cognitivos e,técnicos; 

assim, exige condições específicas de formação, preparação, realização e avaliação 

que não são encontradas nas escolas públicas no Estado de São Paulo.  

O controle do docente sobre a sua atividade tem sido sistematicamente 

erodido. Desta forma, perde a sua substância fundamental: combinar a reflexão e 

práxis. Neste percurso pudemos constatar que as políticas educacionais paulistas 

contribuíram para precarizar aspectos fundamentais do trabalho docente, 

esvaziando as condições concretas para o desenvolvimento de sua autonomia. Para 

que haja uma verdadeira autonomia, as condições objetivas e subjetivas da sua 

efetivação devem ser asseguradas. A autonomia docente não depende apenas do 

desejo ou da disposição política ou moral do professor. Para ser autônomo requer 

tempos e espaços adequados para que o profissional possa planejar e realizar sua 

atividade. A hipótese de que o trabalho docente no ensino básico guarda apenas 

uma pseudoautonomia pode ser verificada pelas análises que realizamos durante a 

pesquisa.  
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Vivemos um processo intenso de expropriação de aspectos fundamentais do 

trabalho docente. A Secretaria de Educação de São Paulo, para responder ao 

agravamento do fracasso escolar - que tem base nas condições materiais de 

existência social e as políticas educacionais que reproduzem estas condições - 

aplica medidas de orientação tecnicista. Como conseqüência, o que se constata é o 

aprofundamento do controle centralizado sobre as instituições de ensino em todos 

os seus níveis. A redução da autonomia do trabalho docente tem, na Reorganização 

da Rede, nas Normas Regimentais, nas Políticas de Formação Continuada, no 

Sistema de Avaliação e Rendimento do Ensino do Estado de São Paulo (SARESP), 

na Progressão Continuada, na municipalização do ensino, na Lei 836 (Plano de 

Carreira) e nas precárias condições de trabalho e de remuneração, componentes 

causais objetivos.   

Em todo o país 50% dos professores apresentam algum sintoma da Síndrome 

de Burnout (CODO, 1999). Como dissemos anteriormente, esta síndrome tem como 

características o esgotamento emocional, a despersonalização do aluno e o 

abandono do trabalho. Esta pesquisa - feita em âmbito nacional - nos traz dados 

sobre a saúde mental dos professores e é de grande relevância para a pesquisa 

sobre o trabalho docente na atualidade. O problema é que, mesmo considerando a 

relevância da pesquisa e dos dados obtidos, esta não compreende que os 

fenômenos ligados à saúde psíquica dos professores têm como raiz a proletarização 

do seu trabalho, ou seja, a alienação do trabalho docente. Um dos aspectos 

fundamentais, que chamamos de perda da autonomia do trabalho docente, é que a 

produção teórica que orienta este trabalho ocorre quase que invariavelmente fora da 

prática docente cotidiana, pelo menos em se tratando do trabalho docente na escola 

básica.  

 O espaço escolar é um espaço de interesses distintos, um espaço de 

conflitos sociais permanentes. Pois, mesmo que o professor não tenha consciência 

de sua condição de classe, ele está submetido objetivamente às necessidades de 

reprodução ampliada do capital. Mesmo não produzindo diretamente mais-valia o 

professor contribui para a formação da força de trabalho. A transformação que a 

escola pública necessita não prescinde de uma denúncia abrangente sobre a 
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situação dramática das condições do trabalho no seu interior. As necessárias 

mudanças estruturais só podem realizar-se a partir da luta político-social para 

quebrar a estrutura hierárquica construída no interior das escolas e sustentada nas 

demais instâncias do sistema de ensino.  

Como já dissemos, a realização e a análise das entrevistas foi uma rica fonte 

de informação e reflexão sobre a política educacional da década de 1990. 

Gostaríamos de destacar como a autonomia docente é tratada na fala dos 

entrevistados. De forma geral, averiguamos que existe, por parte das lideranças 

sindicais, uma preocupação abrangente com aspectos da política educacional que 

dize respeito ao trabalho do professor em suas dimensões mais externas. Melhor 

dizendo, encontramos nos depoimentos críticas à política educacional que são vitais, 

entretanto, o discurso sindical pouco explora a condição pseudoautônoma na qual 

vem sendo submetido o trabalho docente.  

Acreditamos que esta lacuna tem como hipótese explicativa a preocupação 

(consciente ou não) de não depreciar, ainda mais, a imagem do professor. A auto-

imagem do docente normalmente não se vincula a um trabalho desprovido de 

autonomia ou proletarizado. Apesar das condições materiais em que vive, a maioria 

do professorado não se vê como trabalhador não-intelectual. Encarar este problema 

em sua radicalidade é como revelar uma deficiência de difícil aceitação pelo 

magistério, pois, inevitavelmente, fragiliza a categoria. A contradição inescapável é 

que se a perda da autonomia docente não for revelada em todos os seus contornos - 

apesar da inevitável exposição que esta denuncia levará - a resistência da categoria 

a este processo pode ser irremediavelmente comprometida.  

É importante que o movimento sindical paulista incorpore permanentemente 

em seu discurso e na sua prática o conjunto de dificuldades que o trabalho docente 

enfrenta em seu cotidiano. Não se trata de ter uma reação negativa diante das 

novas demandas colocadas e nem tampouco adotar uma postura subserviente 

diante das personificações do capital no interior da escola pública. Devemos utilizar 

este momento de crise social e educacional para denunciar - como primeira tarefa - 

as reais condições nas quais os professores realizam seu trabalho. Não somente em 
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relação às condições materiais, mas, também, sobre o conjunto das condições que 

envolvem o trabalho no interior da escola.  

As novas demandas e competências exigidas do professor o colocam em 

uma condição ainda mais grave de desprofissionalização, pois a reforma 

educacional o exclui das principais decisões tomadas em relação à rede pública. 

Esta reflexão reforça a idéia de que cabe ao movimento docente orientar a sua 

mobilização, cada vez mais, para a construção, no interior da escola pública, de 

buscar condições em que os docentes possam dar conta da complexa tarefa que é 

ensinar. Neste sentido, a pauta sindical/educacional deve colocar como uma de suas 

principais motivações o desenvolvimento de um trabalho que realmente supere a 

alienação do trabalho docente.  

A atual crise vivida pelo sindicalismo, especificamente o docente, tem levado 

muitos militantes a se dedicarem a reflexões com o objetivo de encontrar caminhos 

para enfrentar os desafios colocados pelas novas configurações socioeconômicas. 

Outros ativistas se dedicam a pesquisas e reflexões com o objetivo de contribuir com 

o esforço para compreensão do novo e superar a atual crise do movimento sindical. 

Além destas, há importantes contribuições realizadas “por fora” das instituições de 

ensino. Estes esforços individuais dificilmente encontram espaços adequados para a 

sua publicação e discussão no interior do movimento sindical. Uma das tarefas do 

sindicalismo no estado de São Paulo, a nosso ver, é criar melhores condições para 

que estas contribuições encontrem veículos de divulgação, como revistas periódicas 

e seminários regulares, por exemplo. Um tratamento mais adequado do debate 

teórico-político sobre a educação é de valor inestimável para uma formação e ação 

sindical mais eficaz. 

Esperamos ter contribuído com a reflexão em torno dos graves problemas 

que afligem a escola pública paulista, particularmente o ligado ao trabalho docente. 

Sabemos que este trabalho deixa muitas lacunas que só serão preenchidas com 

outros esforços investigativos e pela dinâmica da própria realidade transformada 

pela luta constante dos sujeitos sociais envolvidos.    
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Temas orientadores das entrevistas 

 

1- Identificação do entrevistado.   

2- Experiência profissional e no movimento sindical. 

3- Principais transformações no mundo do trabalho e conseqüências para o 

trabalho docente. 

4- Trabalho docente e cotidiano da escola. 

5- Condições de trabalho e autonomia docente.  

6- Papel da política educacional no processo de alienação do trabalho docente. 

7- Alienação do trabalho docente e qualidade de ensino. 

8- Política educacional, movimento sindical e resistência ao processo de 

alienação.  
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ANEXO B - Categorização das entrevistas (temas, análise e fragmentos)  

 

1. Tema I: Perfil e trajetória dos entrevistados 

1.2. Análise:  

A maioria dos entrevistados tem origem social no interior da classe trabalhadora ou nas camadas 

baixas da classe média. Alguns em setores ligados ao funcionalismo público, outros às famílias de 

operários e famílias que migraram do nordeste do país, estes, normalmente de origem camponesa. A 

origem da militância - sindical e política - ocorreu no interior do movimento estudantil. Com exceção 

de um dos nossos entrevistados que teve sua militância originada no movimento sindical no setor da 

construção civil no ABC chegando a ser secretário gera do sindicato. Tiveram experiências 

profissionais e sindicais em outros ramos de atividade, fizeram graduação em cursos noturnos e 

trabalhavam em empregos na indústria ou no setor de serviços. São lideranças que tiveram 

experiências no movimento social pregressas à atuação na APEOESP. Em movimentos de 

comunidades de Bairro, Igrejas, Sindicatos e Oposições Sindicais que se formaram na década de 

1980. Assumiram postos de comando no interior destas organizações. Podemos dizer que estes 

militantes Quando passam a fazer parte do Quadro do Magistério e do Sindicato dos Professores já 

vem como uma importante experiência política e sindical. Isto faz com que a ascensão a postos de 

direção ocorra de maneira relativamente rápida e com relativa independência de suas posições 

políticas e da influência de suas correntes na condução do sindicato como um todo. É claro que isto 

se deve em grande medida às dimensões desta estrutura sindical e à sua forma de organização. 

Devido à existência de uma estrutura horizontal bastante significativa materializada pelos Conselhos 

Estaduais e Regionais, além de uma estrutura de Subsedes espalhadas por todo Estado. Outro fato 

coincidente é que a entrada no magistério ocorre, muitas vezes, como segunda opção dos 

entrevistados. Isto se deve por fenômenos ocorridos na década de 1980 e 1990. Determinados por 

melhores possibilidades de realizar a resistência e a luta pela democratização do país. Outro fator 

significativo da trajetória dos entrevistados é que estes fizeram de uma forma ou de outra um 

percurso bastante similar na escalada até a Direção Executiva do Sindicato, o que se pode chamar 

de cúpula política da atual estrutura da APEOESP, ou seja, é a instância que dirige cotidianamente o 

sindicato, reunindo 21 membros, que assumem as várias secretarias da entidade. Todos os 

entrevistados passaram pelas instâncias de base da categoria como o RE, o Conselho Estadual de 

Representantes, a Diretoria Plena e finalmente a Diretoria Executiva. Isso pode demonstrar algumas 

hipóteses. Por um lado que a assunção de postos de comando no interior do sindicato ocorre por um 

processo progressivo de reconhecimento da prática política de seus quadros pelos associados, 

levando-se em conta que todos estes postos são preenchidos por eleição direta, por outro lado, pode 

haver uma estrutura que dá vazão aos intuitos denominados no movimento sindical e político como 

“carreirismo”, ou mesmo a combinação dos dois elementos. Encontramos nos depoimentos duas 



 

 

  - 119 -

   

 

 

 

 

 

 

gerações distintas. Uma geração ingressou no magistério na década de 1970 e permanece na 

atividade sindical até hoje. Portanto com uma importante bagagem histórica no movimento sindical 

brasileiro, particularmente no movimento sindical docente. Esta geração fez parte da vanguarda que 

se reunia em torno de Oposições ou Movimentos que se originaram por fora das estruturas sindicais - 

ou que vieram no decorrer do ascenso social a romper “pela esquerda” com a antiga burocracia 

controlada pela ditadura militar e que não dispunham de nenhuma autonomia para defender os 

interesses mais imediatos das respectivas categorias. 

 

 

1.3. Fragmentos da entrevistas de R:  

[...] Sou filho de professor e funcionário público. A minha formação se deu em Lins onde morava [...] 

Passamos por um período muito difícil na época do Maluf que cortou a contribuição sindical. Caímos 

para 12 mil associados, tínhamos que pagar o carnezinho, causando uma quebra muito grande [...] 

Em 1970 já dentro do movimento social mesmo, como professor, na organização dos professores e ai 

de modo geral na luta dos trabalhadores. No movimento como um todo para derrubar a Ditadura e 

também pela organização sindical dentro de uma concepção classista [...] Em 1988 mudei para 

Peruíbe. Ai você tem que escolher o seu lado, o seu partido. Acabei me filiando em 1988 ao Partido 

dos Trabalhadores. Mas, sabendo muito bem o que significa um partido já da experiência que eu 

tinha anteriormente [...] Os professores eram contratados em Caráter Precário, dentro de uma 

Ditadura onde você poderia ser mandado embora a qualquer momento, há muitos anos sem 

concurso [...] Durante a ditadura todos os sindicatos sofreram intervenção. A APEOESP e o CPP 

nunca foram referências para os trabalhadores da educação [...] O CPP, por exemplo, chegamos à 

conclusão de que demoraria dez anos, porque a Diretoria é eleita pelo Conselho e o Conselho vai se 

renovando por partes. Então, para você ter uma maioria no Conselho demoraria dez anos [...] 

 

 

1.4. Fragmentos da entrevistas de S:  

[...] Eu sou bem do interior do Estado. Nasci em Lucélia, depois fui para Osvado Cruz. Em Osvaldo 

Cruz eu me envolvi com o movimento de Igreja [...] Quando eu ingressei no magistério, em 1993, no 

primeiro dia de aula, eu me filiei na APEOESP. Como foi em 1993 eu chamo de privilégio, porque foi 

o ano de uma greve espetacular para quem entrou e estava naquela época [...] Quem participou 

daquilo lá teve um processo de formação muito grande, porque no movimento sindical nós temos 

aqueles elementos históricos que participaram da Ditadura, participaram da luta pela 

redemocratização, participaram de uma série de eventos importantíssimos para a formação desta 

geração. A nossa geração já não teve estas oportunidades. Eu continuei militando, sempre fui 

Representante de Escola, depois me elegi Conselheiro Estadual e depois, mesmo com essa carga, 

que eu acho que é absolutamente excessiva que uma série de companheiros fazem, eu dirigi a 

Subsede de Limeira por dois mandatos, trabalhando em três redes, com 60 aulas por semana... 
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Depois, por conta das decisões democráticas, inclusive do grupo em que eu participo, eu acabei 

vindo para Diretoria da APEOESP [...] Hoje estou como Secretário Geral, uma experiência muito 

gratificante, porque a Secretaria Geral tudo passa por aqui, tudo chega aqui e agente distribui para as 

ouras Secretarias [...] 

 

1.5. Fragmentos da entrevistas de F:  

[...] Eu trabalho desde meus dezenove anos, antes, dos dezenove anos, fazia bicos [...] Fui 

metalúrgico aqui no ABC, com a ajuda da família ingressei para fazer uma Faculdade de Ciências 

Sociais, depois fiz Complementação em Geografia. Ao entrar na Faculdade acirrou a minha 

participação nos movimentos políticos, porque eu já tinha uma participação no Movimento 

Secundarista. Entrei na Faculdade e, ao entrar na faculdade, passei a atuar no Movimento Estudantil. 

Acabei inaugurando a batalha no sentido de reabrir o Diretório Acadêmico da Faculdade de Filosofia 

de Santo André, onde eu estudei que hoje é a Fundação Santo André, isto foi em 1971. A partir de 

1975, mais especificamente em 1976 ingressei em um grupo político chamado Liga Operária e a 

partir daí o meu destino foi selado [...] Então acabei fazendo esta opção de ser professor a partir de 

1977 e até hoje atuo na área da educação e no sindicato [...] Minha origem social é de classe média 

baixa, meu pai era sapateiro, que, aliás, é uma profissão que era muito popular que praticamente não 

existe mais. Minha mãe era cobradora de ônibus [...] Bom, falar em primeira experiência no 

magistério eu destacaria dois aspectos. Primeiro o contexto político, você viver sobre uma ditadura 

significa você ter uma sociedade que está sobre um tacão, onde as pessoas não têm liberdade de 

expressão e de organização, você não pode falar o que quer e isso, evidentemente, interferia 

diretamente na organização da escola, no trabalho docente. A organização da escola era muita mais 

rígida e se exigia certa disciplina e autodisciplina dos alunos, coisa que hoje não tem. A conseqüência 

disto é que você poderia desempenhar a função docente com a mínima coerência, coisa que hoje 

você não consegue [...] 

 

1.6. Fragmentos da entrevistas de N:  

[...] Eu sou formado em Ciências Sociais, pela Fundação Santo André e em Licenciatura em 

Geografia pela Universidade São Marcos, aqui do Ipiranga, na Capital... Atualmente eu sou Professor 

Efetivo da Rede Estadual e da Rede Municipal de São Paulo [...] Eu diria que a minha opção por 

trabalhar na educação foi uma coisa meio por acaso. Eu fui militante sindical na década de 1980 e fui 

Secretário Geral do Sindicato da Construção Civil [...] A origem da minha militância político, sindical, 

popular e até de certa forma partidária [...] Bom, eu cheguei a São Paulo no começo dos anos 1980, 

em 1984, e como todo imigrante agente chega com um conjunto de sonhos, em um mundo 

completamente estranho. O único espaço em que encontrei para estabelecer relações, até de um 

ponto de vista social, foi num primeiro momento a Igreja do Bairro e pelo viés da Igreja comecei a ir 

às reuniões da CEBs e depois no núcleo do PT do Bairro [...] 
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2. Tema II: Política educacional e trabalho docente 

 

2.1. Análise:  

Os entrevistados são unânimes em considerar que houve uma inflexão na década de 1990 em 

relação à Política Educacional da União e dos Estados. Mas, para um dos entrevistado os ataques à 

educação pública começam em décadas anteriores, com a expansão do Ensino Público no Estado de 

São Paulo. Muitos insistem que este momento foi marcado pelas transformações ocorrida em âmbito 

internacional como a globalização, com o fim da bipolaridade. A homologação da LDB em 1996 foi 

para a maioria dos entrevistados um marco fundamental para a educação brasileira. Com isso vem a 

LDB e junto todas as Diretrizes para aplicação do Plano Decenal. Vem a Lei de Diretrizes e Bases 

feita em 1996, em junho de 1996. É aprovada a Emenda Constitucional n.º 14 que vai abrir espaço 

para descentralizar política e administrativamente a maior fatia da Educação Básica Pública no Brasil. 

Em uma das entrevistas aparece nitidamente a relação entre as necessidades macro econômicas do 

sistema capitalista e de suas conseqüências, colocando que a reforma do Estado deve atender as 

mudanças no padrão de produção. Quando são questionados sobre a influência que estas políticas 

têm sobre a escola e particularmente sobre o Trabalho Docente encontramos respostas que vão a 

direções distintas. Alguns colocam que não só o trabalho docente foi atingido, mas toda a Gestão da 

Escola, que apesar dos discursos oficiais, não funcionam de forma democrática. Alguns colocam 

também, que as condições de trabalho, o número de alunos por turma, a carga horária, a formação - 

inicial e continuada - deficitária e baixos salários acabam por reduzir a autonomia do professor 

tornando-o refém das de orientações externas. Outra questão que surge também com fator de 

redução da autonomia da escola e do professor são as avaliações externas. Em um dos depoimentos 

encontramos que desde a década de 1960 os professores e a escola sofrem com as políticas de 

ampliação do atendimento da escola pública estatal.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Fragmentos da entrevistas de R:  

[...] Não é a Diretoria que tem o poder aqui dentro. É claro que a Diretoria é formada por pessoas que 

tem inserção polít ica na base, mas as instâncias democráticas que existem na APEOESP eu acho 

perfeito [...] Eu acho que a APEOESP tem uma experiência interessantíssima no processo de 

formação [...] É tanto que dentro do funcionalismo público a APEOESP é a que mais mobiliza dentro 
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do funcionalismo, aqui no Estado de São Paulo. Pelo processo de formação dos REs, do Conselho, 

dos Conselheiros, enfim. A década de 1980 foi onde nós investimos violentamente na formação. Nós 

queríamos uma mudança de comportamento do professor que não se sentia trabalhador “esse 

negócio de greve é para metalúrgico, para químico” [...] A concepção é que era um profissional 

diferente dos demais. Então para você consolidar o Sindicato você tem que ter uma mudança no 

comportamento do professor tem que se sentir trabalhador [...] Na década de 1980 tivemos avanços 

lindos, a questão do Estatuto do Magistério, eu acho que esta Proposta Curricular foi totalmente 

arrebentada a partir do outro governo. Porque ela tinha uma concepção clara, a linha pedagógica era 

muito boa, de integração tanto vertical quanto horizontal de todo o currículo. Também tinha uma 

filosofia que era uma filosofia do movimento de esquerda [...] É uma dificuldade você mobilizar contra 

o Serra, mobilizar contra o Alckmin, mobilizar contra o Covas. Contra o Quércia, embora a gente 

tenha conseguido grandes mobilizações como em 1989, foi uma das maiores greves que nós 

tivemos, mas aí baixou a repressão mesmo, depois já com Fleury a coisa piorou violentamente, já 

não podia chegar ao Palácio, não podia ir para a Paulista. Começaram a utilizar mesmo mecanismos 

que reprimiam o professor para a participação e a agora culminou a partir do Governo Covas [...] 

Foram vitórias importantíssimas, grandes em termos de conquistas sindicais, dentro da APEOESP 

[...] O governo vez arrebentar com esta Proposta Curricular, justamente, pela concepção de esquerda 

que ela tinha. O movimento social como um todo saiu com uma força muito grande a partir da década 

de 1970, saiu com uma organização muito grande e uma força grande, ai foi mesmo acabar com esse 

movimento, não conseguiram felizmente. Mas que diminuíram muito esta ação, diminuíram, 

principalmente com o processo de voltar a criminalizar o movimento popular, a proibir qualquer tipo 

de manifestação [...] A Comissão Processante dá o despacho “Suspensão do professor por dois 

meses ou três meses” e a Secretaria agrava com Demissão, isto nunca existiu. Se existe uma 

comissão que tem competências, não precisa a Secretaria agravar [...] Nós começamos a sofrer um 

ataque vi olentíssimo desde a época. Saímos da escola que tinha poucos, extremamente seletiva, e 

você cria toda esta Rede. Isto se iniciou na década de 1960, já começou a abertura, a aumentar a 

Rede. Só que isso não se deu com investimentos proporcionais. Mas a proposta do governo social 

democrata do PSDB é diminuir, dentro de uma política neoliberal mesmo, o Estado [...] Aqui no 

Estado de São Paulo o investimento é de 3,5% do PIB, a UNESCO recomenda 10% ou 11% para os 

países em desenvolvimento. O Brasil também esta com 4,7%, é muito baixo em relação ao que se 

deveria ser investido. Então a redução desta rede, proposta no governo Covas, pela Rose Neubauer, 

foi um marco em termos de perda de qualidade desse ensino. Eles passaram inclusive a priorizar o 

aspecto quantitativo, custear a universalização, mas sem qualidade, nunca deram prioridade à 

qualidade de ensino é mesmo demonstrar em termos estatísticos “olha esta todo mundo na escola"... 

Com Covas isso foi marcante: a redução de verbas, redução de escolas, fechamento, mais de 300 

escolas fechadas nestes 12 últimos anos, o que provocou a superlotação, a continuidade de uma 

política [...] Um processo de redução da Rede, passando para o município o Ensino Fundamental, a 

municipalização que é outro desastre. Nós resistimos na época do Quércia que queria municipalizar, 

mas o Covas implantou, através da Rose Neubauer, a Reorganização da Escola que foi um absurdo, 
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não tinha motivação pedagógica nenhuma a não ser reduzir a Rede mesmo [...] O pior de tudo isso 

foi a fragmentação do Ensino Básico. Nós tínhamos um sistema, bom ou mau, mas um sistema 

articulado desde o Ensino Infantil até o Ensino Médio. Você tinha uma unidade pedagógica isso foi 

fragmentando os sistemas municipais de ensino. A municipalização e a reorganização foi motivo de 

quebra de qualidade, mas está adentro do programa do PSDB isso não é só na educação é em todo 

o serviço público do Estado de São Paulo [...] Para a organização social isso fragmenta mais, acaba 

fragmentando [...] Parece-me que agora o Governador José Serra vai implantar [...] Passando a 

educação mesma  para as Organizações Sociais, a criação de Fundações. Na semana passada o 

Serra elogiando as parcerias que o município fez com o objetivo de utilizar não só a apostila, mas a 

orientação pedagógica dada por estas empresas. Em muitos municípios no Estado de São Paulo é 

uma primeira fase da privatização do ensino. Os municípios não têm condições de manter mesmo, 

não é só aula no dia a dia ali a escola funcionando e tudo o mais, tem que criar uma estrutura 

pedagógica já que é um sistema, não é barato isso, o dinheiro do FUNDEB não cobre não cobre nem 

a terça parte disso. A destruição da Proposta Curricular também teve continuidade. Atualmente você 

não em uma integração de nada, as disciplinas são dadas departamentalizadas, este processo de 

integração que deveria acontecer no dia a dia [...] Eles achavam que a proposta curricular tinha uma 

filosofia de esquerda, mas independente disso era uma forma diferente de você tratar, porque a 

história tem que ser factual [...] A única coisa que eles fizeram era dar aqueles cursos de 30 horas. O 

professor chegava e falava assim "eu trabalhava, dava história lá, os fatos da história, datas e tudo o 

mais, mais era considerado um bom professor, me enfiaram lá num cursivo de 30 horas, eu deixei de 

fazer o que eu fazia, e fazia bem, e não consegui fazer o que deve ser feito". E dentro também da 

política do PSDB, o autoritarismo implantado na Rede a partir de Rose Neubauer. A mulher 

conseguiu enfiar os seus tentáculos em todas as escolas da Rede. Você não pode trabalhar dentro 

da educação de uma forma autoritária a de repressão aos professores como esta sendo feito na 

Rede. Você parece que está sendo vigiado por todo o mundo, tem que estar lá, não importa o que 

esta fazendo tem que esta lá [...] Foi implantado um autoritarismo muito grande dentro da Rede a 

partir da Rose Neubauer e tirou esta relação na verdade que tem que ser harmoniosa entre os 

especialistas, entre os funcionários e entre os professores e, também, com seus alunos [...] Isso é 

uma forma do autoritarismo da Secretaria através seus tentáculos chegar às escolas e utiliza a todos, 

Dirigentes, Supervisores, Diretores, mesmo que os diretores briguem com isso acabam sendo 

envolvidos [...] O professor acaba se submetendo. É uma forma de exacerbar ai o autoritarismo 

dentro das escolas e, pior, acho que isso vai ser passado para, toda a Rede, estão fazendo ai um 

piloto de teste na Escola integral, mas vai passar a aumentar mais ainda este autoritarismo. A 

redução da Grade Curricular [...] Aquilo lá foi uma violência, só retornou depois de muita briga. A Lei 

836 traz 60 minutos para aula. No noturno principalmente, você ganhava o adicional, mas o adicional 

noturno você ganha só a partir das 19 horas e a Fazenda continua calculando 60 minutos [...] A Lei 

836 também foi outro grande problema de aumento da hora-aula que é tradicional no país de 50 

minutos e todas as suas implicações, inclusive na aposentadoria dos professores que trabalharam 

todo o seu tempo de vida no magistério com 50 minutos. Esta aposentadoria é calculada por 60 
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minutos causando perda da aposentadoria por conta de isso ai. Além de acabar com o Plano de 

Carreira, reduzir para cinco níveis onde você não tem uma mobilidade, ao não ser através da 

evolução acadêmica, mestrado ou doutoramento, ou essa “não-acadêmica”. Para você passar de um 

nível para o outro há um interstício muito grande, três, quatro, cinco anos para você passar para outro 

[...] E aí que estímulo para o professor? Estamos brigando para que se tenha um Plano de Carreira 

aberto que possa evoluir e isso seja um estímulo de evolução na Carreira, com a perspectiva de um 

salário melhor e para que o professor esteja constantemente se formando, aperfeiçoando e se 

especializando. O Estado da uma formação continuada péssima, o professor que chega ao mestrado, 

ao doutoramento não continua na Rede. Com o salário que tem ele, vai para a Universidade ou vai 

para outro setor onde lhe dão melhores condições de trabalho e salário melhor. Outro problema que 

nós temos são as condições de trabalho que são péssimas, salas superlotadas, a pequena 

permanência do aluno na sala [...] Ou você reduz a quantidade de alunos por sala de aula [...] E o 

professor não consegue trabalhar com um número tão grande de alunos que tem que ter uma 

orientação fundamentalmente ali na escola. Eles não podem e não tem o respaldo em casa que 

poderia dar uma orientação [...] Dentro da sua Jornada você tem que fazer a formação continuada, 

trabalhar em uma única escola com uma Jornada adequada e não ter que fazer uma Jornada dupla 

ou tripla para poder complementar o salário. É um problema gravíssimo [...] Temos 46% em processo 

de estresse, 30% constatado trabalho excessivo e consequentemente com afastamentos. A violência 

foi outro fator que leva o professor ao estresse. Não só a violência, mas também as salas 

superlotadas. Problemas em relação à qualidade de ensino. Uma coisa é você ter alguns alunos outra 

é você ter 800 como é que você pode. Outro problema também é a matriz curricular com a redução 

da Carga Horária algumas disciplinas saíram do currículo Sociologia, Filosofia e Psicologia, reduziram 

as aulas de História e Geografia [...] É uma educação imediatista mesmo ensinar ao aluno a fazer 

continhas saber ler e escrever e jogar ele rapidamente no mercado de trabalho não precisa de uma 

formação mais integral mais abrangente [...] É claro que nós não devemos mais conviver com a 

repetência, se o aluno esta lá é para aprender, para ser aprovado. Mas não dessa forma, aprovar 

automaticamente. Para isso você tem que ter condições, estrutura adequada na escola, valorizar o 

profissional. Isso acaba se transformando mesmo em “aprovação automática” [...] Esse é outro ponto, 

não só o autoritarismo da Secretaria para o controle total, autoritário de toda a Rede, dos 

profissionais da educação, mas o autoritarismo, também, dentro das escolas, um autoritarismo que 

não concebe a participação da Comunidade dentro do processo de Gestão da Escola [...] Nos temos 

o exemplo de algumas escolas que com a participação de comunidade os índices de violência 

diminuíram a Qualidade do ensino também é melhor, o pai esta ali, ajudando, então esse é um ponto 

[...] Todo o encaminhamento que nós tínhamos de participação na escola da comunidade como um 

todo, da gestão democrática, isso foi quebrado. Principalmente esse governo cortou qualquer 

participação popular “não tem nada que opinar, quem decide somos nós e acabou”. A terceirização 

também é marcante neste governo, não só na escola pública, mas também no serviço público de uma 

forma geral, foi gritante isso, esta terceirização. Todas as decisões são de cima para baixo, todas as 

propostas, programas, sem discussão nenhuma, principalmente este processo ai de aprovação 
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automática que não foi discutido com ninguém, implantado [...] Agora o que nós temos que trabalhar 

é na verdade uma discussão mesmo da proposta curricular. Construir uma nova proposta curricular, 

já que esta que está ai não atende as demandas reais da sociedade em todos os aspectos. A escola 

tem que ser acadêmica para os filhos dos ricos, isso sempre foi assim no Brasil, e profissionalizante 

para os filhos dos pobres [...] Agora, as Reformas ficam justamente nisso. É uma reforma que tem 

uma base economicista. Como tudo o que eles fazem aqui no Estado de São Paulo era para reduzir 

gastos com a educação e dar esta educação domesticante mesmo, entendeu? [...]  

 

2.3. Fragmentos da entrevistas de S:  

[...] Você pensar um projeto de formação onde o professor trabalha 40 horas no mínimo. Porque hoje 

o pessoal esta com dois cargos no Estado no mínimo com 40 horas. Então tem que preparar aula, ler 

o trabalho, corrigir prova, cuidar da família e ainda vai fazer um projeto de formação no Sábado, como 

a Teia do Saber [...] O professor entra na Rede e ele não tem tempo mais nem de fazer a leitura de 

prazer dele porque é massacre total, sala lotada, Jornada estressante, se soma com a violência que 

tem nas escolas, falta de estrutura. Hoje está acontecendo uma discussão, inclusive com a 

participação da mídia, sobre a quantidade de professores que se afastam e que estão em Licença 

Média. Isto está ligado ao estresse de trabalho, o professor não esta agüentando mais e acha que 

este professor não pode ter formação. No SAEB infelizmente o Estado mais rico deste país foi o 

Estado que mais caiu em Qualidade de educação do Brasil [...] O processo de Reorganização, de 

Municipalização e Aprovação Automática na Rede acabou com a escola pública. Além da questão de 

Salário, a Carreira do Professor é uma vergonha, porque se hoje nós temos o nosso Salário Base, no 

caso nós consideramos salário base o salário do PEB I início de carreira, com 24 aulas, não chega a 

700 reais. O professor tem quatro gratificações, a gratificação geral, a gratificação do trabalho 

educacional, a gratificação da atividade no magistério e o prêmio de valorização. Então nos temos 

quatro gratificações, estas gratificações não incidem sobre a carreira e o aposentado ainda fica de 

fora. Não precisa ser nenhum Catedrático em Educação para imaginar que é melhor ter uma classe 

com 20 alunos do que uma classe com 42 alunos e mais um bolsista e mais um professor. Depois a 

outra parte do projeto diz que o Ciclo que é de quatro anos passará para dois anos [...] Nós temos 

dois ciclos de quatro anos e eu desafio qualquer pessoa a ir à porta de uma escola e perguntar para o 

aluno se ele esta indo para o terceiro ano do Ciclo II ou se ele está indo para a 7ª com certeza a 

resposta dele vai ser estou indo para a 7ª, porque o Estado esta estrutura do em série [...] Tudo está 

estruturado em série e, para a população, fica esta mentira de que a escola está em Ciclo esta em 

Progressão Continuada o que não é nenhuma verdade. Agora, depois de todos os resultados que nós 

tivemos, é importante destacar também para nós aqui na APEOESP que nem o ENEM, nem o SAEB 

são instrumentos científicos de avaliação desta rede com as nossas metodologias, mas você não 

pode desprezar um sistema de avaliação deste porte eu acho que isso chama a responsabilidade não 

só do sindicato, mas da sociedade porque este governo passa, a secretarias de educação vai passar, 

mas nós vamos ficar na educação [...] A primeira escola do SAEB que aquela escola do Piauí tem 

Filosofia e Sociologia desde o Ciclo I. Se você pegar a melhor de São Paulo eles tem 20 alunos por 
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sala de aula. Em São Paulo hoje esta em torno de 4% do PIB com a educação. Então nos temos uma 

luta nacional pela derrubada do veto. São Paulo precisa ampliar o investimento em educação o mais 

urgente possível. Alias, em São Paulo não é só a escola pública que vive toda esta precarização o 

Ensino Infantil se quer é atendido em São Paulo, a creche e a educação infantil aqui é uma lástima 

você não discute nem a qualidade, não tem para todos. O que acontece: municípios que fizeram à 

municipalização assumiram a responsabilidade que era do Estado - que era toda do Estado. Agente 

quer a co-responsabilidade das três esferas. Perceberam que o dinheiro não deu para fazer uma 

educação diferente, tanto que se você pegar os resultados do município e Estado um pode estar um 

pouquinho na frente do outro, mas todo mundo está deficitário [...] Aliás, uma das coisas que a Rose 

Neubauer fez sem discutir que ao passar a responsabilidade da Rede, do Estado, também, queria se 

livrar da Previdência [...] Só que a municipalização deixou marcas profundas que são difíceis de 

reversão porque a municipalização para mim só trouxe prejuízos quando alguém fala que lá na 

cidade a municipalização. É porque não contextualizou tudo. Se você for lá e olhar vai ver que trouxe 

prejuízo, primeiro prejuízo de carreira, desemprego. Mas o que aconteceu com grande parte dos 

municípios? Com o FUNDEF passamos a ter 645 micros sistemas de educação com alguns maiores, 

médios e tal... Os municípios nunca vão ter dinheiro para fazer, são os que menos tem dinheiro, por 

isso que agente fala “tem que estar na mão do Estado com a responsabilidade do Município e a 

responsabilidade da União também”. Para ampliar a sua responsabilidade sobre a educação básica 

como FUNDEB. A União vai entrar de novo na Educação Básica de forma tímida ainda. Nós vamos 

lutar para ampliar mais [...] Tem município que quem indica o professor é o vereador, tem município 

que loteou, cada vereador indicava o Diretor, tem de tudo. Mas em grande parcela teve Concurso 

Público que vinculou o professor aquela Rede Pública e que ele está contribuindo com o sistema de 

previdência naquela Rede. O que a gente paga de dívida daria para criar a escola ideal. Agora, 

precisa ter decisão política e precisa ter a nossa força na rua cobrando tanto do governo federal, do 

governo estadual e dos governos municipais, todo mundo tem a sua cota. Quanto ao FUNDEB eu 

acho que é um avanço e ele é um avanço no sentido de que o FUNDEB trata a educação de forma 

geral porque ele vai estimular as matrículas nas creches na educação infantil na educação 

fundamental no ensino médio na educação especial na educação indígena enfim tudo o que é 

educação básica está dentro do fundo [...] A vantagem do Fundo é que você vincula o dinheiro aos 

alunos então assim você obriga aquelas prefeituras e Estado abra a escola pública para trazer todos 

os alunos, porque antigamente que o dinheiro não era vinculado ao aluno nós tínhamos muito mais 

alunos fora da escola, hoje até brigam Estado e Município pela matrícula destes alunos [...] Agora, 

aqui é importante dizer o seguinte: que os municípios não terão só este dinheiro, porque os 

municípios ficam com 5% de todos os impostos, mais os impostos próprios para fazer a Educação 

Infantil e complementar isso aqui, porque, na verdade, eles estavam fazendo a creche só com isso 

[...] É bacana porque ele prevê como fundamental em tempo integral também que é 1,25. E a 

Educação de Jovens e Adultos, 1,20. E tem um negócio que é fantástico, a Ponderação para o EJA, 

que é Ensino de Jovens e Adultos, incidirá somente sobre os cursos presenciais, então só poderá 

tirar dinheiro do Fundo quem tiver curso presencial [...] Tem que ter estrutura, não pode ser esta 
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escola que o Chalita fez e achar que resolve, porque isso é lamentável. Mas tem outro ponto 

favorável também no FUNDEB. O artigo 211 da Constituição Brasileira diz o seguinte: que a 

prioridade do município é educação a educação infantil primeiro, depois o Ensino Fundamental, a 

prioridade do Estado é o Ensino Médio e Fundamental. Então nós temos como prioridade exclusiva 

do Estado o Ensino Médio, exclusiva do Município o Ensino Infantil [...] O FUNDEB no artigo 8º do 

parágrafo 1º trouxe o seguinte: os recursos serão distribuídos exclusivamente nos respectivos 

âmbitos de ação prioritária conforme o artigo 211 da Constituição Brasileira, o que me dá certeza de 

que fechou a municipalização no Ensino Médio e que o prefeito que tiver o Ensino Médio seja ele de 

uma cidade pequena, média ou grande vai ter que bancar com recursos próprios, não vai tirar 

dinheiro do Fundo. Da mesma forma que o Estado se avançar sobre a Educação Infantil não vai tirar 

dinheiro do Fundo [...] A luta histórica da APEOESP é de 10% do PIB para a educação. O fato de 

apoiar o FUNDEB não significa abrir mão disso ai [...] Nós vamos lutar para chegar mais. O FUNDEB 

tem uma metodologia melhor do que nós temos hoje. Nós vamos ter Conselho Gestor. É lógico que 

isto também é uma briga porque tem cidade que ainda tem “Coronel” aqui em São Paulo, mas a 

vantagem do Fundo é que ele carimba o dinheiro na mão do aluno. Então o prefeito pode brigar, o 

Estado pode brigar só que o dinheiro está com o aluno. Esta é uma garantia importante para nós, 

porque se tiver um grupo de vinte crianças na cidade. O fato de o Prefeito criar uma creche para 

atender - vai ter recurso. Isso o estimula a fazer. É diferente de você ter vinculação de 25% ou 30%, 

porque eles fazem uma escola e usam dinheiro do Fundo. É lógico que tem coisas que poderia 

melhorar e nós vamos lutar nós, por exemplo, temos hoje 60% do fundo para salário do magistério, 

nós estamos lutando para 80% para os trabalhadores em educação, porque nós enxergamos a 

escola como um todo, nós não conseguimos isto [...] Agora vamos lutar para que seja na nossa óptica 

dentro do FUNDEB é o Piso Salarial Nacional Profissional, porque a nossa categoria desde quando 

começou no Brasil não tem Piso [...] A CNTE fez um trabalho seríssimo, viajou os Estados. A nossa 

proposta da Confederação de Piso é de R$1575,00 com nível universitário, R$1050,00 com Ensino 

Médio. Só para trazer isso para São Paulo: nós temos um Piso hoje de R$ 600,00. Eu acho que não 

só a autonomia do professor, mas a autonomia da escola, na verdade, é um debate que nós temos 

feito. Este ano deverá ter Conferencia de Educação Oficial do MEC para discutir educação, a CNTE 

também vai fazer a Conferência Nacional de Educação para discutir. Um dos temas que vai permear 

toda esta discussão é a Gestão Democrática. Porque esta história do Professor fechar a porta da sala 

e fazer o melhor que pode, com a autonomia que tem é para minimizar, dentro do processo ensino-

aprendizagem básico, o que agente pode fazer. Aqui o governo pode falar o que ele quiser, é 

absolutamente centralizado. São Paulo tem um processo desconcentrado, não é descentralizado. 

Então, na verdade as regiões e mesmo as próprias Diretorias reúnem o grupo para discutir como é 

que vai realizar a ordem que foi pensada lá na Secretaria, no DRHU, ou na CEMP. Então a escola 

não tem autonomia nenhuma [...] Não são dadas duas opções. Você vê o nosso currículo, não tem 

autonomia nenhuma, é tudo fechado. Na escola você se reúne para ver como executar. E esse é o 

grande erro do governo, porque não escuta as pessoas que estão no dia a dia na escola e não 

permite que elas tenham as suas respectivas decisões na sua escola. [...] A Secretaria quer manter 
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uma proposta homogênea para cinco mil escolas, para mais de cinco milhões de alunos [...] É preciso 

garantir que os instrumentos e mecanismo de decisão possam a sociedade participar, não só o 

professor [...] Tem que democratizar o Conselho Nacional de Educação, houve um passo 

significativo, porque tem um membro da APEOESP no Conselho. Isto há cinco anos atrás era 

inconcebível, hoje já houve um avanço. Em São Paulo não houve um passo, para você ver, a OAB 

tem cadeira no Conselho Estadual de Educação. A APEOESP não tem um professor de base, não 

tem uma cadeira para poder falar o que ele está enxergando no seu dia a dia. Em São Paulo nós 

temos Conselhos Municipais de Educação em que o Presidente do Conselho é a esposa do 

Secretário ou é um indicado pela Secretario. Tem que democratizar os Conselhos de Escola, o 

Diretor da Escola tem que ser um membro do Conselho mais não deveria ser o Presidente, porque 

tem que ficar aberto para a eleição, porque não um pai não pode ser o Presidente do Conselho de 

Escola, porque não um professor, porque o Secretário da Escola não pode, porque o Inspetor da 

Escola não pode. [...] 

 

2.4. Fragmentos da entrevistas de F:  

[...] Na verdade, eu faço parte de uma geração que alguns companheiros que hoje não militar mais 

não tem como expectativa o socialismo que afirmam que eu faço parte de uma geração que 

fracassou que tinha uma utopia que lutava pelo socialismo etc. e não vingou nos demos uma vida 

para o movimento eu sou um de milhares que fizeram isto [...] O processo de reestruturação da 

APEOESP que é uma entidade que existe desde 1948, um dos fundadores foi o Sólon Borges dos 

Reis, que faleceu faz uma semana com 89 anos de idade [...] É parte deste grande ascenso do 

movimento sindical ou de recomposição do movimento operário que tem no Brasil e no mundo, que 

reuniu vários agrupamentos de esquerda e conformou uma tendência sindical ampla chamada MUP 

(Movimento pela Unificação dos Professores) e que começa a se jogar para organizar o movimento 

dos Trabalhadores em Educação. A  estrutura profissional da Categoria era outra. Boa parte do 

pessoal que estava no movimento dos professores vinha do movimento estudantil e já vinha com 

certa experiência ou como diria um intelectual um back ground do movimento estudantil, o que 

facilitava, também, a ação do movimento dos trabalhadores em educação, que facilitou, Eu faço 

questão de ressaltar isso, porque hoje essa nova geração que vem para a Rede Pública não vem 

com nenhum referencial no Movimento Estudantil o movimento estudantil esta em uma inércia uma 

crise já de pelo menos 10 anos. A década de 1990 inaugura um outro período histórico da luta de 

classe no Brasil. O Estado sofre um impacto direto da globalização e da reestruturação produtiva, da 

globalização por conta da abertura dos mercados. [...] As lideranças sindicais e, até mesmo, o mundo 

acadêmico, vamos dizer assim, não conseguiram perceber estas mudanças e, ao não conseguir 

perceber estas mudanças, não sabem como dar respostas. Então, tudo aquilo que agente viu no final 

da década de 1970 e no início de 1980, na década de 1990 vai ser uma constante derrapagem. Com 

o problema do desemprego estrutural, por exemplo, como lidar com um fenômeno que é o fato da 

máquina estar substituindo o homem. Então, quando você olha a reestruturação produtiva nos 

bancos, por exemplo, que hoje é bem visível [...] Ou quando você entra em uma fábrica, uma linha de 
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montagem, que até no início dos anos 1990 você tinha 100 pessoas em uma determinada linha de 

montagem. Eu parto de uma premissa que é marxista de que a educação sempre esteve 

subordinada, de forma relativa, ao político e ao econômico. [...]. É necessário formar mão-de-obra 

para atender novas demandas do mundo do trabalho, que não exigem a mesma mão-de-obra 

formada no velho paradigma taylorista-fordista. [...] Isto vai fazer com que haja uma readequação do 

sistema educativo, aonde vai se produzir as Políticas Públicas da educação para atender essas 

novas demandas do mundo do trabalho, não é só no Brasil [...] É a Conferência de Educação Mundial 

para Todos em Jontien, na Tailândia, em março de 1990 [...] A Primeira Meta, erradicar o 

analfabetismo. Segunda, universalizar a Educação Básica leia-se, a Educação Básica não é a leitura 

da LDB, a Educação Básica são cinco anos de escolaridade. Terceira, acabar com a evasão e com a 

repetência escolar. Quarta Meta, reestruturação das Carreiras Docentes. Quinta Meta, realizar 

levantamentos e censos estatísticos sobre os Sistemas Educativos Externos. Como conseqüência 

dessas. Quinta resolução, introduzir Sistemas de Avaliação Externa, inclusive avaliação de 

desempenho do professor. Descentralizar política e administrativamente a educação, alocar recursos 

com prioridade para o Ensino Fundamental. Essas são as principais diretrizes. E realizar parceiras, 

também, com a sociedade, com a comunidade para desenvolver a educação [...] Em 1995, na eleição 

de Fernando Henrique Cardoso, ele se antecipa. Nós não tínhamos ainda a aprovação da LDB. 

Começa, via Medidas Provisórias, a implantar os programas educacionais que depois vão ser 

aprovados em 1995 através da Lei 9131. Ele cria o Conselho Nacional de Educação, descentraliza a 

transferência dos recursos diretamente para a escola, o chamado dinheiro da escola, descentraliza a 

merenda, aponta para a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Tudo isso em 1995, antes da 

aprovação da LDB, que foi aprovada em dezembro de 1996 [...] Aprofunda-se enormemente a 

desresponsabilização do Estado em relação à educação. Com isso para nada quer dizer que o 

Estado tenha deixado de aplicar recursos na educação, ao contrário, aumentou. O problema é que 

esses recursos foram passados para outros poderem administrar [...] Com isso vem a LDB e junto 

todas as diretrizes para aplicação do Plano Decenal. Vem a Lei de Diretrizes e Bases feita em 1996, 

em junho de 1996. É aprovada a Emenda Constitucional n.º 14 que vão abrir espaço para 

descentralizar política e administrativamente a maior fatia da Educação Básica Pública no Brasil [...] 

Ao descentralizar os recursos vem medidas políticas e programas educacionais que dão uma 

centralização política para o Estado e para o MEC e descentralizar a administração. Então vejamos: 

Parâmetros Curriculares Nacionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, Sistema de Avaliação, SAEB e 

SARESP. Então você tem de seis a sete instrumentos de controle político do sistema educativo. Bom, 

com isso há uma interferência direta, como conseqüência, no trabalho das escolas, no trabalho 

docente dentro da sala de aula. Ao haver esta interferência as conseqüências são abruptas. Então 

todas umas séries de medidas vão ser antecipadas pelo Estado de São Paulo junto com FHC. Então 

vem em 1995 a minuta em março, uma minuta que faz uma análise e apresenta as diretrizes de 

reestruturação do sistema educativo de São Paulo. No início de 1996 vem a Reorganização da Rede, 

com a Reorganização da Rede vem a municipalização do Ensino. Em 1997 o governo Covas e a 

Rose Neubauer completa este serviço via Reforma da Grade em 1997. Junto com a Reforma da 
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Grade, em 1997, vem a aprovação da Lei 836. Concomitante o governo Covas aprova de uma forma 

autoritária a Lei 836. A Lei 836 é na verdade a antecipação da Reforma da Grade Curricular de 1997. 

[...] Na Lei 444/85 o conceito de tempo era hora-aula, na Lei 836 passa para hora-relógio. Só ai ela 

faz uma “mágica” para o professor trabalhar mais dez minutos a cada aula [...] a institucionalização da 

Acumulação de Cargos no artigo 11 e 12. O professor passa a poder acumular cargo e trabalhar até 

64 horas por semana, o Diretor e o Supervisor também [...] Faz toda uma Reestruturação da Carreira, 

Cargos e Salários que o professor evolui, tem uma ilusão que evolui, por conta dos interstícios. Não 

há uma valorização efetiva da titulação e nem do tempo de serviço. Com isso, então nos temos uma 

conseqüência drástica no ano de 1997, cerca de 30 mil professores ficaram sem aula. No ano de 

1997, paralelamente a isso, se adota a política de adequar a relação de alunos e professor. [...]. 

Fechando classes e períodos. Em conseqüência disso é a superlotação de classe. Então, nós 

tivemos nos últimos anos uma intensa operação de fechar períodos noturnos, de fechar cursos. E 

outras medidas dentro da educação, a Aceleração, a introdução do Projeto Progressão Continuada, 

que não é Progressão Continuada é Promoção Automática. A partir de 1997 a nossa categoria 

começa a amargar uma situação que outras categorias profissionais já conheciam o desemprego. O 

governo Lula continua e passa a adotar uma política educacional que não rompe com essa lógica dos 

Planos Educacionais, ao contrário, adota o Plano Decenal de Educação para Todos. Mantém a 

municipalização. [...] Os auditores do Banco Mundial continuam lá no MEC fiscalizando e 

acompanhando a implantação da política educacional, os auditores do Banco Mundial continuam 

acompanhando e monitorando as políticas educacionais [...] Segundo o cálculo do professor Nicolas 

Davis, num debate que agente fez em Guarulhos, se aplicar os quatro bilhões e meio hoje, que estão 

previstos para os quatro anos, totalmente na Educação básica o valor per capta/aluno seria menor 

que o valor per capta aluno que o FUNDEF estabelece hoje [...] A estrutura da escola era rígida... 

Conservadora. A Matriz Curricular ou a Grade, como queira, que tínhamos na década de 1970 e que 

temos hoje se diferenciam muito pouco, por quê? Porque, na verdade ela se baseia num paradigma 

que predominou durante todos os anos 1970 e anos 1980, que é o paradigma taylorista-fordista [...] A 

partir daí se produziu uma metodologia de trabalho onde o professor foi, na época, hoje ainda é, 

amarrado num conteúdo esquemático, bastante divorciado de conteúdos do próprio componente 

curricular [...] O trabalho do professor era desenvolvido com uma relativa tranqüilidade, porque era 

esquemático. Isto estava materializado num instrumento de trabalho que hoje grande parte dos 

profissionais de educação acaba ficando amarrado, que é o livro didático [...] Hoje institucionalizada, 

porque o Estado compra em média 100 milhões de livros didáticos por ano e distribui para os alunos. 

Então o professor fica amarrado em trabalhar o conteúdo desse livro didático que está no programa, 

nos conteúdos dos componentes curriculares e na matriz curricular [...] O que acaba produzindo certa 

alienação do trabalho docente. O salário nesta época tinha um maior poder de compra... Nós vamos 

sofrer uma defasagem salarial mais especificamente a partir dos anos 1980. Eu vou dar até a data, a 

partir de 1980 para cá, foi na gestão Maluf, no caso do Estado de São Paulo [...] Agora a qualidade, a 

infra-estrutura, a qualificação da formação do profissional isso foi secundário, isso inclusive se 

degenerou com a criação dos cursos de pequena ou de curta duração. Porque era necessário ter 
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professor para atender essa demanda crescente por causa da massificação. É bom que se saiba que 

a articulação sindical tem hegemonia e controla a APEOESP e os sindicatos desde 1981 e este 

controle mostra um pouco da adaptação que ocorreu sobre esta corrente e o que ocorreu no 

sindicato. [...] Nós vivenciamos nos anos 1990 a chamada política do sindicato cidadão de buscar 

parceria e negociação com a FIESP, como já se tentou fazer em campanhas salariais do setor, ao 

invés de organizar a categoria para mobilizar, para pressionar. Para negociar se faz o inverso, se 

busca intensas negociações e se secundariza a mobilização, como se isso fosse possível [...] A prova 

cabal disso é que em muitos municípios que gerenciam eles aplicam a municipalização. Um outro 

aspecto é nos conceitos e nas propostas de política de educação, o melhor exemplo a articulação em 

nível nacional sempre defendeu como produto de resolução de congresso do CNTE e da própria 

APEOESP é que agente tem que defender um Piso nacionalmente unificado equivalente ao piso do 

DIEESE. Hoje esta bandeira, embora esteja escrita no programa da CNTE, isto não se discute. 

Efetivamente começa a se rebaixar as reivindicações, porque quem está no poder é o PT e o governo 

é Lula [...] Para falar disso nós temos que entender que nós somos uma categoria bastante 

heterogênea e grande, uma categoria que em São Paulo tem cerca de 220 mil professores, não estou 

nem considerando diretores e supervisores [...] Independente das diferenças políticas que tem estes 

setores, sempre se pautou no sentido de que a mobilização e a luta direta tivesse privilégio nas 

táticas do movimento. Ocorre porem, que este aspecto, a heterogeneidade a categoria, na década de 

1990, introduziu, também, uma mudança de conceito político e de tática da articulação sindical que 

provocou uma mudança estrutural da categoria e essa mudança estrutural se expressa exatamente 

na data que agente comentou em 1997... A Reforma da Grade e a Lei 836 [...] Ela entra em uma 

exaustiva jornada da de trabalho, acumula cargo trabalhando de manhã, de tarde e de noite. Então 

este fator, para mim, é o que explica, junto com o papel que a direção vai ter nos anos 1990 no 

sentido da dificuldade que nós temos para mobilizar a categoria. Então muitas vezes ela não assumiu 

o desafio de agir de se mobilizar e de fazer greve, porque você tem uma vanguarda hoje trabalhando 

em dois períodos ou em três períodos, acumulando cargos em duas redes ou na mesma Rede 

Estadual. Então este fator para mim tem uma incidência muito forte [...] Se você não imprime uma 

intensa agitação na categoria se você não esclarece você não move a categoria. Essa dificuldade, 

ainda mais uma categoria estadual que essa dividida em mais de seis mil escolas. Então esse fato 

fez com que ainda a Oposição não tenha conseguido se credenciar perante o conjunto da categoria. 

A intervenção do Estado para minar a mobilização da categoria foi com a saída da Rose Neubauer a 

entrada do Gabriel Chalita. Ele passou a ser um instrumento de propagando junto com a categoria da 

política publica do governo tucano e o resultado disso é que, na verdade, em certo momento ele 

disputou a categoria conosco. Ele fazia grandes reuniões regionais, ele usava o aparato do Estado 

para convocar os professores nas regiões [...] Embora estejamos em uma democracia ele usou uma 

lei da ditadura impedindo que o professor concedesse entrevista em órgão da imprensa. Ele vai lá 

saca e usa essa lei se o professor der uma declaração em qualquer órgão de imprensa, “a 

democracia é relativa como” dizia Geisel. É lógico que isso corroborou com um instrumento que ainda 

tem influencia: a introdução do Bônus após a greve de 2000, o Bônus foi um instrumento sob o 
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discurso que o bônus é para privilegiar o professor que não sai da sala de aula. A partir do momento 

em que você tem uma classe superlotada com 50 alunos por mais que os acadêmicos e os teóricos 

falem que fácil desenvolver, não é [...] A crescente desvalorização do profissional da educação, o 

arrocho salarial o induziu a trabalhar em uma Jornada exaustiva. Fazendo com que ele não tenha 

tempo para nada, ele não tem tempo para ler um jornal, quanto mais ler um livro para preparar de 

forma decente a sua aula... Isso se expressa na incapacidade da escola acompanhar a velocidade do 

desenvolvimento do conhecimento, da informação. Porque hoje os meios de comunicação, desde a 

televisão, dão uma velocidade estonteante e a escola não consegue, minimamente, acompanhar. 

Porque ela não chegou à era Gutenberg. Você fala em inclusão, mas não tem uma Biblioteca decente 

quanto mais o resto na escola [...] Vão dizer que o governo mandou livro para a escola. Você não tem 

uma Bibliotecária que organize o espaço, uma orientação educacional para o aluno, como se 

pesquisa, como se vai à biblioteca, o habito de ler [...] É uma dificuldade impressionante. Isto é uma 

situação generalizada [...] A outra foi a publicação do relatório de 2005 sobre a aprovação do Ensino 

Médio que foi enviado pelo Tribunal de Contas, onde os alunos da Rede Pública de São Paulo 

tiveram o pior índice de aprovação desde 1997.  

 

 
 

2.5. Fragmentos da entrevistas de N:  

[...] Em 1989 nos tivemos a queda do Muro de Berlim, em 1991 o fim da união soviética e do 

chamado Bloco do Socialismo Real no Leste Europeu [...] Então aquilo ali foi um momento de 

frustração muito grande, nós tínhamos a CUT e o PT num momento de ascensão no Brasil e a 

referencia da esquerda socialista internacional sendo praticamente sepultada pela avalanche do 

movimento de massas contra aqueles regimes que eram totalitários na realidade. Então isso causou 

uma desilusão muita gente foi para a casa, optou por abandonar o movimento, outros ficaram 

participando de forma muito precária tal. A década de 1990 expõe a nu as tragédias e as limitações 

de um movimento real de esquerda e ao mesmo tempo impõe o desafio para que agente pudesse 

reconstruir o projeto de esquerda mais focada com a realidade brasileira e de certa forma acaba 

estabelecendo a negação sem não totalmente pelo menos da maior parte daquilo que foi o chamado 

comunismo, entre aspas, soviético, chinês, cubano e, mesmo do leste europeu. Agente vai observar o 

refluxo destes movimentos a CUT passou a defender as Câmaras Setoriais, os Fóruns Tripartites 

com o governo e patrões. Os sindicatos renunciaram a estratégia das greves e passaram a focar a 

atuação sindical nas negociais entre os patrões e o governo e ao mesmo tempo dando um caráter 

mais de cunho [...] Eu diria até de escritório de luxo para os edifícios e prédios do sindicato. Então ali 

na década de 1990 nos começamos a ter uma mudança radical daquele movimento que foi 

construído nos anos 1980 e que tinha como lema o sindicato autônomo em relação aos patrões e aos 

governos e a luta pela emancipação da classe trabalhadora brasileira como eixo [...] Eu não diria que 

tenha sido determinante, mas, enfim, penso que é um fator fundamental para a agente entender um 

pouco este processo que agente está vivendo hoje. Essa adaptação da Direção da CUT e do Partido 
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dos Trabalhadores à ordem estabelecida. Como o fim daquele dualismo, da chamada bipolarização 

abriu-se um processo em que os capitalistas puderam implantar o seu projeto do ponto de vista 

mundial. A partir daquele momento ficou convencionada a reestruturação produtiva, a automatização 

das máquinas no interior das fábricas, levando a redução do número de trabalhadores naquelas 

fábricas gigantescas, milhares de trabalhadores, gradativamente, deixaram de existir. Bom, 

retomando aqui a discussão, a reestruturação produtiva abre um processo de enfraquecimento 

daquele sindicalismo de massas criado nos anos 1980 e o Brasil não passou incólume a esta lógica. 

Essa mudança profunda que está ocorrendo no seio da produção acabe se refletindo também do 

ponto de vista do pensamento, do ponto de vista da dinâmica do capital. Nós passamos a assistir a 

retomada dos princípios do liberalismo, chamado de neoliberalismo, sendo implementado 

violentamente na América Latina e no Brasil, sendo implementado de maneira mais tardia pelo 

governo FHC, porque o governo Collor não teve capacidade para implementar este projeto no Brasil, 

quando agente viu no Chile, no México, em vários países da América latina os princípios neoliberais 

sendo implementados. E a mídia impôs de cima para baixo que nós estamos vivendo em uma 

sociedade globalizada, o mito da globalização passou a ser a tônica de praticamente todos os 

pensadores da direita até a esquerda mais radical. Nós passamos a conviver com essa realidade e 

há uma adesão massiva de militantes de esquerda de personalidades de dirigentes a essa lógica e 

isso se espraiou para as mais variadas organizações, o PT e a CUT, efetivamente, aderiu a essa 

lógica. È um momento realmente muito difícil que agente enfrenta hoje, mas acho que as bases deste 

processo ficaram estabelecidas ali. A nova Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional que foi 

aprovada em dezembro de 1996 foi sancionada pelo presidente em dezembro de 1996. Ela foi 

resultado de um processo de discussão com a sociedade cível, o projeto original do lado foi isso. [...]. 

Posteriormente é designada Angela Amin que para relatar o projeto. O projeto vai para o Senado 

ainda com determinados aspectos que daquilo que havia sido discutido pela sociedade civil e quando 

chega ao senado é designa do relator do projeto Darci ribeiro e joga o que tinha vindo da Câmara na 

lata do lixo e apresenta um substitutivo que essa LDB da Educação que nós temos hoje que eu chego 

a chamar de mostrengo porque ela é ambígua naquilo que em tese seria avançada e é incisiva 

naquilo que é para impor condições do ponto de vista de ataques aos trabalhadores da educação. 

Então existe muito claro na LDB, por exemplo, no artigo 26 e no artigo 36, que são os dois artigos 

que tratam do currículo nós vemos claramente ali a marca do pensamento neoliberal de flexibilizar o 

currículo. Isto de forma mascarada, sob a ótica de um discurso de modernidade, em nome de 

modernizar a educação e democratizar as relações educacionais você acaba praticante desobrigando 

a existência de um curricular nacional mínimo focado na organização curricular por disciplina. Então 

por um lado fala em saberes, fala em componentes curriculares, fala em ciclo, mas não fala na 

obrigatoriedade de nenhuma disciplina, exceto, no artigo 36 uma língua estrangeira moderna que 

contraditoriamente é considerada disciplina obrigatório do currículo, desde que seja aprovada pela 

comunidade escolar. Essa ambigüidade da LDB vai servir de base para a elaboração do Parecer 15 

que vai resultar na Resolução 03 de 1998 que na realidade são as diretrizes curriculares nacionais 

para o Ensino Médio e propõe ali basicamente a organização por áreas do conhecimento e que o 
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objetivo da escola não é ensinar componentes disciplinares mais desenvolver competências e 

habilidades nos alunos, ou seja, uma visão pedagógica imposta. Em uma instituição nacional que é o 

conselho nacional da educação, num órgão normativo do ponto de vista estatal. Você implementou 

um conjunto de avaliações institucionais com objetivo claro de implementar reformas, a chamada 

política da evidencia, você faz uma avaliação para obter uma evidência que corresponda aquilo que 

você defende e para responder a esta evidencia você responde com uma reforma neoliberal. È de 

que forma, reorganizando as redes de ensinos, flexibilizando currículos, praticamente destruindo a 

profissão do professor. O professor passou a ser escolhido com o eixo central, o pivô central de todas 

as mazelas da educação, tudo o que existe de ruim de crise e deficiência na educação pública no 

Brasil a culpa é do professor.  Você ampliou a demanda, 96% dos alunos de sete a quatorze anos 

estão na escola, entretanto é uma escola que não ensina e os alunos não aprendem. Agente vive 

esta dicotomia, porque as condições para o professor trabalhar não existem. Você tinha aqui uma 

visão que era o seguinte, principalmente os setores mais progressistas na educação diziam: se gasta 

muito pouco em educação, é necessário elevar os gastos em educação no Brasil para um patamar de 

10% do PIB, os neoliberais diziam que o que se gasta em educação no Brasil é suficiente, basta que 

sejam racionalizados [...] Chamando de Progressão Continuada, ora como existe Progressão 

Continuada com o professor ministrando, regendo uma classe com quarenta e cinco ou cinqüenta 

alunos, sem condições objetivas sem nenhum aporte do ponto de vista pedagógico, de recursos 

didático-pedagógicos para que ele possa trabalhar então isso é impossível, isso é efetivamente a 

progressão automática. De um lado eles implementarão essa política exatamente com aquela visão 

de racionalizar o custo-benefício, então, os alunos têm que ser acelerados, em que passar rápido 

pela escola para que o estado não gaste dinheiro com estes alunos. Esse termo “qualidade” vem 

carregado de um conceito que muitas vezes enveredo para o neoliberalismo, eu particularmente, 

prefiro uma escola que forme plenamente o indivíduo numa perspectiva de um projeto mais coletivo 

emancipação humana, acho que seria melhor [...] Mas enfim, é um debate que está colocado, e 

retomando a discussão do ponto de vista do financiamento, só para situarmos um dado, o Estado de 

São Paulo, por exemplo, gasta apenas 2,1% do PIB em educação, incluindo o Ensino Fundamenta, o 

Ensino Médio e o Ensino Superior é um valor praticamente irrisório. Não existe milagre em educação 

vice tem que ter uma escola onde você tenha turma reduzida para que o professor possa trabalhar. 

Tem que ter uma escola onde o professor não tenha essa carga burocrática que tem hoje, a profissão 

docente esta hoje tão desvalorizada que o professor acabou se transformado em um burocrata. 

Exige-se muito mais preenchimento de fichas, preenchimento de diários, trabalhos burocráticos do 

que propriamente o desenvolvimento da sua potencialidade de exercer a docência plenamente de 

preparar aulas, fazer pesquisa, de desenovelar o trabalho com os seus alunos. Isso custa dinheiro, 

por exemplo, para comprar um bom livro. Umas sociedades extremamente marcadas pela exclusão 

social, aonde a grande maioria dos estudantes não vão para a escola para aprender, mas para ter 

efetivamente relações sociais e de lazer [...] Então não é fácil efetivamente desenvolver o trabalho 

que nós estamos desenvolvendo em condições e com o salário que nós temos hoje na educação 

brasileira. Na realidade este é um debate central que está colocado hoje. Eu discordo radicalmente 
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da visão dos acadêmicos, que muitas vezes apontam um diagnóstico que em minha opinião não 

corresponde com a realidade. Estou falando isso porque no Domingo passado eu li uma matéria que 

saiu no Estadão e também no Jornal da Tarde sobre os problemas e a crise no Brasil, particularmente 

em São Paulo, a partir dos resultados daquela Prova Brasil e da pesquisadora da Fundação Vitor 

Civita. Guiomar Namo de Melo colocando categoricamente que a culpa pela crise e pela falta de 

aprendizagem dos alunos é dos professores, que não sabem ler e nem escrever [...] Um segundo 

elemento que eu gostaria de colocar nesta conversa é que o trabalho do professor aponta para um 

conjunto de adversidade que remonta inclusive a um debate maior sobre qual é o papel da escola, 

qual é a concepção de educação que se tem, porque há uma visão corrente de que [...] Primeiro você 

tem um sistema social, político e econômico que é altamente excludente. São milhões e milhões de 

pessoas excluídas do processo econômico e social no Brasil e você fala "é o sistema que provoca 

isso”. Então para responder, amenizar ou superar esta contradição do sistema capitalista no Brasil 

tem como elemento para isso a escola. Em minha opinião está é uma tarefa que a escola sozinha 

não vai conseguir dar conta. A escola não vai por si só superar as mazelas e as contradições do 

capitalismo no Brasil. Então nos temos que Ter claro isso, se não agente entra em parafuso e, muitas 

vezes, acaba resultando naquilo que a gente tem na nossa categoria, que são milhares de 

professores entrando em depressão, sofrendo um processo degenerativo como a Síndrome de 

Burnout [...] Junto com essa realidade você tem trabalho numa sala superlotada com 45, 47, 50 

alunos, dos mais variados níveis, de origens, dos mais variados níveis familiares. Você trabalha 

apenas com giz e lousas e saliva, porque praticamente os livros didáticos. [...]. Também nós não 

achamos corretos. [...]. O livro didático é apenas um apoio, não seria o eixo da aprendizagem. Por 

outro lado você tem uma profissão extremamente burocratizada, é a tarjeta daqui, é a ficha dali, é o 

diário de lá, uma jornada estafante de 64 horas semanais muitas vezes para ter um salário que 

minimamente garanta a sua sobrevivência. Nesta realidade fica praticamente impossível você ter um 

trabalho docente que minimamente corresponde a você praticar uma educação que seja 

humanizadora do ponto de vista educacional. O governo muitas vezes acha que chamando o 

professor para um Curso de Sábado e Domingo. Fazer um Ensino Médio em Rede no HTPC, isso vai 

resolver o problema da formação do professor. Não é essa formação que nos precisamos. Nós 

queremos formação a partir da pesquisa, do nosso objeto de interesse, é isso que nos queremos. E 

para isso nos precisamos ter condição de comprar um bom livro. Um bom livro custa mais de cem 

reais, não é fácil tirar desse mísero salário para comprar um livro deste. O professor para 

desempenhar bem a sua profissão precisa ler no mínimo dez livros no ano é o mínimo que ele tem 

que ler.  Você conversa com vários colegas qual livro você leu esse ano? Consegui ler um, dois, 

porque não tem dinheiro para comprar. As bibliotecas das escolas são esquecidas e não 

correspondam a uma formação adequada para o professor do ponto de vista do material que tem 

nestas bibliotecas [...] 
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3. Tema III: Estratégia e resistência sindical.  

3.1. Análise:  

Segundo os entrevistados a participação no debate político e nas ações reivindicatórias dos 

professores através do seu sindicato sofreu uma série de restrições por parte da Secretaria de 
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Educação. Esta se utilizou vários instrumentos para coibir esta participação como à política de 

bonificação, Que criou nos primeiros anos uma ilusão de que a freqüência nas escolas 

independentemente das condições de trabalho seria compensada com ganhos salariais significativos. 

De acordo com os entrevistados, esta política foi muito eficiente nos primeiros anos de sua aplicação, 

mas logo perdeu a sua eficiência, pois não havia critérios coerentes para beneficiar os mais 

“dedicados”. Outra forma de desarticulara a ação sindical coletiva dos professores foram às políticas 

de criminalização do movimento docente que se expressou através do endurecimento durante as 

negociações salariais, causando um sentimento entre o docente de que não compensava se 

desgastar em movimentos grevistas que “não dão em nada”, não considerar as faltas durante as 

greves como justificadas e demitir e processar dezenas de professores por esses estar participando 

de movimentos grevistas ou de legítimas reivindicações em defesa da Escola Pública. Segundo os 

depoimentos a Carga de Trabalho foi um dos principais dificultados para a organização e mobilização 

da categoria, uma vez que as sua “vanguarda”, reivindicada por todos os depoentes é fundamental 

para a resistência realizada pela APEOESP, para alguns ela constituiu no verdadeiro diferencial com 

demais entidades que representam o magistério e o funcionalismo publico paulista. Vários anos, 

resistência ainda que isolada mais importante em relação à municipalização do ensino de acordo com 

um dos nossos entrevistos dos se não fosse à ação dos professores toda a rede teria sido 

municipalizada no Ensino Fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Fragmentos da entrevistas de R:  
[...] A repressão em relação ao movimento foi muito grande. A questão do Bônus. Que foi uma forma 

de tirar o professor do movimento. O sindicato não é a Diretoria e nem a sua vanguarda. O Sindicato 

é a capacidade de mobilizar e isto ficou muito difícil [...] Questões de salário, geralmente você 
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consegue que o professor tenha ciência de que o salário é muito baixo. Em relação ao desemprego é 

mais ainda. Toda vez que você chama uma mobilização a surpresa é muito grande [...] Na questão do 

PL 26, em cinco de outubro, se mobiliza quando está em questão a possibilidade de perder o 

emprego [...] Eu avalio que se não fosse à mobilização da categoria a situação estaria bem pior. Nós 

conseguimos que eles não dessem continuidade a algumas políticas que causariam mais problemas, 

como a Reforma do Ensino Médio, era uma questão educacional e de luta contra o desemprego. 

Precisamos fazer uma pesquisa ao longo dos anos sobre o Bônus. Se isso esta impedindo mesmo. 

Está-se sendo uma forma do professor ir para escola de qualquer forma. [...] Depois eles mesmos 

desacreditaram, pois não tem critério, não tem transparência, um escreve uma coisa, outro, outra [...] 

Eles não nos dão o número de afastamento do professor. [...] Se você tivesse condições de trabalho 

adequadas, um processo de prevenção destas doenças [...] Nós temos como objetivo abrir um 

processo de discussão na categoria para que a gente se organize no Local de Trabalho. Não só a 

Representação da APEOESP. É trabalhar com uma Comissão dentro da escola que esteja 

fiscalizando as condições de trabalho. [...]. É interessante esta pesquisa que nós fizemos, muitos 

colocam não caracterizando que são doentes, mas ai você pergunta [...] Sente algum sintoma de 

apatia, perdeu a vontade. [...]. São sintomas característicos mesmo da Síndrome de Burnout que é 

bem característico do nosso trabalho. Fora a questões de drogas, de violência, bem característico da 

nossa profissão. Já fizemos a pesquisas sobre a violência, vamos publicar, mas vai passar por um 

processo, estamos sistematizando o resultado. Já temos alguns dados, falta o cruzamento e depois 

uma avaliação. [...]. Debate dentro da sociedade eles estão lá, acusando das faltas, porque não foi. 

Não aparece o motivo, ao vários motivos que eles apontavam que levava a isso. As salas 

superlotadas, a indisciplina e a própria violência é muito citada [...] A maioria destas entidades se 

você ampliar mais para o movimento sindical em relação a outras categorias fica mais difícil ai 

custaria uma análise. Mas em relação à maioria destas instituições estão voltadas mais para a 

questão cooperativista, não mobilizam, não tem cultura de grandes ações, a não ser o CPP na 

década de 1960 fez uma greve, mobilizaram [...] E outra coisa muito importante neste sindicato:  

nunca reivindicou qualquer conquista para a Diretoria [...] É a luta que conquista, temos ciência 

absoluta que é a mobilização da categoria. O processo de discussão com a categoria e, 

principalmente, uma discussão política [...] Eles não fazem Assembléias para decidir nada, o 

Congresso deles é mais uma Conferência do que propriamente um Congresso que vai deliberar 

Plano de Luta. Por todos estes motivos, principalmente pela vanguarda, a vanguarda desta entidade, 

a militância desta entidade é uma militância política, que se algum Diretor quiser mudar é derrubado 

lá do sétimo andar [...] Agora é difícil esta comunicação, você não tem dez mil, doze mil num local só, 

você tem seis mil escolas separadas, seria tranqüilo se você chegasse com um caminhão, abre o 

som e acabou [...] Nós temos que recuperar este papel político do Representante dentro das escolas 

[...] É caminhar para uma Comissão de Local de Trabalho, que tenha trabalho político, que tenha 

trabalho de organização, pegando representantes da comunidade escolar [...] Mas é de grande 

importância melhorar este processo que eu acho que é falho nas escolas, que é a eleição dos 

representantes. As Subsedes, os nossos Conselheiros pecam nisso, nós temos que cobrir as 
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escolas, chamar, vamos discutir [...]... Esta discussão é importante, o Representante deve abrir este 

espaço dentro da escola, para dizer Qual é a política da entidade, mesmo que esteja errado. Um 

problema que nós temos que discutir é a comunicação sindical é difícil, caríssima. Você não pode 

competir com a comunicação do governo é outro problema, o governo. [...]. Tentar a unificação com o 

funcionalismo, também. Não só isso, o grande desafio é retomar o movimento popular, em termos de 

nos recuperarmos esta capacidade de organização, de mobilização. Iniciarmos um processo de 

formação. Nós deixamos este processo de formação dos Representes e caminharmos para uma 

Comissão por Local de Trabalho. O grande desafio que nós temos é que a nossa luta fica 

constantemente isolada da sociedade como um todo. [...]. Essa responsabilidade não é só nossa 

então eu acho que temos que envolver toda a comunidade, abrir um processo de discussão, chamar 

toda a comunidade, para estar junto nessa luta, porque o direito que nós reivindicamos, podem ser 

até cooperativistas. [...]. Temos que buscar o apoio da comunidade escolar, o apoio da sociedade 

organizada de uma forma geral. [...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Fragmentos da entrevistas de S:  
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[...] Desde que as políticas neoliberais foram instaladas no Brasil ela teve um endereço que foi o 

movimento sindical. [...]. Aqui em São Paulo chegou ao cúmulo de criar esta história de bonificação, 

isto tinha um endereço também. Era para acabar com a mobilização, foi um ataque muito grande. Eu 

diria que a APEOESP resistiu, porque nós tivemos uma demanda muito grande, vencemos parte dela 

e outra está ai para ser vencida, mas ela resistiu pela sua forma muito democrática. Hoje nós temos a 

linha de frente da APEOESP trabalhando em Jornada Dupla. Para você reunir o Conselho já ficou 

mais difícil. As pessoas estão em outra Rede também. Então a questão salarial foi muito difícil [...] 

Neste período nós tivemos vitórias importantes, tivemos a equiparação do PEB I com o PEB II, 

porque não tinha sentido ser desta forma, com o mesmo nível de formação. Nós tivemos a 

municipalização eu acho que foi uma das maiores vitórias da década, porque o projeto da Rose 

Neubauer era chegar em 2006, dez anos depois, com todo o Ensino Fundamental municipalizado. 

Nós temos hoje cerca de 40% da educação de 1ª a 4 ª série e 60 % da educação de 5ª a 8ª série sob 

a responsabilidade do Estado. [...]. Nós temos, hoje ainda, uma quantidade de ACTs muito grande, 

porque o Estado ficou vinte anos sem fazer Concursos. [...] Os professores iam ser desvinculados e 

perder todos os direitos. Nós conseguimos manter esse vínculo até hoje. Então esta é uma vitória do 

ponto do vista do emprego importantíssima. O próprio Concurso. Porque nós ficamos 20 anos sem 

concurso, depois nós tivemos três grandes concursos. [...] Nós tivemos vitórias neste período. Eu 

digo que elas estão diretamente vinculadas hoje à estrutura da APEOESP, uma Direção Proporcional 

que consegue fazer uma convocação grande, ter respaldo. [...] Agora, é lógico que muitas demandas 

ficaram mesmo. Porque nós vivemos momentos difíceis, o Bônus, como eu já disse foi 

desmobilizador, covarde. Porque o Bônus não é um dinheiro do tesouro oferecido aos professores é 

um dinheiro que peia Emenda 14 deveria estar no salário, 60% do Fundo é salário. O governo 

subestima o Orçamento do Estado para sobrar dinheiro no final, e dividir da pior maneira possível, 

deixando os aposentados de fora e na mesma escola os professores olhando meio torto para o outro. 

A APEOESP tem dois desafios para resolver isso. Um é a formação dos nossos REs, porque o 

professor tem que saber [...] Tem professor que pode achar que fez o Concurso porque o governo 

possibilitou, mas não sabe que para isso até o Ministério Público nós tivemos que acionar. [...] Agora 

o professor em alguns lugares tem uma relação de cobrança muito forte com a APEOESP e eu 

sempre digo para as pessoas que isto é bom. Você chega à escola o professor fala assim “o que a 

APEOESP está fazendo” ele fala bravo, entendeu. Só que pode estar você, outro colega de outro 

sindicato, outro colega de outro sindicato, pode ter cinco sindicatos, ele vai olhar para o da APEOESP 

e falar assim, “o que a APEOESP está fazendo” [...] Então eu acho que a APEOESP conquistou isso 

agora tem que responder a esta demanda então eu acho que o professor tem uma relação de amor e 

de ódio mais eu acho que é mais amor. Pelo nosso histórico como um todo, porque a APEOESP em 

todo este período nós temos investido toda a nossa estrutura na luta [...] Eu acho que outra força da 

APEOESP é a pluralidade, aqui tem todas as correntes, de todas as ideologias e isso eu enxergo 

como uma riqueza da APEOESP. Isso às vezes gera um monte de problemas, às vezes nós estamos 

à frente da Secretaria, isso que nós temos que tomar cuidado também. Em vez de a gente brigar com 

o governo fica brigando todo mundo, para depois brigar com o governo. Eu acho que nós temos que 
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brigar aqui dentro. Isto tem que amadurecer, mas mesmo assim essa diversidade talvez seja um dos 

nossos maiores patrimônios [...] Mesmo com tudo isso a APEOESP tem crescido nenhuma destas  

ações que o governo fez tem diminuído. Se você pega o Quadro de sócios da APEOESP esta 

chegando a 160 mil sócios, numa base de duzentos e quarenta e sete mil, com todos dirigentes de 

ensino, supervisores. O primeiro grande desafio é o emprego. Para discutir emprego nós precisamos 

colocar na pauta a escola de período integral, redução no número de aluno na sala de aula, redução 

da jornada de trabalho, condições de trabalho. Com essas condições o que nós vamos aumentar nas 

escolas é a quantidade de Licenças Médica. Repensar o projeto de ensino-aprendizagem nas 

escolas, onde o professor possa fazer parte. Ai entra esta questão da Gestão e nós queremos 

também ter responsabilidade, mas nos queremos participar das decisões, A questão salarial, o salário 

de R$ 700,00 é uma vergonha para uma Secretaria de Estado do tamanho de São Paulo [...] 

 

 

3.4. Fragmentos da entrevistas de F :  

[...] Obvio que ai nós temos que fazer um debate profundo e ver quem é o responsável direto. Muitos 

dizem que são os professores e a escola, mas e a política pública de educação e o governo, o MEC e 

a Secretaria da Educação? Que responsabilidade tem? Ou não tem nenhuma? É só o professor? 

Esse sentimento de impotência, de não cumprir a sua função faz com que aquela pesquisa que a 

CNTE desenvolveu em parceria com a UNB, que está publicada num livro enorme, as Subsedes da 

APEOESP têm, fala que mais da metade dos profissionais da educação estão com a Síndrome de 

Burnout. É verdade, porque não vêem um ponto de luz no fim do túnel, não vê uma possibilidade de 

melhora da educação, da sua profissão [...] Isso é um fator objetivo a outra é política, isso de certa 

forma afeta diretamente a vanguarda e o trabalho estrutural na categoria. Você não tem no sindicato 

os agentes que no passado moviam a escola diretamente, quem que move a escola? Boa parte deles 

se move assim, “tem ajuda para percorrer escola, então eu vou“, isso é generalizado nas Subsedes 

da Oposição ou da Situação. Segundo, o atraso político e ideológico. Eu sinto que houve na 

vanguarda um retrocesso político, não sei se produzido pela entrada do Lula e do PT no poder, mas é 

que eu sinto. [...] E no caso da nossa categoria, a facilidade que o governo estadual via Gabriel 

Chalita adentrou na nossa categoria. Todo o discurso da qualidade, da Qualidade total, da ineficiência 

do profissional, aquele discurso que tem consciência que a educação é difícil, que o profissional 

ganha pouco, a expectativa é que ele melhore, ele é um profissional que tem que ver o lado dos 

alunos. [...] Para mim o outro é o papel que a Direção tem [...] Nem sempre o movimento se 

desenvolve de forma espontânea. [...] É obvio que é a disputa política em boa parte dos embates que 

agente tem tido quem ganha é a Articulação. Foi à disputa contra o PL 26 um marco nos último 

período, digamos assim. O governo tentou precarizar o trabalho dos professores via a extinção da Lei 

500. A Oposição de conjunto entendeu, foi agressiva. Ao invés de convoca só os Representantes de 

Escola, que nós fizemos no último dezenove de agosto, convocou todo o mundo. A categoria 

respondeu botamos 50 mil lá. Isso nós não fazemos com tanta ênfase desde 1993. Mais do que 

nunca, eu acho que a aposição tem que se unificar dentro de um projeto político, não pode se resumir 
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só à disputa de aparato. Essa disputa política esta relacionada com os caminhos que o sindicato tem 

hoje. Por exemplo, acho muito difícil você compor uma chapa com quem acha que a CUT hoje é uma 

referência de organização, de luta. Obvio que é uma entidade que tem influencia estrutural, mas que 

hoje está atrelada ao governo, ou como diz um dirigente da própria CUT depois deste ultimo 

Congresso “a CUT é uma Central Sindical controlada pelos Fundos de Pensão” [...] 

 

 

3.5. Fragmentos da entrevistas de N:  

[...] Realmente o Sindicato tem sido um instrumento importante no combate dessas ações [...] Claro 

que nada comparado com os anos 1980 e 1990 [...] A grande greve que nós tivemos foi em 1993 e 

em 2000 [...] Em 2005 uma reação acompanhada de uma resposta contundente a um problema que 

tinha a ver com a demissão de mais de cem mil professores. Nós conseguimos reunir quase 40 mil. 

Paramos a cidade de São Paulo, porque ai era participar ou ficar desempregado. Nossa entidade 

enfrentou no último período vários ataques e esses ataques deixaram marcas profundas na nossa 

categoria e na entidade, como um todo. O primeiro deles foi à reorganização da Rede em 1996, que 

separou o Ciclo I do Ensino Fundamental do Ciclo II [...] A intencionalidade clara era municipalizar o 

Ciclo I [...] Eu fiz um estudo sobre o número de matriculas na Rede Estadual do Ciclo I do Ensino 

Fundamental em 1997 e em 2005, ai você percebe que em 1997 o Estado era responsável por 87% 

das matriculas e em 2005 cai para 43%, ou seja, o município passou de 13% para 54% da 

participação nesse Ciclo de Ensino. Em 2000 se tentou organizando por área e não por disciplinas. A 

tentativa era reduzir drasticamente o número de professores [...] Mas efetivamente houve uma 

resistência muito grande por parte dos professores. Em relação a tudo isso a categoria lutou, 

enfrentou, mas não com o mesmo peso que nos anos 1980 e 1990. A sobrecarga de trabalho 

inviabilizou a participação do professor nas atividades. O sindicato continua com essa grande atuação 

em decorrência do seu gigantismo é um sindicato que tem 150 mil filiados, em torno de seis mil 

Representantes de Escola, quase 700 Conselheiros Estaduais. É uma Entidade que tem uma 

vanguarda, uma militância muito densa, muito forte. Então em decorrência disso o Sindicato 

conseguir enfrentar esses problemas. Nessa semana mesmo agente acabou conseguindo uma vitória 

do ponto de vista nacional, que foi impor no Conselho Nacional de Educação a aprovação do retorno 

de Filosofia e Sociologia de forma obrigatória para o currículo do Ensino Médio. Eu considero uma 

vitória muito importante e foi uma vitória dada pelo movimento do Estado de São Paulo, do que do 

ponto de vista nacional. Eu apontaria algumas saídas, por exemplo: eu acho que o nosso sindicato 

investe pouco em cultura e em formação da categoria. O investimento para isso é quase insignificante 

em minha opinião. Tem algumas políticas no inferior do sindicato que eu não concordo como essa 

política que o jornal iria passar a ser trimestral, isso em uma entidade como a nossa, a APEOESP, é 

um desastre. Em minha opinião é um equivoco do grupo majoritário que está lá eu penso que é o 

mínimo que o professor deveria receber um jornal por mês. O material tem que ser menos panfletário 

e mais informativo porque nós trabalhamos com educação então nos precisamos ter mais 
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profundidade porque se a agente ficar só na panfletagem acaba não passando credibilidade para a 

sociedade como um todo, e ficamos meio que vistos de forma atravessada nos temos esse problema 

de comunicação nossa entidade é uma entidade poderosa que tem uma arrecadação mensal 

maravilhosa já fazemos projetos levamos a direção, mas não aprova porque não se tem interesse 

político são esses os grandes problemas que ao sindicato tem [...] 


