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RESUMO 

 

 

O estudo sociopolítico aqui contido analisa a ausência da participação dos 
professores do ensino público da rede estadual de São Paulo nos movimentos 
sindicais, a partir da década de 2000. À desvalorização da carreira e os baixos 
salários continuam sendo queixas semelhantes ao passado; o que difere é que não 
há mais movimento como no passado. Para pesquisar tal inércia partimos da 
observação da participação dos professores nos movimentos sindicais a partir de 
1980 até 2009 e dividimos em dois períodos: o primeiro período, que vai de 1980 a 
1989 e 1990 a 1999, (porque neles, ocorreram as maiores movimentações da 
categoria), e um segundo período que vai de 2000 a 2009 (onde se observa 
claramente o declínio de tais movimentos). O objetivo dessa pesquisa é responder 
por que o professor atualmente não participa mais dos movimentos sindicais e o que 
provoca a ausência dos professores nos movimentos da categoria. Faremos a 
pesquisa com duas gerações de professores distintas: uma geração que vivenciou 
os movimentos da categoria nas décadas de 1980 e 1990, e que ainda está ativa na 
rede pública, e outra geração de jovens professores que ingressaram a partir de 
2000. A hipótese aqui levantada é a de que as diferenças da origem de classe social 
dos professores, a formação política e a formação universitária dentro dos moldes 
neoliberais e a política neoliberal adotada para a educação pública do Estado de 
São Paulo, foram os fatores que influenciaram o nível de participação dos docentes 
em movimentos sindicais, gerando diferenças de comportamento reivindicatório 
entre as gerações. A pesquisa não tem por objetivo a análise das entidades sindicais 
e sim do pensamento e sentimento dos elementos que compõem esses sindicatos e 
formam a “alma” dos movimentos: os professores. 

 

Palavras-Chave: professores; movimento sindical; neoliberalismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The sociopolitical study from there present, analyzes the absence of participation of 
teachers from public school, in São Paulo, Brazil, in trade union movements, since 
the decade of 2000. The career’s devaluation and low salaries remain been 
complaints similar to the past; the difference is that there is no more movement as in 
the past. To find such inertia we start the observation of teachers’ participation in 
trade union movements from 1980 until 2009, dividing in two periods: the first one, 
from 1980 to 1989 and 1990 to 1999, (because in them, occur the largest category’s 
movements), and the second period from 2000 to 2009 (where there is a clear 
decline of such movements).The second period since 2000 to 2009 (where we can 
observe clearly, the decline of movements).The aim of this research is an answer 
that explain why teachers, nowadays, don’t participate of syndical movements and 
cause the absence of teachers in movements of category. We will do the research 
with two generations of different teachers that have ingressed since 2000. The 
hypothesis studied the differences of the origin of social group of teachers, their 
political formation and their university formation inside the neoliberal pattern and 
neoliberal politics adopted in basic public schools in São Paulo, were the way that 
influenced the level of participation of the teachers in syndical movements, causing 
differences of revendicate behaviour among the generations. 

This research doesn’t aim to analyze the syndicates, but the thinking and 
feeling of elements that form these syndicates and form the “soul” of thinking and 
feeling of movements that form the teachers. 

 

 
      KEY WORDS: teachers, sindical movement, neoliberalism, 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Na Constituição Federal de 1988, diz o artigo 9º - “É assegurado o direito de 

greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e 

sobre os interesses que devam por meio dele defender”. 

O estudo sociopolítico aqui apresentado analisa o declínio do movimento 

sindical dos professores da rede pública do Estado de São Paulo, na presente 

década. Essa pesquisa analisará o perfil ideológico dos docentes e a sua visão dos 

movimentos sindicais, todavia, não analisará as instituições sindicais.  

Partimos dos relatos de queixas e insatisfação da categoria, referentes às 

condições degradantes de trabalho, à desvalorização de salários, à perda de 

benefícios e ao distanciamento e/ou alijamento na elaboração das propostas 

pedagógicas que são obrigados a implementar. Contudo, essas queixas não diferem 

muito das do passado, quando uma massa de professores participou ativamente nos 

movimentos reivindicatórios promovidos pelas entidades sindicais da categoria 

docente.  

O sindicato não logra êxitos em sua ação reivindicatória sem a participação dos 

professores. Um necessita do outro. Ele também enfrenta os problemas internos, 

mas estes, não serão aqui analisados. Os sindicatos também precisam de reformas 

para poder continuar lutando pelos direitos de sua categoria, e para acompanhar, 

numa perspectiva de vanguarda reivindicatória, as mudanças econômicas e sociais 

em curso. 

A nossa pesquisa visa, portanto, descobrir as razões, de ordem variada, pelas 

quais a categoria de professores da rede pública do Estado de São Paulo não se 

movimenta mais. 

Na construção de duas hipóteses sobre certo imobilismo dos professores, 

recorremos às análises de Perseu Abramo e Florestan Fernandes. Na construção da 

terceira hipótese recorreremos ao próprio discurso dos professores. As hipóteses 

serão apresentadas a seguir: 
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Primeira Hipótese 

O professor do passado foi uma pessoa que sofreu um processo de mobilidade 

social vertical descendente. Ele foi proletariado no trabalho, na cultura e na sua 

relação com a sociedade. Ele origina-se de famílias de certas camadas burguesas 

ou das altas classes médias, que, por várias circunstâncias, vieram decaindo em 

status, e por isso, tenderiam a uma atitude combativa no plano reivindicatório. 

Todavia, o professor do presente origina-se do processo de massificação escolar, 

que por meio de um processo de mobilidade social ascendente inverso ao da 

primeira geração, provém de camadas realmente populares, ou de classe média 

baixa, que com muitos esforços e descaminhos, chega hoje à condição de professor 

e, por essa ascensão social, ficou menos combativo. 

 

Segunda Hipótese 

A formação política e universitária dessas duas gerações (geração de 

professores que viveram os movimentos entre os anos 80-90 e a geração de jovens 

professores na rede pública que ingressaram a partir de 2000) teria influenciado na 

participação nos movimentos sindicais: a geração de 2000 seria um produto da 

formação universitária de orientação neoliberal conectada com processo de 

massificação universitária e com a ausência de uma formação política. 

 

Terceira Hipótese 

A política econômica neoliberal adotada para o estado de São Paulo estaria 

convergindo com a educação pública de linha neoliberal, na produção de efeitos 

desmobilizadores sobre a categoria docente. 

Por conta das questões aqui levantadas, propomo-nos a analisar sobre o 

movimento, em duas gerações. A primeira vivenciou os movimentos reivindicatórios 

da categoria nas décadas de 80 e 90 e começou a participar de alguns movimentos 

antes da Constituição Federal do Brasil de 1988, que garante o direito à greve e a 

segunda ingressou basicamente na rede a partir do ano de 2000 e, do ponto de vista 

formal, detém o pleno direito de mobilização.  
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Utilizamos neste estudo os trabalhos de Mara Pavani da Silva Gomes, 

(GOMES, 2004) que estuda as limitações do movimento reivindicatório dos 

professores; utilizaremos ainda o trabalho de Maressa T. C. Masson (MASSON, 

2007), que analisa os sentimentos de degradação da classe do professorado; de 

Eurize Caldas Pessanha (PESSANHA, 2001) de Silke Weber (WEBER, 1996). Além 

disso, utilizamos as obras do Jornalista e Sociólogo Perseu Abramo1 (ABRAMO, 

1985) e Florestan Fernandes (FERNANDES, 1986) que contribuem com o tema em 

intervenções orais efetuadas num Seminário promovido pela FAPESP, 1985.  

O propósito dessa dissertação é entender melhor quem são do ponto de vista 

ideológico, os professores atuantes hoje nas escolas públicas do estado de São 

Paulo, mais precisamente em Mauá e Santo André. Que aspectos explicariam a 

diferença que se constata entre o professores do presente e os professores do 

passado? 

Vale dizer ainda, que o principal objetivo desta pesquisa é saber por que não 

acontece mais movimento sindical da categoria como aconteceu no passado, para 

tanto, buscamos identificar o perfil ideológico do atual profissional da educação, que 

deixou de atuar coletivamente, ausentando-se dos movimentos sindicais que 

continuam a reivindicar melhores condições de trabalho, melhores salários e uma 

melhor educação. 

A pesquisa empírica envolve trabalho de campo, entrevistas com professores 

de duas gerações. A pesquisa bibliográfica exigiu consulta a artigos e dissertações. 

A pesquisa de fontes primárias envolveu a leitura de jornais e revistas das entidades 

sindicais.  

O trabalho se desenvolve em quatro capítulos. 

No capítulo I, abordaremos a definição do que seja sindicato e sua finalidade, 

passando por uma contextualização histórica dos movimentos sindicais dos 

professores, com base nas informações do jornal da APEOESP e no trabalho de 

dissertação de Mara Pavani da Silva Gomes (GOMES, 2004), fazendo um paralelo 

com diferentes contextos históricos, políticos e econômicos. 

                                                
1 Foi jornalista e sociólogo formado pela USP. Trabalhou nos jornais O Estado de São Paulo e Folha 
de S. Paulo. Foi professor em diversas universidades. Lecionou no curso de jornalismo da PUC-S por 
mais de 15 anos. Faleceu em 1996. Após sua morte o PT fundou a Fundação Perseu Abramo em sua 
homenagem. 
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No capítulo II, trataremos da questão teórica das condições de classe do 

professor.  

No capítulo III, discutiremos brevemente algumas características da formação 

pedagógica universitária num contexto de massificação escolar; e suas possíveis 

conseqüências na formação política dessas gerações. 

No IV e último capítulo, analisaremos as entrevistas dos professores e 

chegaremos às conclusões centrais da pesquisa. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Muitas das conquistas da categoria docente exigiram das gerações passadas 

grandes mobilizações. Atualmente, percebe-se que os sindicatos não têm 

encontrado força para mobilizar a categoria. Por exemplo, a freqüência nas 

Assembléias Gerais da APEOESP se limita a presença dos Representantes de 

Escolas (R.E). A luta da categoria por meio de negociações e da proposição de 

projetos de leis favoráveis à causa dos professores não tem sido suficiente para 

impedir a degradação da categoria, que, avaliada pela população (até mesmo em 

seu âmbito moral) vem decaindo de prestígio.  

Para alterar as estratégias adotadas por sucessivos governos paulistas, com 

suas políticas de cunho neoliberal, seria necessária uma forte atuação da base do 

sindicato.   Para que isso ocorra, a base de apoio das instituições sindicais, precisa 

“querer mudar” e para mudar e transformar, é preciso atuar de forma cada vez mais 

organizada, o que depende também dos que dirigem o sindicato. 

Para analisarmos a atitude reivindicatória dos professores da rede pública do 

Estado de São Paulo, será necessário entendermos em que conjuntura política e 

econômica teve o início o seu movimento reivindicatório. Para tanto devemos fazer 

um breve apanhado histórico sobre dois dos maiores sindicatos da categoria: CPP 

(Centro do Professorado Paulista, não classificado formalmente como sindicato) e 

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

Os professores da atualidade não sofreram a ação repressora do regime 

militar. E são gerações mais informatizadas, inteiradas com as novas tecnologias; 

mas continuam sendo submetidos a precárias condições de trabalho e salário. Seria 

a sua atitude o resultado da política neoliberal, a qual tende a produzir pessoas mais 

egocêntricas, que interagem menos pessoalmente e por interagirem menos são 

mais passivos? Ou ela resultaria do seu apego à concepção da docência, não como 

profissão e sim, sacerdócio, o que não implicaria se importar com o nível salarial e 

sim com o cumprimento de sua missão. É importante ter uma noção clara do que 

ocorre com a categoria docente, “dado que cada moral profissional é uma 

construção histórica do grupo profissional, ela será o que é esse grupo.” 

(DURKHEIM 1995, p. 47). 
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A dissertação abordará a postura dos docentes da Educação Básica paulista 

diante do movimento reivindicatório e o contexto sócio político da época, analisando 

a ascensão do movimento sindical sob a forma de “novo sindicato” nos anos de 80 a 

90, e sua queda nos anos de 2000 a 2009.  

Para tanto, a pesquisa abordará alguns fatores que contribuem para o 

enfraquecimento dos movimentos reivindicatórios de professores da rede pública do 

Estado de São Paulo na presente década. Sabemos que, atualmente, o movimento 

sindical paulista tem encontrado muitas dificuldades face à política econômica 

neoliberal, que já está posta desde o fim do século passado e que contribui para o 

enfraquecimento dos sindicatos. Se a política econômica contribui para esse 

enfraquecimento, o que o professorado atuante faz para evitar isso?  Essa pesquisa 

procura conhecer a visão da base da pirâmide; no caso, os professores que 

compõem os sindicatos e os participantes de movimentos reivindicatórios. Seu 

objetivo é identificar as causas da ausência da participação dos professores em 

movimentos sindicais, partindo das hipóteses anteriormente descritas. 
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CAPÍTULO I 

 

O QUE É O SINDICATO? 

 

Para esclarecermos o assunto abordado no presente capítulo é importante que 

observemos uma matéria publicada no jornal O Original, do Sindicato dos 

Trabalhadores em Editoras de Livros de São Paulo, que traz um histórico importante 

sobre a origem e o significado dessa palavra que está tão próxima de cada um de 

nós. 

A palavra sindicato tem raízes no latim e no grego. No latim, “sindicus” 

denominava o “procurador escolhido para defender os direitos de uma corporação”; 

no grego, “syn-dicos” é aquele que defende a justiça. 

O Sindicato está sempre associado à noção de defesa com justiça de uma 

determinada coletividade. É uma associação estável e permanente de trabalhadores 

que se unem a partir da constatação de problemas e necessidades comuns. 

A matriz histórica da organização sindical atual surgiu sintonizada com o 

desenvolvimento industrial, que tem por base a “Revolução Industrial” na Inglaterra 

no final do século XVIII e começo do século XIX. Ali nascia o capitalismo atual, ali 

nasceu o sindicalismo. Mas se o berço do sindicalismo é industrial, isso não foi 

limitação a sua expansão para outros setores da economia. Podemos dizer que o 

sindicalismo é o sistema de organização político-social dos trabalhadores, tanto 

urbano-industrial como rurais e de serviços. 

Em seus duzentos anos de história, o sindicalismo foi impactado por diferentes 

concepções ideológicas e teorias de ação, o que permitiu a construção de uma 

tipologia bastante ampla, assim como expressões políticas e históricas: anarquista, 

socialista, reformista, comunista, populista etc. O importante, no entanto, é que, ao 

longo dos anos, o movimento sindical - conjunto de práticas sociais dos sindicatos 

com características próprias de cada país adquiriu um peso social e uma força 

decisiva nos contextos nacionais. 

Como movimento social, o sindicalismo não é estático, está constantemente 

transformando-se e criando novas formas de organização e ação. Nas sociedades 
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atuais dos países em industrialização, a teoria e a ação sindical estão diante de 

significativos e novos desafios devido à emergência rápida de novos atores sociais, 

tanto no campo como nas cidades, e as transformações da economia e das 

instituições. (ORIGINAL, 20012) 

A mais conhecida ferramenta de luta dos sindicatos, e a mais radical, é a 

greve, em que os trabalhadores paralisam suas atividades como forma de 

pressionar seus patrões para atenderem às suas reivindicações. Existem, ainda, as 

ações jurídicas, as negociações junto aos patrões, atos públicos, passeatas, carta à 

população, utilização de veículos de imprensa televisiva, papel, rádio, internet, 

panelaços e a mais nova arma da educação paulista para chamar a atenção, sem 

paralisação, é o nu coletivo. 

As mudanças que ocorrem na política econômica brasileira provocam reações 

em todos os setores, inclusive no campo educacional. Os movimentos montados 

pelas entidades sindicais devem acompanhar tais mudanças, para agirem 

inteligentemente contra as arbitrariedades impostas por tais políticas à categoria. 

Resta saber se os membros que a compõem, no caso, os professores, estão 

acompanhando tais mudanças. E, ainda, se estão acompanhando tais mudanças, 

estariam dispostas a revertê-las? 

                                                

2Jornal sindical 
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1.1 A história do sindicato dos professores do Estado de São Paulo 

 

 

A história dos sindicatos no Brasil não foi diferente dos países da Europa, uma 

vez que o sindicato surgiu, em ambos os lugares, inicialmente, devido a uma 

expansão industrial.  

No caso brasileiro, podemos falar, primeiramente, em emergência de novas 

relações de trabalho com a passagem de uma sociedade eminentemente rural para 

uma sociedade urbana e, no caso do Estado de São Paulo, para uma sociedade 

industrializada. 

Com a difusão do trabalho assalariado na indústria e nos serviços, vão 

emergindo progressivamente sindicatos operários e de classe média, tais sindicatos 

são inicialmente hostilizados pela classe dominante e pelo Estado (Nova República); 

mas, a partir da Revolução de 1930, têm a sua organização e a sua ação 

reivindicatória legitimada pelo Estado.  

Os movimentos sindicais dos professores da Educação básica pública paulista 

emergem nesse contexto.    

Em seu estudo Mara Pavani Gomes (GOMES, 2004) registra o início do 

movimento dos professores, paralelo à passagem de uma sociedade eminentemente 

rural para uma sociedade urbana após a Revolução de 1930. A autora destaca que, 

no início dos anos 30, o número de professores era reduzido e concentrado, 

principalmente, no ensino primário da época.  

Em 19 de março de 1930, inicia-se o movimento sindical na área da educação, 

representado pelo CPP, Centro do Professorado Paulista, constituído por 

professores primários da época (intitulado, atualmente, no estado de São Paulo, 

Professor de Ensino Básico Nível I, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental- PEB I). 

Esse movimento nasceu em meio a um cenário da crise do capitalismo agrário 

mercantil brasileiro. 

O sistema educacional brasileiro sofreu significativas mudanças no período que 

compreende a transição do meio rural para o urbano, vindo a completar-se no final 

dos anos de 1960. A procura por escolas, nesse período de urbanização, foi uma 
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característica marcante, fazendo crescer o número de prédios, estudantes e 

professores. Nesse período, ocorreu, ainda, uma urbanização das massas rurais, 

atendendo aos “apelos” da industrialização. Começa, então, a construção no cenário 

nacional da “classe média” brasileira, provinda da abertura do mercado urbano de 

trabalhadores “não-manuais”, e que começa a pressionar por educação. 

Entre 1933 e 1953, com a rápida urbanização do Estado de São Paulo, fez-se 

necessário o investimento na área da educação, para que a demanda nesse setor 

fosse atendida, uma vez que o número de estudantes matriculados, quase 

quintuplicou nas redes públicas em todo o país. O número dos alunos dos primeiros 

anos do ensino primário (atualmente, ensino fundamental) passou de 2,1 milhões 

para 11,9 milhões, conseqüentemente, aumentando o número de professores de 

todos os níveis. Dessa forma, passou, no período de vinte anos, de 80 mil para 

quase 240 mil (Estado de São Paulo, 30/09/2003). 

O imposto sindical já existia nessa época, uma vez que foi implantado na 

década de 1940, pelo governo de Getulio Vargas. Esse governo mostrou, 

claramente, o empenho de organizar sindicalmente os trabalhadores em seus 

órgãos de classe, de forma intermediada pelo Estado e devidamente atrelados, de 

modo a permitir a efetivação do controle político dos trabalhadores pelo governo. 

Dada à situação de crise no pós-guerra, segundo Gomes (2004) os professores 

viram agravar suas condições financeiras, principalmente, os professores do Ensino 

Secundário e do curso Normal, no Estado de São Paulo (hoje PEB I e PEB II, 

respectivamente). Nesse contexto, passa-se a não considerar mais o CPP como 

entidade representativa, e como porta-voz na solução dos problemas da categoria 

professores.  

Assim sendo, em 12 de março de 1945, na cidade de São Carlos, surgiu a 

Associação dos Professores do Ensino Oficial Secundário e Normal do Estado de 

São Paulo, primeiramente denominada pela sigla APESNOESP. A associação 

mencionada teve como primeiro presidente o professor Vicente Checchia, e surgiu 

em meio a um cenário econômico de crise pós-guerra, em que a condição financeira 

dos professores é agravada com o atraso no pagamento de aulas extraordinárias, 

que só seria regularizado após o encaminhamento de um documento dos 

professores da Escola Normal Oficial de São Carlos ao Diretor do Ensino, Sr. Sud 
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Menucci. Em atendimento à solicitação do grupo de professores de São Carlos, o 

pagamento dessas aulas foi feito rapidamente.  

Esse bom resultado levou os professores a pensar em organizar um 

congresso, do qual viria participar o Sr. Sud Menucci e representantes de 80 escolas 

normais. Foi, então, nesse primeiro congresso, em 1945, que surgiu a ideia de criar 

uma entidade de classe que abrangesse, também, os professores secundários. 

A única entidade existente, até aquele momento, era o CPP. O Centro do 

Professorado possuía uma representatividade composta por professores que 

ministravam aulas de primeira a quarta série do, então, Ensino Primário, sendo que 

só defendiam os interesses destes, ficando os professores do Ensino Secundário e 

Normal sem ter a quem recorrer. 

Assim formou-se a APEOESP (Associação dos Professores do Ensino Oficial 

do Estado de São Paulo): 

‘Desde sua fundação – em 1945, em São Carlos – até a deflagração da 

primeira greve em 1978, foram 33 anos em que predominou o assistencialismo na 

APEOESP. Durante a ditadura militar, a entidade acomodou-se, adaptando-se ao 

regime autoritário, e foi se afastando do conjunto da categoria, passando a orientá-lo 

no sentido de também se submeter às determinações oficiais. 

Todas as lutas da categoria eram encaminhadas ao departamento jurídico, fato 

que provocou comentário do então secretário da educação, José Bonifácio: “Os 

professores são sui generes porque as categorias profissionais em geral têm uma 

entidade de classe com um departamento jurídico. No caso dos professores é o 

contrário: um departamento jurídico é que tem uma entidade na categoria’ 

(APEOESP, 2009).3 

Durante boa parte do regime militar, que se iniciou em 1964, o movimento 

sindical passou por uma total paralisia. A partir de meados dos anos 70, a 

APEOESP conseguiu atrair a atenção dos professores ao desenvolver uma luta 

jurídica, pela contratação de docentes precários, que eram contratados, 

temporariamente, sem amparo legal pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) 

e tornavam-se servidores, sem necessidade de um concurso público. Assim, alguns 
                                                
3 História da Apeoesp, 01.03.2009. 
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grupos se interessaram em se organizar sindicalmente a categoria e para que 

houvesse um acompanhamento de perto do trabalho da entidade. Dessa forma, em 

maio de 1977, um abaixo-assinado contendo mil assinaturas solicitava à, então 

diretoria da APEOESP, uma assembléia da categoria, que se realizaria no colégio 

Caetano de Campos, na cidade de São Paulo. 



 
- 23 - 

1.1.1. Relatos das primeiras movimentações 

 

No período populista (1930-1964), o Estado concedeu aos trabalhadores uma 

legislação, o Decreto Lei nº 5.452, de 01/05/1943, a Consolidação das Leis do 

Trabalho (doravante C.L.T.) e estimulou no outro extremo, a expansão dos grupos 

industriais. Há uma tentativa em 1954, de restauração agrário-exportadora, apoiada 

pelas camadas médias tradicionais. 

A classe operária reage à intensificação da industrialização que amplia o 

acúmulo de capital industrial pela exploração da força de trabalho. No conjunto das 

orientações sindicais médias, os professores reagem à degradação de seus salários 

e ao desprestigio profissional empreendendo uma luta pela reconquista da sua 

posição hierárquica. 

Nesse período (populista) nasce e se consolida o sindicalismo “médio” de 

Estado. Principalmente os sindicatos dos bancários, jornalistas e comerciários, que 

podem ser identificados ideologicamente com o sindicato dos operários. Tais 

categorias de trabalhadores, pela sua identificação ideológica com o Estado 

populista, mesmo com estratégia de ação e organização semelhantes às do 

sindicalismo operário, promovem uma ação reivindicatória na direção de assegurar 

vantagens econômicas e sociais como forma de ver atendidas suas demandas e 

revertida em seu próprio benefício à intermediação do Estado. Essa disposição 

ideológica indica as limitações de ação do sindicalismo médio resultantes da sua 

falta de compreensão quanto ao verdadeiro papel do Estado capitalista’. (GOMES, 

2004, p. 38) 

De acordo com a citação anterior, Gomes (2004) relata que a linha de 

reivindicação corporativa dos sindicatos demonstrava a existência de uma 

“consciência média”, que distingue e hierarquiza “trabalho manual” e “trabalho não-

manual”, caracterizados em uma escala social. Todavia, localizando o sindicato dos 

professores no grupo do sindicalismo médio, podemos entender um dos aspectos 

marcantes da ideologia dos professores. O magistério era tido como vocação, além 

de profissão de certo prestígio, e o professor era respeitado e reconhecido como 

figura de importância na sociedade. 
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O nacionalismo dos anos 50 foi uma forma de culto ao Estado e que acabou 

por assumir as categorias sociais mobilizadas na luta pela soberania do Estado 

contra a penetração imperialista, representada pela união entre a economia nacional 

e o capitalismo internacional. Nesse período, agravou-se a dívida externa, com a 

diminuição do poder de manobra político-econômica do Estado (GOMES, 2004). 

A seguir, apresentamos, em ordem cronológica, a trajetória do movimento 

sindical organizado pelas duas maiores entidades representativas dos professores 

da rede pública estadual de São Paulo, o CPP e a APEOESP: 

“1953 luta conclamada pela APESNOESP contra o decreto que, desdobra o 

Colégio Estadual de Perdizes, além de denúncias como a lotação das classes e o 

provimento de cargos. Nesse mesmo ano em maio, a APESNOESP associa-se ao 

CPP e a associação dos ex-alunos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas (FFLHC), para reivindicação da conclusão do concurso de remoção. No 

mês de junho, em Bauru, ocorre o Congresso da entidade”. 

“1954 eleição para diretoria da entidade, expondo divergências entre dois 

grupos: o grupo do Prof. Clemente Segundo Pinho, que tem sua reeleição 

impugnada por descumprimento de alguns itens do estatuto; e de outro lado o grupo 

liderado pelo Profº Rosalvo Florentino de Souza, que toma posse em 1956, como 

presidente da nova diretoria. Ainda nesse mesmo ano, ocorre o destaque para a 

comunicação de “entendimentos” com o Governo, feitas por Sólon Borges dos Reis 

do CPP, para pagamentos das aulas extraordinárias”. 

“1957 a 1962 destaques para a mobilização da categoria por ocasião do 

afastamento do \Prof. Raul Schwinden, em 1963, da direção do “Instituto de 

Educação Caetano de Campos”, que também era o presidente da APESNOESP, e 

então deputado estadual do PSB (Partido Socialista Brasileiro), nesse período o 

CPP tinha como presidente, Sólon Borges dos Reis, deputado pela legenda do PDC 

(Partido Democrata Cristão”). 

Era um período de processo conspiratório contra o então presidente João 

Goulart, culminando no Golpe Militar articulado pelos militares em março de 1964. 

Em 30 de setembro de 1963, a mensagem de Lei nº 236, dispondo concessão 

de gratificação especial de 25% aos professores primários é enviada ao Legislativo. 
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Mensagem essa que excluía todo o pessoal ligado à burocracia do primário e 

pessoal do ensino secundário4. 

A partir de então, vários protestos são desencadeados na Tribuna da 

Assembléia dos Campos Elíseos, em 12 de setembro, tendo o apoio integral da 

população e com repercussão nacional. 

Assim, o Governo do Estado toma medidas, com a intenção de evitar as 

greves, que tinham como motivo principal o reajuste de salário dos policiais. 

Contudo, a comissão de sindicância de greves, leu a mensagem publicada no Diário 

Oficial, de professores contrários à greve. No entanto, as reivindicações dos 

professores não são atendidas e a greve acontece. 

No dia 15 de outubro de 1963, sob a liderança do deputado Sólon Borges dos 

Reis, os professores se dirigem à Assembléia Legislativa com o objetivo de protestar 

contra o substitutivo do governo sobre aumento salarial.  

As classes dominantes, insatisfeitas, hostilizavam, nessa época, o Estado 

populista, e este, por sua vez, radicalizava suas políticas, promovendo o aumento de 

salários e o reconhecimento do movimento político sindical das esquerdas.  

Ainda segundo Gomes (2004) o auge da radicalização do populismo ocorreu 

na tentativa do governo de implantar suas políticas de reforma por decreto. Essa 

atitude provocou uma contra - mobilização da opinião pública pela classe dos 

proprietários rurais, que pretendiam a reconquista da hegemonia. A principal força 

de oposição às políticas populistas na época era o conjunto das oligarquias rurais, 

os grupos agrário-exportadores, que lutavam pela conservação de uma estrutura 

agrária e das relações de trabalho no campo. Já as camadas médias tradicionais 

convergiam com a oposição de classe dominante, por temerem principalmente a 

proletarização e o advento de uma “democracia de massas”. 

Aproveitando, então, toda essa insatisfação da classe dominante, os oficiais 

superiores das forças armadas, superando suas divergências internas, passaram a 

desempenhar um papel de mantenedores da ordem social, em que encontram apoio 

para o golpe militar de 1964. 

                                                
4 Histórico da APEOESP. De associação assistencialista e antidemocrática a um sindicato combativo 

e Democrático. Revista Formação Sindical, julho de 2003. São Paulo, APEOESP. 
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Com a união de classes dominantes em 1964, os militares tomam o poder. 

Assim, iniciou-se o regime militar ditatorial no Brasil, com atitudes repressoras e 

inibidoras ao livre pensamento, à liberdade de imprensa e de manifestações 

populares. Esse período se estende de 1964 até meados de 1970.  

O movimento sindical então, impedido de manifestar-se, foi obrigado a 

silenciar. O silêncio imposto a toda a sociedade, finalmente foi substituído, em 

meados dos anos 70, por reações de vários setores da sociedade civil. 

 

1.1.2 Movimento de reorganização do magistério5 

 

Os anos de 76 e 77 foram decisivos para a mudança de direção da APEOESP. 

Um grupo de professores que participara, desde o início, desta fase, de 

reorganização constituiu-se em liderança. Todavia, havia alguns professores que 

eram ligados ao Movimento de União dos Professores (doravante MUP) e, outros, 

ao Movimento de Oposição Aberta dos Professores (doravante MOAP) e que 

embora, nasceram na rede de escolas particulares, identificaram-se com a luta pela 

retomada do movimento da categoria. 

Tanto o MUP quanto o MOAP não divergiam em relação à análise da situação 

dos professores da rede pública estadual. Como ambos, propunham-se à 

organização sindical dos professores, promovendo algumas atividades conjuntas, 

como a coleta de assinaturas para o abaixo-assinado solicitando uma assembléia 

para discussão de reivindicações. 

Houve, então, uma Assembléia, em maio de 77, que aprovou a criação de uma 

comissão aberta, da qual participou um número expressivo de professores e a então 

diretoria da APEOESP. Tal comissão tinha, por responsabilidade, encaminhar a 

realização das decisões da assembléia, promover discussões das assembléias e 

promover discussões, junto à categoria, além de preparar novas assembléias e 

assim por diante. 

Uma nova APEOESP passou a ser construída, utilizando uma forma 

democrática de organização, as decisões de assembléias da categoria. 

                                                
5 As Informações Foram Extraídas Da História Da Apeoesp (A.P.N. 01.03.2009) 
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Os encaminhamentos das decisões propostas em assembléias ficavam sob a 

incumbência dos professores, que se encarregavam de levá-las às suas regiões de 

trabalho, dando início, dessa forma, ao “embrião” das futuras regionais da Grande 

São Paulo, sempre que possível, também às cidades do interior. 

Em uma dessas assembléias, decidiu-se enviar para o governo do Estado um 

abaixo-assinado e cartas com reivindicações solicitando: 180 dias letivos; 20% de 

hora-atividade; o pagamento da 5ª semana do mês, incorporada ao salário; a CLT 

aos precários; a aposentadoria aos 25 anos de trabalho e ainda a regulamentação 

do Estatuto do Magistério. 

Com essa Comissão Aberta, no dia 26 de outubro de 1977, a categoria 

entregou à Secretaria Estadual da Educação “O Memorial dos Professores da Rede 

Oficial de Ensino do Estado de São Paulo”, que diagnosticava a realidade do Ensino 

Público. Nesse diagnóstico constavam, dentre outros, os seguintes aspectos: 

escolas condenadas ao abandono, estudantes e professores carentes, nível de 

ensino precário e orçamento estadual insuficiente.  

O diagnóstico apresentado à Secretaria trazia uma série de reivindicações; 

algumas delas só foram atendidas com a conquista do Estatuto do Magistério em 

1985, fazendo, assim, em todo esse período, crescer a representatividade da 

APEOESP. 

Em 1978, o governador do Estado era Paulo Egídio Martins, e a situação do 

professores era cada vez mais insustentável. A comissão Aberta realizou uma 

assembléia geral em agosto, com mais de dois mil professores deflagrando a 

primeira greve dos professores a partir do dia 19 de agosto, sem a participação da 

Diretoria da APEOESP. 

A greve durou 24 dias e a principal reivindicação era a de um reajuste salarial 

de 20%, que acabou sendo conquistado. A greve repercutiu em todo o Estado. A 

Polícia Federal proibiu as emissoras de rádio e de televisão de noticiarem a 

paralisação. 

Outro acontecimento importante, já no final da greve, foi o Comando de Greve 

que se transformou na Comissão Pró-Entidade Única (doravante CPEU). A 

comissão tinha como tarefas coordenar o processo de construção de uma entidade 

única que representasse os professores, ou seja, tentar unificar APEOESP, CPP, 
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UDEMO E APEEM, hoje SINPEEM; além de iniciar uma ação que visava integrar-se 

com os demais funcionários públicos paulistas e também com os professores de 

outros Estados.   

Foi um período de agravamento das dificuldades para a ação reivindicatória, 

pois não era fácil enfrentar o aparato da Ditadura Militar e ainda desmantelar a 

estrutura criada pelos dirigentes da APEOESP. Uma das primeiras tarefas da CPEU 

foi à construção de uma chapa para concorrer às eleições da entidade em 1979; a 

segunda tarefa, para os membros da comissão, consistia em entrarem em contato 

com as demais entidades do funcionalismo público do Estado, chamando para a 

campanha salarial de forma unificada. 

Em janeiro de 1979, formaram-se quatro chapas, sendo que a chapa CPEU 

teve que lutar pela formação de uma Comissão Eleitoral, já que foi negado pela 

diretoria em exercício o encaminhamento do processo. Essa comissão conseguiu 

convocar uma assembléia para abril de 1979, já na gestão do governo de Paulo 

Maluf, sendo deflagrada outra greve com duração de 39 dias, e unificada com o 

funcionalismo. 

A chapa CPEU obteve vitória nas urnas; no entanto, só conseguiu tomar posse 

com liminar da Justiça, no dia 10 de maio de 1979. 

O final da greve foi precedido de mais arrocho salarial, descontos dos dias 

parados e atos de arbitrariedade por parte do governo Maluf.  A maior arbitrariedade 

foi o corte do repasse das mensalidades da APEOESP, apostando no 

enfraquecimento da entidade. 

Após a greve de 79, o número de associados cresceu, ampliando, assim, sua 

organização, com várias regiões elegendo seus representantes para fazer parte das 

reuniões estaduais da entidade. O Conselho Estadual de Representantes (doravante 

CER) só foi institucionalizado como deliberativo no Congresso de 1980, na cidade 

de Campinas. Os Representantes de Escolas surgiram depois, com a necessidade 

de vincular mais diretamente a posição da entidade com as posições das escolas. 

Também nesse congresso foi aprovado o novo “Estatuto da APEOESP”, deixando 

assim de ser uma entidade que não encaminhava as lutas da categoria, para ser 

uma das mais combativas pela sua categoria. 
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A APEOESP, de 1979 até 1983, teve a cobrança das mensalidades em folha 

suspensa pelo governo de Paulo Maluf, o que não impediu o seu crescimento. Além 

dessa dificuldade, as entidades não eram reconhecidas como sindicato. Dessa 

forma, por serem funcionários públicos, não tinham direito a sindicalizar-se. 

Entretanto, com muita determinação, os professores conquistaram o direito à 

negociação, junto ao governo do Estado. 

Pode-se observar que, apesar da ditadura militar vivida no país, as greves 

eclodiram no final dos anos 70, no caso da categoria dos professores, também 

impulsionadas pelas greves dos metalúrgicos do ABC. 

Com a mudança da conjuntura política no país e com o governo de Franco 

Montoro em 1983, mais aberto a negociações, conquistou-se, novamente, o direito 

dos associados terem suas mensalidades descontadas em folha, adquirindo, assim, 

maior espaço para o desenvolvimento das atividades da APEOESP. 

A partir de 1983, a APEOESP adquiriu importância social, consolidando-se 

como uma entidade com organização de base. 

Com a Constituição Federal de 1988, os funcionários públicos conquistaram o 

direito de se organizar em sindicato, mesmo que ainda não regulamentado. 

Em 1990, a APEOESP alterou sua razão social para “Sindicato dos 

Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo”, tornando-se então, um dos 

maiores e mais fortes sindicatos do país. 

Cabe lembrar que a análise, aqui realizada, atém-se à efetiva participação da 

categoria de professores, nos anos 80 e nos anos 90. Essa participação trazia 

algumas conquistas, no entanto, registrou-se um declínio de 2000 até 2009. 

Chegamos, então, aqui ao cerne da pesquisa, em que relatamos os anos das 

movimentações dos sindicatos nesses períodos e suas principais reivindicações e 

conquistas, as quais não diferem muito das atuais reivindicações. Além disso, foi 

tratada, ainda, a perda de tais conquistas, adquiridas com tanta luta pelas gerações 

passadas. 

Em 1984, houve uma greve de três semanas, com a conquista de cinco 

referências, que haviam sido retiradas pelo governo Maluf. 
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Em 1986, houve ato público com 30 mil professores e greve de três semanas 

com a conquista de seis referências, 25% de reajuste e concessão do gatilho salarial 

a todo funcionalismo. 

Em 1987, houve, também, três semanas de greve para conquistarem o 

pagamento de quatro gatilhos que o Governo Quércia se recusava a pagar. 

Em 1988, foram 30 dias de greve no Governo Quércia, que tentou destruir o 

Estatuto do Magistério conquistado em 1985. Transformação dos famosos NCr$ 

27,00 fixos em um percentual de 18% aos professores da ativa e com muita pressão 

para os aposentados. 

Em 1989, a mais longa greve, 80 dias de paralisação em defesa da Escola 

Pública e por um Piso Salarial Profissional. Resultou na conquista de um reajuste de 

51% a 126%, atingindo o PI no MS de Julho daquele ano um poder de compra mais 

que o dobro do atual.  

Em 2000, mais exatamente, em 28 de abril, houve uma assembléia geral 

unificada e decretou greve, a partir de 02 de maio. Foram 43 dias de paralisação em 

que a Educação foi colocada no centro das atenções. Contudo, as reivindicações 

não foram atendidas. O movimento enfraqueceu, caindo de 80% em seu auge, para 

9% na última semana. 

Em 2008, em 16 de junho, uma greve foi anunciada, na assembléia geral de 

13de junho de 2008. As principais reivindicações, naquele momento, foram: 

1 - alteração do decreto 53.037/08 que trata das contratações, remoções e 

substituições dos professores; 

2 - realização de concurso para a contratação dos 100 mil professores, que 

trabalham em contrato de trabalho temporário nas escolas estaduais e gratificações; 

4 - reposição da inflação dos últimos três anos (35%, ao contrário dos 5% reais 

propostos pelo governo e divulgados como 12%); 

5 – máximo de 35 alunos por sala de aula; 

6 – extensão dos benefícios conquistados aos aposentados. 

Para ilustrarmos esses períodos de greves, segue um gráfico em que se 

observa que, nos dois primeiros períodos, de 1980 a 1989, aconteceram cinco 
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grandes movimentações de greve e atos públicos, em que participaram milhares de 

professores e também cinco greves, de 1990 a 1999. De 2000 a 2009 somente duas 

greves, sendo que, a greve do ano de 2000, foi considerada pelos professores um 

fracasso, os demais foram atos, manifestações e assembléias. Verificando-se, 

assim, o declínio dos movimentos de professores da rede pública paulista estadual.  

 

Gráfico1- períodos de greve 

 

Percebemos, por meio dessa trajetória de lutas, que o sindicalismo do 

magistério paulista estava, na maioria das vezes, pautado em reivindicações por 

melhores condições de trabalho e salário, tendo como pano de fundo uma transição 

ou crise econômica.  

Para melhor entendermos as motivações que provocaram grandes movimentos 

sindicais e, atualmente, a quase inexistência de movimento, estudaremos, a seguir, 

um dos possíveis fatores aqui elencados em nossa introdução, as políticas 

econômicas que vigoravam no mundo e também influenciaram o Brasil nessas 

épocas.  
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Gráfico 2 – Evolução do salário base e perdas salariais acumuladas 
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1.1.3 Conjuntura política e econômica, desde a época do regime militar à atual 

conjuntura 

 

A política econômica adotada pelo regime militar no Brasil foi o 

“desenvolvimentismo”, sendo que o período que vai de 1969 até 1973, foi chamado 

de “Milagre Econômico”. Esse modelo econômico foi responsável pelo crescimento 

da taxa do PIB (Produto Interno Bruto) de quase 12% ao ano, com uma inflação que 

chegava aos 18% ao ano.  

Investimentos internos e empréstimos do exterior cooperaram para esse 

avanço. Tais investimentos geraram milhões de empregos e permitiram a ampliação 

de infra-estrutura para o país. Porém, a crise do capitalismo internacional se instala 

no cenário mundial, representada pela crise do petróleo, pela alta inflacionária, pelo 

esgotamento do modelo fordista. Uma nova geopolítica mundial aparece advinda de 

fatores oriundos da globalização. O “neoliberalismo”, a partir daí, passa a ser a 

política econômica adotada pelos países de primeiro mundo para enfrentar essa 

crise.  

No Brasil, a enorme dívida externa contraída, a crise mundial do petróleo e a 

recessão mundial interferem na economia brasileira, de modo a diminuir os créditos 

e empréstimos internacionais. 

Durante o governo do presidente Geisel, a oposição começa a ganhar espaço. 

Começou, assim, uma abertura política lenta, gradual e segura anunciada pelo seu 

governo. Ainda nesse governo, em 1978, o presidente acabou com o AI-5, restaurou 

o habeas-corpus e abre o retorno da democracia. 

O governo de João Baptista Figueiredo, a partir de 1979, foi marcado pelo 

decreto de Anistia para artistas, políticos e demais brasileiros exilados por crimes 

políticos. O pluripartidarismo foi restabelecido. Isto posto, os partidos mudam seus 

nomes, um dos exemplos é do partido ARENA que passa a chamar-se PDS, o MDB 

passa para PMDB, entre outros. Temos ainda o Partido dos Trabalhadores (PT) e o 

Partido Democrático Trabalhista (PDT) que surgem nessa época. 

Os últimos anos “do governo militar” foram marcados por vários problemas, 

como, por exemplo, a alta da inflação e a recessão. Esse cenário favoreceu o 

crescimento dos partidos de oposição e o fortalecimento dos sindicatos. Os partidos 
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de oposição começaram a surgir e os sindicatos se fortaleceram. O movimento das 

“Diretas Já” ganhou forma em 1984, com a participação de artistas, políticos de 

oposição e milhões de brasileiros, mas a Emenda Dante de Oliveira (que garantia as 

eleições diretas) não foi aprovada pela Câmara dos Deputados.  

No dia 15 de janeiro de 1985, o Colégio Eleitoral escolheu o primeiro 

presidente civil, após 21 anos de ditadura. O deputado Tancredo Neves era eleito 

indiretamente presidente do Brasil, contudo, devido a uma enfermidade (uma 

diverticulite aguda perfurada), adoece e vem a falecer antes de ser empossado. 

Quem vestiu a faixa presidencial, então, foi o seu vice, José Sarney.  

Em 1988 é aprovada uma nova constituição para o Brasil, que apagou 

aspectos preocupantes daquela ditadura, estabelecendo princípios democráticos 

para o país. 
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1.1.3.1 Cenário político e econômico na década de 1980 

 

Na década de 80, o governo brasileiro desenvolveu vários planos econômicos 

para tentar refrear a alta inflação que assolava o país, entretanto, sem obter 

sucesso. O governo, então, decretava a moratória frente aos países credores. Esses 

anos ganharam o nome de “década perdida”. 

O Brasil entra em sua nova fase democrática com uma crise econômica, 

herança das dívidas adquiridas no período do “milagre econômico”, que teve como 

conseqüências o aumento da dívida pública e o surgimento de uma enorme inflação 

ao final da década de 80 e início dos anos 90. Porém, a conta teria que ser paga 

mais adiante. 

Para entendermos a nova fase do desenvolvimento capitalista no Brasil, a partir 

dos anos 90, abordaremos, a seguir, a política “keynesiana”, vivida pelos países 

desenvolvidos; a “desenvolvimentista”, vivida no período do regime militar no Brasil e 

a “neoliberal”, a qual sucedeu as duas anteriores, tanto no mundo desenvolvido 

quanto no Brasil. 

Segundo Rainer Sousa (2009) a doutrina Keynesiana é uma teoria econômica 

que ganhou destaque, no início da década de 1930, num momento em que o 

capitalismo vivia uma de suas graves crises. Nesta época, as nações capitalistas 

dominavam o campo econômico, com base nas teorias estabelecidas pelo 

liberalismo clássico. Essa “doutrina” econômica defendia a idéia de que o 

desenvolvimento econômico de uma nação estaria atrelado a um princípio de não-

intervenção do Estado na economia. A proposta keynesiana tem como ponto 

fundamental, revisar as teorias do teórico Adam Smith, principalmente no que se 

refere às novas configurações assumidas pela economia capitalista.  

O principal responsável por tal exercício de revisão do liberalismo foi o 

economista britânico John Maynard Keynes, que em sua obra “Teoria Geral do 

Emprego”, do Juro e do Dinheiro, 1936, estabeleceu os pontos fundamentais da 

teoria econômica que leva o seu nome. 
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À luz do pensamento keynesiano, a premissa fundamental para se 

compreender uma economia, encontrava-se na simples observação dos níveis de 

consumo e investimento do governo, das empresas e dos próprios consumidores. 

Partindo desse princípio, a doutrina keynesiana aponta que, no momento em que as 

empresas tendem a investir menos, inicia-se todo um processo de retratação 

econômica que abre portas para o estabelecimento de uma crise. 

Dessa maneira, para que essa situação seja evitada, o keynesianismo defende 

a necessidade de o Estado buscar formas para conter o desequilíbrio da economia. 

Entre outras medidas, os governos deverão aplicar grandes quantidades de capital 

na realização de investimentos que aqueçam a economia de modo geral. 

Paralelamente, será de fundamental importância que o governo também conceda 

linhas de crédito a baixo custo, garantindo a realização de investimentos do setor 

privado. 

Promovendo tais medidas de incentivo, os níveis de emprego aumentarão e, 

conseqüentemente, garantirão que o mercado consumidor produza sustentação real 

a toda essa aplicação de recursos. Dessa maneira, o pensamento proposto por 

Keynes transforma, radicalmente, o papel do Estado frente à economia, colocando 

em total descrédito as velhas perspectivas do “laissez faire” liberal. 

Essa teoria foi posta em cheque somente a partir da década de 1970, com a 

crise mundial do petróleo e a alta da inflação, surgindo, então, novas correntes de 

pensamento econômico, que se colocaram opostamente ao pensamento 

keynesiano. 

Vale a pena lembrar que essa doutrina foi a responsável por um grande 

desenvolvimento e enriquecimento dos países chamados de “primeiro mundo”, que 

viveram sua “Era de Ouro”; e por isso sua influência  perdurou, por quase 40 anos. 

Como base nas premissas mencionadas, façamos um paralelo com o 

surgimento dos sindicatos. Sabemos que a doutrina Keynesiana, de certa forma, 

admite a ação sindical dos trabalhadores, assim como o investimento público para 

combater o desemprego e outras ferramentas de poder social. O Brasil não foi um 

foco difusor dessa doutrina, mas a partir de 1930, legitimou a ação sindical ao 

legalizar os sindicatos, o que conferiu novas bases institucionais à ação 

reivindicativa das massas trabalhadoras.  
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Essa doutrina econômica teve influência nos países de primeiro mundo, entre 

1945 e 1973, no momento em que a crise do petróleo exigiu um novo modelo para a 

economia mundial. Essa crise marcou o esgotamento do modelo fordista/ 

keynesiano, e passou a sustentar que a função do Estado, como regulador da 

economia de mercado e responsável pelo bem-estar social, se tornara ultrapassado. 

A partir daí, entrou em cena o modelo econômico neoliberal, que foi utilizado para 

tirar as grandes potências mundiais da crise econômica em que se encontravam. 

O modelo econômico neoliberal nasceu no final da Segunda Guerra Mundial, 

inspirado no liberalismo econômico clássico, mas foi desfigurado para atender aos 

desígnios do desenvolvimento capitalista do século XX. Assim, surgiu no ano de 

1947, em Mont Saint Pélérin, na Suíça, com a reunião de importantes economistas e 

intelectuais conservadores da época, que se opunham à política econômica, até 

então adotada, do keynesianismo. O austríaco Friedrich August von Hayek e o norte 

americano Milton Friedman foram os principais formuladores dessa conservadora 

corrente que criticava o caráter autoritário do Estado, que com a responsabilidade de 

seus encargos sociais e atuação reguladora, impedia a realização das liberdades 

individuais e a competição que estimula a prosperidade econômica. 

Embora o ideário neoliberal tenha surgido em meados dos anos de 1940, ficou 

décadas recolhido com sua teoria, devido à longa era de prosperidade que o mundo 

ocidental, que adotara a linha política Keynesiana e social-democrata, depois da 

segunda guerra mundial.  

Para o historiador Voltaire Schilling 2009, o neoliberalismo é resultado do 

encontro de duas correntes do pensamento econômico. A primeira vem da escola 

austríaca, que surgiu nos finais do século XIX, tendo à frente Leopold von Wiese e 

que teve prosseguimento com Ludwig von Mises e seu mais talentoso discípulo 

Friedrich von Hayek, que, apesar de austríaco, fez sua carreira em Londres.  

Hayek se opôs tanto à política keynesiana (por seu intervencionismo) como ao 

estado de bem-estar social (pelo seu assistencialismo), idealizado primeiro na 

Inglaterra em 1942. A outra vertente é formada pela chamada escola de Chicago, 

tendo Milton Friedman como seu expoente. Friedman foi o principal crítico da política 

do New Deal do presidente F.D.Roosevelt (1933-45), devido à sua tolerância com os 

sindicatos e devido também à defesa do intervencionismo estatal. 
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Segundo a doutrina neoliberal, a desigualdade é um estimulante que faz com 

que os mais talentosos desejem destacar-se e ascender, de modo a ajudar o 

progresso geral da sociedade. A doutrina defende ainda que tornar iguais os 

desiguais é contraproducente e conduz à estagnação.  

Vale dizer que tal política coloca a escola como cenário de competição, de 

concorrência, o que não se encaixa com a finalidade de qualquer instituição 

educacional. Se aceitarmos a existência de vencedores, dentro do ambiente escolar, 

devemos também concluir que deve haver perdedores. A educação pública é 

obrigada a teatralizar em todas as instâncias a luta pela sobrevivência. 

Tais políticas educacionais, inspiradas no darwinismo, que afirma a prevalência 

do mais apto, induzem a idéia de que somente os fortes sobrevivem, cabendo aos 

fracos conformar-se com a exclusão natural. Esses, por sua vez, devem ser 

atendidos não por um Estado de Bem-estar, pois este estimula “o parasitismo e a 

irresponsabilidade”, mas pela caridade feita por associações e instituições privadas, 

que ameniza a vida dos infortunados. Qualquer política assistencialista mais intensa 

joga os pobres nos braços da preguiça e da inércia. No plano mais amplo, o ideal do 

neoliberalismo é a abolição do salário- mínimo e dos custos sociais, uma vez que 

falsificam o valor da mão-de-obra encarecendo-a, pressionando os preços para o 

alto, gerando inflação. A crise é vista como resultado das demandas excessivas 

feitas pelos sindicatos operários, que pressionam o Estado. Este, sobrecarregado 

com a política previdenciária e assistencial, é constrangido a ampliar 

progressivamente os tributos. O aumento da carga fiscal sobre as empresas e os 

ricos reduz suas taxas de lucro e faz com que diminuam os investimentos gerais. 

Segundo estes setores sociais, somam-se a isso os excessos de regulamentação da 

economia motivados pela continua burocratização do estado, que complicam a 

produção e sobrecarregam os seus custos.  

A atribuição da culpa pela crise aos sindicatos se enraíza sutilmente dentro da 

sociedade, que, muitas vezes, é influenciada pelos meios de comunicação, e acaba 

assimilando essa idéia (REINER SOUSA, 2009). 
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No Estado de São Paulo, segundo o Secretário da Educação, Paulo Renato, 

“os Sindicatos são um entrave para o bom ensino”6. 

No neoliberalismo, a inflação é o descontrole da moeda que, por sua vez, 

ocorre devido ao aumento constante das demandas sociais, tais como a previdência, 

o seguro-desemprego, as aposentadorias especiais, a redução da jornada de 

trabalho, os aumentos salariais. Além disso, existe ainda a capacidade produtiva da 

empresas, encargos sociais, férias que não são compensadas pela produção geral 

da sociedade. Segundo esta visão, por mais que o setor produtivo aumente a 

riqueza, a ação sindical irá sempre fazendo mais exigências, o que aumentará o 

déficit público, que é coberto com a emissão de moeda. São tais ideais que 

encontramos por trás da reformulação que ocorreu na educação nos anos 90.  

Segundo esta visão de administração pública gerencial, o Estado não deve se 

desviar das suas funções naturais; ele deve se limitar apenas à segurança interna e 

externa, à saúde, à educação e às atividades de manutenção das carreiras do 

Estado. O Estado deve, portanto, se afastar de toda filosofia intervencionista, pois o 

mercado auto-regulado e auto-suficiente dispensa qualquer tipo de controle. O 

Estado segue um cosmo próprio, com leis próprias, impulsionadas pelas leis 

econômicas tradicionais , que envolve oferta e procura, taxa decrescente dos lucros, 

renda da terra, e pode ser diminuído em todos os sentidos. Deve-se limitar o número 

de funcionários e garantir as funções consideradas essenciais. 

As políticas educacionais e suas reformas, segundo Maués 2003, foram 

planejadas e determinadas no Brasil a partir de 1995, pelos organismos multilaterais, 

cujos fins estão voltados para o crescimento econômico, procurando alinhar a escola 

à empresa, e os conteúdos ensinados às exigências do mercado 

‘No Estado de São Paulo, no setor educacional, tais reformas resultou na 

mudança estrutural efetuada a partir de 1995, pela então secretária de Educação, 

Rose Neubauer, que fechou escolas e diretorias de ensino, aumentou o número 

“máximo” de alunos de 35 para 45 por sala, demitiu professores e funcionários 

trabalhadores da educação, seguindo uma política de cunho neoliberal. 

                                                

6 (Revista Veja nº43, 2009) 
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‘Essas reformas apresentam um objetivo político bem definido, 
que envolve a estrutura administrativa e pedagógica da escola, a 
formação de professores, os conteúdos a serem ensinados, os 
aportes teóricos a serem adotados, enfim tudo o que possa estar 
relacionado com os processos de ensino e de aprendizagem’ 
(MAUÉS, 2003). 

 

O objetivo proposto pelo Banco Mundial é seguido à risca pelos 

administradores locais para a formação de professores: uma formação mais curta e 

fora das universidades, o que estimulou, inclusive, o ensino a distância (EaD), num 

primeiro momento apresentado como complementação da formação. 

Segundo Maués (2003), a escola que preparou o trabalhador para um processo 

de trabalho assentado no paradigma industrial (fordismo), com rígida separação 

entre concepção do trabalho e a execução padronizada das tarefas, deixaram de 

atender as demandas de uma nova etapa do capital. Assim, essa escola passou a 

ser criticada e responsabilizada pelo insucesso escolar, pelo despreparo dos 

estudantes ao término dos estudos, pela desvinculação dos conteúdos ensinados 

em relação às novas demandas oriundas do mundo do trabalho, assentado no 

paradigma informacional.  

Da mesma maneira, os professores passaram a sofrer profundas críticas e a 

serem responsabilizados por esse “fracasso escolar”, sendo que sua formação é 

considerada “teórica”, desvinculada de uma prática efetiva e afastada das demandas 

da sociedade. 

A autora afirma que, de outro lado, interessa ao neoliberalismo abrir mais 

mercados (globalização), sendo necessário, para tanto, que haja uma 

desregulamentação do Estado, o fim das barreiras administrativas ou políticas, 

portanto o neoliberalismo adotado, de modo a facilitar a entrada de capitais 

internacionais com vistas à eficácia das transações econômicas. De acordo com 

essa lógica, a educação passa a ser um poderoso instrumento para atingir esse fim 

mais amplo. 

As metas determinadas pelos organismos internacionais, ditos multilaterais 

para a educação nos países em desenvolvimento, são assumidas de forma mais ou 

menos velada pelos respectivos ministérios de educação. Assim, algumas 

instituições como a Organização dos Estados Americanos (doravante OEA), o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (doravante BID), o Banco Mundial 
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(doravante BM), a Comunidade Européia (doravante CE), a Organização de 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (doravante OCDE), o Programa de 

Reformas Educacionais da América Latina e Caribe (PNUD), atuam por meio da 

realização de fóruns e conferências internacionais, que fixam as metas que esses 

países devem alcançar. 

Atualmente, os governos desses países têm sido levados a adotar políticas 

educacionais que, de certa forma, naturalizam a desigualdade e a concorrência. No 

estado de São Paulo, sucessivos governos têm aplicado políticas de “bônus por 

mérito”, introduzidas inclusive sem regras claras e justas. Segundo relatos de 

professores, a cada ano, desde que foi implantada essa política de bônus, as regras 

sofrem alterações e são obscuras. Mas, uma coisa é certa: trata-se de uma política 

que visa à diferenciação salarial no seio da categoria. 

Tais reformas educacionais, além de serem instrumentos usados, pelo Estado, 

para manter as bases de funcionamento do sistema de acumulação, aponta também 

na direção do ajuste estrutural exigido pelos organismos multilaterais aos países em 

desenvolvimento, como forma de garantir o pagamento de suas dívidas externas 

(MAUÉS 2003). 

Na política neoliberal, a educação é colocada como mercadoria; todos os 

aspectos conceituais, até as concepções metodológicas, pedagógicas e de 

formação de professores, são determinadas pelo mercado, pelas necessidades a 

serem atendidas para satisfazer o mercado. 

Essa política, para Moacir Gadotti, apela para o indivíduo docente, e não para o 

coletivo de docentes (sindicatos) e nem mesmo para o colegiado da escola. Aliás, os 

docentes são vistos, segundo essa visão, sempre como o problema da educação. 

Desse modo, debita-se ao docente o problema da “baixa qualidade” do ensino 

(GADOTTI, 2007). 

A proposta neoliberal prega uma desprofissionalização da docência, buscando-

se alternativas na “terceirização”, contratando-se docentes por meio de concorrência 

pública, como trabalho temporário, e inclusive contratam-se docentes não formados 

na graduação, para “formá-los” em serviço, rapidamente.  

Para a concepção neoliberal, a formação de professores prescinde da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Os docentes, segundo essa 
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visão, não precisam ter conhecimento científico. Seu saber é inútil. Por isso, não 

precisam ser consultados. Assim sendo, prega-se que só precisam receber receitas, 

programas instrucionais, havendo, inclusive, a possibilidade extrema, de serem 

substituídos por um computador bem programado. Também, por isso, encontramos 

uma proliferação em larga escala de classes superlotadas e, cada vez mais, a 

promoção do ensino a distância de baixo custo, conduzido por tutores/monitores 

(GADOTTI, 2007). 

Olgaíses Maués afirma que a exigência do mundo das indústrias irá modificar a 

educação profissional, assim como a educação primária, a secundária e a formação 

de professores, sendo que todos esses níveis e modalidades serão trabalhados a 

partir da pedagogia das competências. Para medir o alcance das metas de 

competências, já se estabeleceu indicadores internacionais de comparação, para 

que possam validar o alcance dessas competências pré-estabelecidas. 

A competitividade na educação já está sendo estimulada por essa política. Um 

exemplo claro disso foi à adoção de “bônus por mérito”, no estado de São Paulo, por 

exemplo. Pelo atual programa “valorização pelo mérito” esse estímulo de 

competição empresarial é incentivado nos trabalhadores docentes. Todavia, o 

trabalho docente não pode ser comparado a uma linha de produção em escala, sua 

produção não é vendável. 

Então, em que política econômica vivia o Brasil nos anos 70? 

A adoção da política neoliberal acontece nos países de primeiro mundo, nos 

anos 70, mais especificamente no período de pós-crise mundial do petróleo, em 

1973. Porém, enquanto o mundo adotava a política econômica neoliberal, o Brasil 

estava fechado na ditadura militar e, naquele momento, a política econômica era a 

do “desenvolvimentismo” (já adotada anteriormente nos governos de Getúlio Vargas 

e JK e com bons resultados). 

Cabe a nós, explicitar, em breve palavras, o conceito de Desenvolvimentismo. 

Trata-se de uma política econômica baseada no crescimento da produção industrial 

e da infra-estrutura, com a “participação ativa do estado”, como base da economia e 

o conseqüente aumento do consumo, assim podemos dizer que é uma política de 

resultados, tanto que foi a época em que o Brasil viveu o “milagre econômico”.  
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A situação econômica e social dos professores públicos da rede estadual de 

São Paulo, no início do regime militar, era considerada boa, eles gozavam de uma 

situação econômica confortável, alguns eram considerados como “pequenos 

burgueses” pela sociedade. 

Coloca-se aqui a pergunta, em qual conjuntura política e econômica ocorreram 

às mobilizações de professores? 

Na história da APEOESP, durante a ditadura, os movimentos registrados, em 

sua maioria, são de organização do sindicato, registrando apenas uma greve no final 

dos anos 70. Entretanto, a política desenvolvimentista adotada pelo regime militar da 

época proporcionou uma ampliação da rede pública de escolas, por meio de 

construções de vários prédios e a contratação de novos professores para atender a 

demanda da rede. Como relata a própria entidade em sua história. “Desde sua 

fundação, em 1945, na cidade de São Carlos, até a deflagração da primeira greve 

em 1978, foram 33 anos em que predominou o assistencialismo na ‘APEOESP.  

 

“Durante a ditadura militar, a entidade acomodou-se ao regime 
autoritário e foi se afastando do conjunto da categoria, passando a 
orientá-lo no sentido de também se submeter às determinações 
oficiais”. Enquanto a política desenvolvimentista do governo militar 
detinha todo o controle e inclusive o controle sobre a expressão, os 
professores tinham um padrão econômico ainda dentro dos padrões 
de classe média. ’ (APEOESP, 2009). 

 

Como pudemos observar na citação anterior, durante a década de 80, o Brasil 

procurava um modelo econômico para sua estabilização econômica num contexto 

político dinamizado pela campanha das “diretas já” e Constituição pela convocação 

de uma Assembléia Constituinte, os movimentos docentes tenderam a emergir, 

estimulados tanto pela abertura política como pela crise econômica. 

Atualmente não estamos mais submetidos ao regime militar, contudo os 

professores ainda são surpreendidos, constantemente, com novas perdas de direitos 

conquistados por gerações passadas, sem falarmos na perda salarial propriamente 

dita. O que aconteceu com essa geração de professores? A sua orientação seria um 

produto do neoliberalismo? 
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CAPÍTULO II 
 

 
A CLASSE SOCIAL DOS DOCENTES 

 

Em 1985, na Universidade de São Paulo (doravante USP), aconteceu um 

Seminário Itinerante, o tema proposto foi “Dependência econômica e cultural, 

desenvolvimento nacional e formação de professores”. Na ocasião, o jornalista e 

sociólogo Perseu Abramo proferiu uma palestra, que se intitulava “O professor, a 

organização corporativa e a ação política”.  A palestra em questão apresentou o 

professor como um profissional em processo de mobilidade social vertical 

descendente, não só porque foi proletarizado nas condições de trabalho, mas 

também, por ter sido proletarizado em sua cultura e em sua relação com as demais 

classes sociais. 

O autor argumenta que o professor, no Brasil republicano, originou-se de certas 

camadas da burguesia, ou das altas classes médias; que, nas últimas décadas, vem 

decaindo de status econômico. Afirma, também, que esse professor não consegue 

manter muitos dos privilégios sociais que tinha há algumas décadas, ainda assim, 

prefere permanecer como professor de Ensino Fundamental e Médio e, cultivar a 

aspiração de acesso a condição de professor universitário. Se levarmos em conta a 

época em que Abramo analisou a categoria dos professores, veremos que essa 

geração marcou presença nos movimentos sindicais. 

O autor acrescenta ainda uma segunda vertente de formação social do 

magistério, decorrente do processo de massificação escolar, produto de uma política 

neoliberal. Essa segunda via de formação social do professor seria o resultado da 

facilitação do acesso às universidades. No período analisado pelo autor, houve um 

aumento de faculdades e universidades: como se sabe, estas se multiplicaram, tanto 

em número de vagas, como de cursos. 

Essa massificação não significou uma real democratização do ensino ou da 

educação; ela implicou a abertura de uma rede de escolas, que facilitaram a 

obtenção da qualificação escolar formal, fazendo com que outra parte do 

professorado se constituísse pelo caminho inverso ao da primeira: por um processo 
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de mobilidade social vertical ascendente, que favoreceu camadas realmente 

populares ou camadas de classe média baixa (ABRAMO, 1986). 

O professor que pertencia a essa camada social constituiu-se, segundo 

Abramo, por meio de muitos esforços; e passou por processos discutíveis. Depois 

desses processos, conseguiu chegar à condição de professor. Para essa segunda 

camada, ser “professor” significa o apogeu na escala social. Esse professor seria 

aquele que não passou pela mordaça da repressão do militarismo, que não 

contribuiu como a geração anterior, para lutar pela abertura política e por 

reivindicações da categoria e da classe. 

A primeira vertente seria, então, a que se proletarizou no trabalho, ao passo 

que, a segunda, vivenciou certa ascensão social. A segunda camada, talvez, hoje, 

em certos centros urbanos do país, constitua a maioria do professorado, tendo se 

mostrado, por vezes, conservadora e pouco afeita à luta por modificações e 

transformações na educação e na sociedade. 

Levando em conta as afirmações do parágrafo anterior, é importante refletirmos 

se a possível existência dessa primeira camada de profissionais seria um fator 

responsável pelas paralisações nos anos compreendidos entre 1980 a 1990. 

O início dos anos 90 foi marcado por uma grande crise na economia brasileira, 

momento da implantação da política neoliberal, com privatizações de empresas 

estatais, alta do desemprego, da inflação e da dívida externa.  

Além disso, a área da Educação passou por uma reestruturação no Estado de 

São Paulo, seguindo a cartilha da economia neoliberal, com a missão de enxugar os 

gastos e modernizar a máquina administrativa: fechamento das antigas “delegacias 

de ensino” e concentração de um maior número de escolas em “diretorias de 

ensino”. Houve também uma redução do número de unidades escolares, com o 

aumento do número máximo de estudantes por sala, de 35 alunos para 45 alunos. 

Isso causou a demissão de professores, diretores e equipe de apoio na rede. 

As demissões, não só no setor secundário, como também no terciário da 

economia, podem ter favorecido o aparecimento dessa segunda camada, tendente a 

aceitar baixos salários. 

No final da década de 50, segundo o que nos sugere Abramo (1986), houve 

grande efervescência social e política: por exemplo, a campanha pela escola pública 
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e pela Lei de Diretrizes e Bases, mobilizando setores significativos da sociedade 

brasileira. O autor afirma ainda que, apesar de todas as críticas que se fez a todo 

esse movimento a favor do projeto da LDB, a campanha constituiu-se num marco 

intelectual e político importante, contou com a participação ativa de grandes setores 

do magistério, na época primário e secundário.  

Nesse período, os professores engajavam-se em campanhas indicando 

estarem preocupados com a sua proletarização e sua queda na escala social. Havia, 

também, demonstração de preocupação com os rumos da educação e com o que 

poderia ocorrer no sistema brasileiro e na formação ideológica do alunado, num 

momento de transição muito intenso. 

Para Abramo (1986) naquela época, os professores lutavam por melhorias na 

educação e na sociedade, enquanto que, hoje, limitam-se mais a reivindicações 

corporativistas. Se o momento histórico e político fosse outro, as perdas salariais da 

categoria, talvez, não fossem tão grandes. 

O autor comenta, também, que durante o regime militar, o professor foi 

drasticamente afastado de suas possibilidades e da disposição de realizar lutas 

políticas, lutas culturais e intelectuais. Isso explicaria o fato de, hoje, o professor ser 

mais voltado a reivindicações corporativistas do que a ser um reformulador. 

O professor da geração pós-ditadura militar talvez tenha submergido, junto com 

o país, em uma crise econômica sendo, então, ele vítima dos efeitos dessa crise, e 

passando instintivamente a colocar a defesa de seu salário e emprego em primeiro 

lugar.  

‘... Na medida em que se enfraquece o modelo a ser imitado, pela 
coexistência tolerada de modelos contraditórios que se anulam, 
acaba enfraquecida a ilusão de segurança e o caos da experiência 
se organiza, não tanto recorrendo a uma identidade forte, mas a uma 
superposição de identidades, o que torna possível viver a vida como 
uma experiência única e irrepelível, de radical individualidade e 
solidão ensaiando talvez a última ilusão, a ilusão de viver sem 
ilusões’ (GIL VILLA,1998 p. 111). 

 

Se levarmos em conta o contexto histórico político da época em que Abramo 

expressa seu pensamento, poderemos concluir que o professorado, assim como 

outros setores sociais, havia acabado de viver a época da “mordaça”, e estava 
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vivendo um momento de abertura política em que as manifestações ocorreriam mais 

intensamente.  

Se nos transportarmos para a presente década, um dos aspectos que pode 

alimentar a inércia dos movimentos talvez seja o tempo que ocupado em processos 

de “competição” num mundo de desigualdades sociais. Segundo Singer, a 

desigualdade social marca a vida social no capitalismo brasileiro, de forma muito 

profunda (SINGER, 1985). 

A fala de Abramo ocorre no ano de 1985, na fase de redemocratização, em que 

os movimentos populares e dos trabalhadores estavam em alta, num contexto de 

crise econômica, inflação alta, dívida externa enorme e tendência à recessão. 

O trabalho de Maressa Masson (2007) trata do perfil ideológico do docente da 

rede pública do estado de São Paulo, ela verifica, em sua pesquisa de campo, que 

nenhum dos professores entrevistados consegue relacionar conscientemente a 

desvalorização da profissão docente com a ampliação das redes de ensino e o 

complexo processo pelo qual passou e tem passado a educação, devido a uma 

ampliação acelerada e com baixos investimentos financeiros. 

Essa democratização do ensino gerou uma situação de crise na educação, 

fazendo com que o professor perdesse o foco da sua função. Essa crise, segundo 

Masson (2007), também alterou o olhar da sociedade para a escola e para seus 

profissionais.  

Em sua análise, a autora sustenta que o professorado não possui uma clara 

consciência de sua posição na estrutura social e afirma que essa consciência seria 

necessária, sim, como projeto histórico de uma categoria revestida da função de 

transmitir conhecimentos e idéias para milhões de alunos que fazem e farão parte da 

sociedade atuante. 

Na obra de Silke Weber “os professores entrevistados atribuem ao governo a 

responsabilidade da decadência da categoria, assim como a família a 

responsabilidade pelo fracasso escolar do estudante” (WEBER, 1994, p.103). 

Ao longo dos anos, a condição salarial dos professores de ensino fundamental 

e médio, muitas vezes, os coloca em condições materiais de vida que se situam 

abaixo de certas camadas da classe operária. Porém, sua postura ideológica, 

cultural e política é típica da classe “média-média” ou da classe “média alta”, 
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eventualmente sempre muito mais disposta a ser influenciada pelos valores 

ideológicos da burguesia do que igualar-se ou solidarizar-se com os valores do 

proletariado. Esta observação vale para o conjunto dos professores e não apenas 

para os setores combativos da categoria e que constituem a sua vanguarda política 

(ABRAMO, 1986). 

Para tentarmos entender a que classe social os professores consideram 

pertencer, abordaremos, a seguir, algumas definições de classe média, bem como a 

definição de proletariado. 

A categoria dos professores é freqüentemente encarada como pertencente à 

condição social de “classe média”, desse modo, é importante discutir essa questão 

numa tentativa de abrir a via para a identificação do padrão de comportamento 

social dos professores. 
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2.1 O Homem e sua relação com o trabalho 

 

Para falarmos sobre a relação existente entre o homem e o trabalho, 

recorreremos à abordagem de Pessanha (2001) que durante o período feudal, o 

homem produzia apenas para as suas necessidades e, portanto, o trabalho só 

produzia valores de uso. Com o advento do capitalismo, o trabalho passa a ter dois 

valores: o de uso e o de troca. A distinção do trabalho, dividido em trabalho 

intelectual e trabalho manual apareceu já na Antiguidade. A produção de excedentes 

permitiu algum tipo de troca, propiciando o surgimento da primeira divisão social do 

trabalho: o trabalho intelectual x trabalho manual, separando os senhores e 

escravos. Na época contemporânea, favoreceu-se o aparecimento dos 

trabalhadores não manuais, o que chamamos setor terciário da economia.  

‘No mundo capitalista em que vivemos, acredito, “trabalho” é a forma 
de produzir, vender ou ainda possuir bens para outros e para si, 
gerando assim o sustento da pessoa em uma sociedade. E o 
resultado, o objetivo do trabalho humano, é o de satisfazer as 
necessidades do homem. Necessidades estas que se modificam 
historicamente, correspondendo a formas históricas diferentes de 
trabalho’. (PESSANHA, 2001, p. 17). 

 

O desenvolvimento da produção mercantil e do comércio gerou uma nova 

classe, “os comerciantes” que, por sua vez, foram os primeiros a possuir o dinheiro e 

a mercadoria por excelência. 

Houve um longo período, segundo Marx, de acumulação primitiva, quando 

ocorreu um violento processo de expropriação, por meio do qual, os comerciantes 

(burgueses) obtiveram um duplo resultado.  

O primeiro resultado foi a concentração de terras e riquezas nas mãos de 

poucos capitalistas; tal processo proporcionou o desenvolvimento da manufatura 

(produção em larga escala concentrada em determinados lugares, utilizando a força 

de trabalho, comprada como uma mercadoria qualquer). O segundo resultado foi a 

aparição de uma imensa massa de despossuídos, aos quais só restava vender sua 

força de trabalho aos donos do capital para sua subsistência, por terem sido 

expulsos de suas condições de artesão ou camponês. 
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A invenção da máquina, a fundição de minerais e o trabalho de fundição de 

metais alavancaram o desenvolvimento da agricultura, fazendo com que a produção 

aumentasse, gerando o comércio de trocas. 

Com isso, a força de trabalho passa a ser no modo de produção capitalista, 

uma mercadoria como outra qualquer, porém, com uma diferença, é a única que 

produz valor materializado nos produtos, sob a forma de salário que a comprou e da 

mais-valia que, dela, retira o capitalista. 

Essa “mais valia” não é a simples soma dos valores já existentes na matéria 

prima, nos instrumentos de produção e nos salários; ela decorre da exploração do 

tempo de trabalho. 

Marx chama de “trabalho excedente” o tempo de trabalho que ultrapassa o 

tempo socialmente necessário para a produção dos meios que garantirão a sua 

subsistência. Então, na relação entre as pessoas, surge a separação entre o 

trabalho propriamente dito e o seu produto; além disso, a força de trabalho passa a 

ser utilizada como mercadoria igual às outras. Porém, no modo de produção 

capitalista, as relações entre capital e trabalho aparecem como uma relação entre 

coisas. 

O capitalista extrai riqueza da exploração da força de trabalho, enquanto que a 

mais valia é riqueza só para a burguesia, uma das classes formadas nas novas 

condições históricas, do modo de produção capitalista; a ela só interessa, sobretudo, 

a parte do trabalho, excedente, que produz valor. 

Pessanha (2001), então, coloca em questão o significado do trabalho para o 

proletariado e recorre ao pensamento de Marx, o qual, analisando as condições de 

trabalho dos operários ingleses, acredita que o trabalho não faz parte da vida; é 

antes o sacrifício da vida. [...] o que ele produz para si é o salário. [...] A vida, para 

ele principia, quando interrompe essa atividade, à mesa, no albergue, no leito. 

(Marx, s/d/c: p.63).  

A relação que o capitalista e o proletário mantêm, para Pessanha (2001), é a 

raiz do muro divisório que separa as duas classes geradas no modo de produção 

capitalista; e ela implica a luta dessas classes desde sua formação. 

O aumento da divisão do trabalho implica o incremento da especialização de 

tarefas. Essa fragmentação do trabalho provoca uma simplificação, que faz com que 
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o trabalhador vá perdendo a habilidade e a destreza que só existem quando se 

domina o processo de trabalho, considerado desde a sua concepção até a sua 

realização. 

Para Pessanha (2001), a divisão social que a especialização de tarefas implica 

vai destruindo a unidade entre concepção e execução, assim, o que foi idealizado 

por uns passa para a execução por outros. 

Essa especialização é nítida na área da Educação assim como seus efeitos. É 

o que tem acontecido nas iniciativas governamentais de “formação” por meio do 

Ensino à Distância, bem como em projetos e propostas pedagógicas em que os que 

estão na base, no caso os professores, são alijados de participar da elaboração de 

tais propostas. Os docentes, receberem as informações consideradas pertinentes e 

a capacitação de como implantá-las, entram em conflito, pois se deparam com 

problemas que essas propostas pedagógicas não prevêem. Assim, eles enfrentam 

dois problemas. O primeiro problema é passar o que lhe é indicado pela proposta; o 

segundo é o de como resolver seus conflitos, dentro de uma realidade não prevista 

pela proposta. 

A distância entre a elaboração e a execução provoca a fragmentação do 

processo de ensino, inclusive com resultados não esperados por parte de quem a 

propõe. 

No capitalismo, liquida-se a autarquia feudal e a economia passa a se 

diferenciar em setores, preenchendo funções distintas, porém interconectadas. No 

caso do setor terciário, ao qual o profissional da educação pertence, a lei da mais 

valia e da meritocracia imperam, a exemplo de cargos que necessitam de estudos 

de nível superior e especialização. Todavia, não se podem fazer comparações com 

outros setores em que um estudo não é necessário para obter-se um salário melhor. 

Alguns especialistas, entretanto, provocam controvérsias ao sugerirem que o 

professor não pertence à classe média, mas à classe trabalhadora, rompendo assim 

com a concepção de “professor como sacerdote”. 

 

‘separem-se os homens entre os que sabem e os que não sabem, 
alienando o trabalhador não só do produto do seu trabalho como 
também de conhecimento a respeito do seu próprio trabalho’ 
(PESSANHA, 2001, p. 22) 
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2.1.1 A classe média dos docentes 

 

Podemos começar esclarecendo a concepção e a origem do termo “classe 

média”. Segundo a enciclopédia Wikipédia, podemos afirmar que:  

 

‘A classe média é uma classe social presente no capitalismo 
moderno que se convencionou tratar como possuidora de um poder 
aquisitivo e de um padrão de vida e de consumo razoáveis, de forma 
a não apenas suprir suas necessidades de sobrevivência como 
também a permitir-se formas variadas de lazer e cultura, embora sem 
chegar aos padrões de consumo eventualmente considerados 
exagerados das classes superiores. A classe média surgiu como 
uma consequência da consolidação do capitalismo e não antes dele 
devido aos fatores de segmentação social em camadas, resultantes 
do desenvolvimento econômico; é um fenômeno típico da 
industrialização.’ 

 

2.1.2 História e evolução do termo 

 

O termo classe média tem uma história longa e muitos significados ao longo da 

história. Uma das definições a estipulou, como uma classe intermediária, entre a 

nobreza e os camponeses da Europa. Enquanto, na época, a nobreza era detentora 

das terras, os camponeses trabalhavam nestas terras, e uma nova burguesia surgia, 

sendo chamada de "nova burguesia" ou como "andarilhos-da-cidade",  exercendo 

funções mercantis no meio urbano. Isso teve como resultado que a classe média era 

geralmente a mais rica no extrato da sociedade . Atualmente, contudo,  o termo 

classe média  é usado para definir aqueles que tem apenas quantia moderada de 

riquezas. 
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2.1.3 Uso atual do termo 

 

No capitalismo industrial antigo, a classe média era definida, primariamente, 

como os chamados “colarinhos brancos”, que trabalhavam por quantias financeiras, 

mas que, no entanto, apresentavam condições que eram confortáveis e seguras, 

comparadas às condições dos colarinhos azuis da "classe trabalhadora". A 

expansão do termo "classe média", nos Estados Unidos, apareceu como tendo 

sempre predicado, em 1970, com o declínio das companhias sindicais e com a 

entrada da mulher, que até então se dedicava às tarefas domésticas, na força de 

trabalho. Um grande número de empregos "colarinho rosa" surgiu. Dessa forma, as 

pessoas poderiam evitar as condições perigosas oferecidas pelos empregos e evitar, 

também, os serviços de colarinho azul, conclamando-se da classe média, mesmo 

que gerasse os empregos e muito menos economias que um trabalhador colarinho 

azul oficializado. 

O tamanho da classe média depende de como se defina o termo, o que por sua 

vez, depende de quais fatores são levados em conta em sua definição. Alguns  

fatores são definidos como inscritos no termo moderno de classe média. Em primeiro 

lugar, o sujeito pertencente a essa classe deveria possuir educação terciária (grau 

superior/ nível acadêmico). Em segundo lugar,  deveria possuir  qualificações 

profissionais, incluindo acadêmicas: advogados, engenheiros, doutores, 

independentemente de quanto ganha ou qual sua forma de lazer. Em terceiro lugar, 

o indivíduo deveria crer em valores burgueses (o que nem sempre é adequado 

dependendo da região), tal como na leitura de meios de comunicação padrão (Ex: 

Jornais e revistas como Folha de S. Paulo, Zero Hora, Veja, entre outros). Deve 

possuir, ainda, empregos com estabilidade social e seguros, tanto no ambiente, 

quanto no "financeiro". Por fim, deveria haver Identificação cultural  e  participação 

na cultura popular, o que inclui a adaptação de imigrantes e estrangeiros, em 

determinada região, aos costumes populares, em troca de sua tradição nacional.  

Se analisarmos, encontraremos professores com esse perfil social. Contudo, 

existe uma parte dos professores que estão inseridos em outro contexto social 

sofrendo um processo de mobilidade social ascendente: são aqueles docentes que 

provém de camadas de classe baixa (ABRAMO,1986, p. 78). 
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Para Saes (2008) há diferenças entre a classe média e o proletariado, sendo 

que a ideologia meritocrática configura-se como ponto de distinção entre os 

interesses dos assalariados não-manuais, e os da classe operária tradicional, bem 

como dos interesses dos primeiros e da pequena burguesia tradicional (pequenos 

proprietários, praticantes de trabalho manual). 

Segundo uma leitura com base no marxismo, um nobre possui terras; um 

capitalista possui o capital; o trabalhador tem a habilidade de trabalhar e necessita 

procurar emprego para continuar subsistindo. Porém entre os dominantes e os 

dominados, há um grupo, geralmente chamado de classe média, constituído por 

indivíduos que carecem de uma relação específica com os meios de produção. 

Historicamente, durante o período feudal, a burguesia era a classe média. De acordo 

com o marxismo, a burguesia é a classe dominante, numa sociedade capitalista. 

A composição exata da classe média, sob o capitalismo, é objeto de amplo 

debate entre os marxistas. Alguns a descrevem como uma classe "coordenadora", 

que implementa o capitalismo em favor dos capitalistas, e é composta por pequenos 

burgueses, profissionais e gerentes. Outros discordam e usam, livremente, o termo 

'classe média' para referir-se aos trabalhadores de colarinho branco e emergentes, 

embora,  para alguns autores marxistas, eles sejam parte do proletariado, que é a 

classe trabalhadora. 

Há outros, ainda, que alegam que existe uma classe, que abrange os 

intelectuais, tecnocratas e gerentes e que busca o poder por seus próprios méritos. 

Para certas correntes, essas classes médias tecnocráticas teriam se apossado do 

poder e do governo em benefício próprio, nas sociedades do tipo soviético. 

Certas correntes aplicam o termo “proletariado” se refere a categoria 

profissional dos professores. O termo Proletariado vem do  latim proles, “filho, 

descendência, progênie”. Além disso, é um conceito usado por anarquistas, 

comunistas e marxistas para definir a classe antagônica à classe capitalista. O 

proletário é aquele que não tem nada, além da força de trabalho, e que precisa 

vender essa força para sobreviver. O proletário se diferencia do simples trabalhador, 

uma vez que este pode vender os produtos de seu trabalho, ou vender o seu próprio 

trabalho enquanto serviço. Já o proletário só vende sua capacidade de trabalhar. 

Com isso, os produtos de seu trabalho e o seu próprio trabalho não lhe pertencem e 

sim àqueles que compram sua força de trabalho e lhe pagam um salário. Ao vender 
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sua força de trabalho, o proletário aliena-se de seus próprios atos e submete-os à 

vontade do comprador, que o domina autoritariamente. 

O comprador, no caso o capitalista, comanda o trabalho do proletário e se 

apropria de seus produtos para vendê-los no mercado. A palavra proletariado define 

o conjunto dos proletários considerados enquanto formando uma classe social. 

Há dois grupos de assalariados que não incluímos no proletariado. O primeiro 

grupo é o numeroso grupo dos assalariados, que não estão diretamente ligados à 

produção social, mas sim ao que denominaremos, genericamente, por 

superestrutura. Trata-se de assalariados muito diversos, desde os poetas até os 

funcionários públicos, passando pelos padres e militares, etc. Em segundo lugar, é 

preciso distinguir os assalariados cuja força de trabalho é comprada para produzir 

mais-valia daqueles que se destinam à prestação de serviços pessoais (como as 

empregadas domésticas) ou coletivos (como os cabeleireiros).  

É importante ressaltar que estamos limitando o conceito de proletariado apenas 

às pessoas que estão ligadas diretamente ao processo de produção capitalista. Isto 

é, aquelas pessoas que estão diretamente ligadas ao processo de Produção 

(operários) e de Circulação (parte dos empregados do comércio e de banco), ou 

seja, aquelas pessoas que ao venderem a sua força de trabalho, possibilitam aos 

capitalistas a obtenção (produção e realização) da mais-valia. 

Segundo o economista Marcelo Neri da FGV, o tamanho dessa classe é o 

menos importante em seu estudo: 

 

‘O limite que define as faixas de cada classe eu concordo que é 
arbitrário, é uma simplificação. O que mostramos de mais importante 
é que está havendo um crescimento dela e que, mesmo com as 
crises internacionais, esse movimento continuou em 2008.’ 

 

Neri afirma, em seu levantamento, que optou por classificar de classe média os 

domicílios com renda total entre R$ 1.064 e R$ 4.591, já que é essa faixa de renda 

que distingue quem não está entre os 10% mais ricos, nem entre os 50% mais 

pobres da população. A partir desse recorte, o mais importante, segundo ele, foi 

verificar a evolução. 
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‘O que eu queria chamar a atenção é que essa classe cresceu. 
Mesmo se você considerar como média apenas quem está na classe 
A ou B [renda domiciliar superior a R$ 4.591], também houve 
aumento’, diz. 

 

Com base nessa definição de “classe média” , passamos agora para uma 

abordagem do trabalho docente e das características da  “categoria docente”,   

aproveitando elementos teóricos encontrados nos trabalhos de Kênia Miranda e 

Eurize Caldas Pessanha. 

Em seu trabalho, “A Condição de Classe Média dos Docentes: Um Debate 

Entre Reificação e História”, Kênia Miranda (2008), aborda a condição de classe do 

docente. O sindicalismo de classe média, do qual os professores fariam parte, é 

fundamentado na ideologia meritocrática, ou seja, na valorização dos dons e méritos 

próprios a uma dada profissão. Os professores são de classe média, comungando 

sua ideologia e a forma organizativa de caráter político-ideológico individualista e 

reformista. 

A autora chegou a essa conceituação através de alguns autores que discutem 

a classe média, tratando da condição de classe dos professores numa visão 

marxista. Segundo Miranda, uma classe social não é uma abstração ou unicamente 

uma categoria de análise, mas antes, resultado de um processo histórico de luta 

movido por interesses antagônicos de sujeitos num contexto determinado, como 

afirmam os autores de “A ideologia Alemã”. 

Por essa perspectiva, permite-se uma análise da categoria docente enquanto 

segmento da classe média, inserido no processo de luta de classes. 

 

‘Toda a sociedade se divide, cada vez mais, em dois grandes 
campos inimigos, em duas grandes classes diretamente opostas: a 
burguesia e o proletariado.’ (MARX & ENGELS, 2005, p. 8). 

 

Na obra “O Manifesto Comunista, os autores Marx e Engels incluem nas 

classes fundamentais do capitalismo os camponeses e os pequenos proprietários, 

que comporiam as classes médias (Marx & Engels, 1848) 

Segundo alguns autores, os professores assalariados sendo trabalhadores 

não-manuais distinguem-se da classe operária. 
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Assim, Pessanha (2001) identifica três especificidades na definição do trabalho 

docente: trabalho intelectual com um lado teórico e prático, tornando-se um trabalho 

intelectual-manual, concepção esta que vem de Ribeiro (1984). Menciona Libâneo, 

que considera que a atividade docente é um trabalho produtivo não material, e 

incorpora os elementos que constituem o processo de trabalho, mas como processo 

de trabalho pedagógico, distinto do processo de trabalho na fábrica, sendo uma 

atividade que dá resultados (LIBÂNEO, 1990, p. 133). Em suas análises, o autor 

inclui uma terceira vertente que considera infrutífera a discussão a respeito da 

produtividade do professor. 

O trabalho docente é considerado, por Mortari (1990), mediamente produtivo, 

manifestando sua produtividade em outros setores. 

Estudiosos, como Silva Junior (1990, p.40), possuem um pensamento oposto 

ao de Libâneo (1990), uma vez que não veem a atividade docente contribuir para a 

acumulação de capital. 

Poulantzas (1985) denomina esta classe intermediária, que se difere da classe 

operária, como “nova pequena burguesia”. O autor acredita que os assalariados 

não-manuais, que integram esta nova classe, não poderiam ter sua inserção de 

classe analisada a partir de critérios exclusivamente econômicos, mas de um 

conjunto de fatores característicos que determinariam uma prática político-ideológica 

individualista, tais como o caráter improdutivo do trabalho, o controle sobre outros 

trabalhadores (função de direção) e o exercício de trabalho intelectual, ou seja, tais 

elementos demarcariam limites ideológicos entre o trabalhador intelectual, ou não-

manual e o trabalhador manual. Desse modo, no trabalho do autor, destaca-se o 

conceito restrito de classe operária e o papel da ideologia na delimitação das 

classes sociais. 

A inserção de classe dos trabalhadores não-manuais é tratada por Saes (1978) 

baseando-se no conceito restrito de classe operária de Poulantzas. No entanto, o 

autor discorda do conceito de “nova pequena burguesia”, que unifica a pequena 

burguesia e os assalariados não-manuais em uma mesma classe. Para Saes, há 

diferenças entre esses segmentos sociais, sendo que a ideologia meritocrática 

configura-se como ponto de distinção entre os interesses dos assalariados não-

manuais e os interesses dos trabalhadores-manuais (classe operária tradicional), 

bem como entre os interesses dos primeiros e os interesses da pequena burguesia.  
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Essa última interpretação, segundo Boito (2004) se baseia na diferenciação 

entre trabalhadores assalariados manuais e não-manuais. Assim, define a 

especificidade do sindicalismo de classe média, como sendo movido por interesses, 

valores e concepções distintos daqueles que, tipicamente, movem a ação do 

trabalhador assalariado manual uma vez que esse se organiza sindicalmente. 

 

‘Essa filiação teórica afirma que o sindicalismo de classe média, do 
qual fariam parte os professores, é fundamentado na ideologia 
meritocrática, ou seja, nos dons e méritos pessoais, ou ainda de uma 
dada profissão. Para o autor, tal sindicalismo induz a uma 
identificação coletiva restrita, fechada no universo da profissão, 
sendo refratário, por esse motivo, à politização da luta sindical. Cada 
um desses sindicatos profissionais procura difundir uma imagem dos 
méritos especiais da profissão que representa’. (BOITO, 2004, P. 
25). 

 

Em sua análise, Boito (2004, p. 213) constata, a partir de pesquisas feitas por 

Wright Mills (1969), David Lockwood (1962) e Adolf Sturmthal (1967), publicadas nos 

anos 50 e 60, as dificuldades de sindicalização desses trabalhadores de classe 

média, em que o individualismo se mostra especialmente presente, acontecendo o 

inverso com os trabalhadores operários e manuais, sendo forte o associativismo 

entre eles. 

A pesquisa de Masson (2007) considera a respeito da classe dos professores; 

a filiação a uma categoria social ligada ao estado, no caso a burocracia estatal. Uma 

parte dos professores busca a valorização profissional por meio da filiação a 

burocracia, pois esta gera poder e consequentemente status. 

Essas duas vertentes de definição da classe social do professor ainda podem 

ser levadas em conta; a categoria de professor considerada classe média pelo seu 

poder “intelectual” somente, o professor, sendo caracterizado como burguês na 

cabeça e proletário no bolso (FASSONI, 1991); e o professor, avaliado por um poder 

de compra que é compatível com a classificação de classe média. 

Masson (2007) revela em sua pesquisa que alguns professores não 

conseguem identificar a qual classe social pertence, sendo que a maioria se 

considera de classe média baixa.  

Para nossa pesquisa, é importante saber se diferenças dentro da categoria de 

professores, podem ser um dos fatores que a divida e enfraqueça o movimento 
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sindical. A classe a que pertenceriam os professores participantes dos grandes 

movimentos sindicais seria mesmo uma classe média oriunda de famílias, também 

de classe média? E a pressão do momento econômico, vivido no país na época, 

levava-os a organizar movimentos reivindicatórios e políticos a fim de impedir um 

processo de mobilidade social descendente? 

A categoria de professor, atualmente, pode estar dividida socialmente, já que 

há uma facilitação para ingresso nas universidades. Algumas décadas atrás 

ingressava no ensino superior apenas quem possuía certo poder econômico, no 

mínimo de classe média, para custear seus estudos. Hoje, esse quadro foi revertido, 

o que permite que a categoria docente assuma uma configuração social 

heterogênea, dada a diversidade da origem social dos seus membros. 

O próximo capítulo abordará a massificação do ensino superior, especulando 

sobre se esse fato dividiu a categoria docente. Finalmente, refletiremos sobre a 

relação entre tal processo e, se esse fato dividiu a categoria docente e a formação 

política do professor. 
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CAPÍTULO III 

 

A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA DOS PROFESSORES NO DECURSO DO 

PROCESSO DE MASSIFICAÇÃO ESCOLAR, E A RELAÇÃO COM SUA 

FORMAÇÃO POLÍTICA. 

 

‘...as greves são indispensáveis no conflito da sociedade capitalista e valem 

como escola de conscientização política. Mas não passa de tolice imatura a postura 

de alguns que seguem enxergando a greve como única arma à disposição de uma 

determinada categoria profissional ou do próprio movimento sindical em seu 

conjunto’7. 

A questão que se levanta aqui é se a formação universitária dos professores, 

da geração de 80 a 90, teve influência direta na sua politização e se, por isso, os 

professores daquela geração atuavam mais nos movimentos da categoria. 

Nossa hipótese é a de que comparada à geração atual, a geração antiga teve 

uma formação política diversa, talvez, por não ter sofrido os efeitos de um processo 

de massificação a que o sistema educacional se submeteu no período recente, por 

influência das idéias neoliberais. 

A análise da evolução do ensino superior, da Reforma Universitária de 1968, 

até os dias atuais, se faz necessária para entendermos como se processou tal 

massificação. 

A força dos movimentos sindicais dos professores do passado pode ter surgido 

devido a uma formação universitária que viabilizou uma politização daquela geração. 

Já a Reforma Universitária de 1968 foi pensada com o objetivo de controlar 

politicamente a universidade.  

Outra hipótese possível é a de que a politização dos professores da geração 

dos anos 80 a 90 estava de algum modo, relacionada com a situação política global 

(opressão política, falta de liberdade cultural), que levam a classe média a se colocar 

em movimento no plano reivindicatório. Pode a movimentação reivindicatória dos 

docentes estar, portanto, relacionada aos grandes movimentos sociais da época, 
                                                
7 (Silva, Vicente Paulo. da Universidade e Sociedade, nº4, ano 2,1992) 
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como a luta contra o Regime Militar e pela redemocratização do país, como sugere a 

pesquisa de Angelina Teixeira Peralva (1992). 

Florestan Fernandes (1986) fala de um processo relativo ao modo, pelo qual, a 

República deu origem a escolas primárias, vinculadas a concepções pedagógicas 

diferentes (porém não explica esse processo), e como isso foi um elemento 

acumulativo, que depois influenciou tendências renovadoras manifestas nas 

faculdades de Direito, Medicina, Engenharia, entre outras, Florestan sustenta que, 

com a carência de uma cultura cívica para a sociedade, esta não podia ser 

considerada uma sociedade civil civilizada; ela seria antes uma sociedade civil 

rústica, na qual o despotismo senhorial ou o mandonismo e outros componentes 

teriam um papel vital. 

Nesse meio, surgem os primeiros educadores que fogem ao padrão tradicional, 

sendo, naturalmente, rebentos da burguesia urbana. Há, porém, algumas exceções, 

como Anísio Teixeira, que possuía raízes na sociedade senhorial; e Fernando de 

Azevedo, com origem de família tradicional. Os dois educadores mencionados 

trouxeram, para o Brasil, uma perspectiva revolucionária sobre a educação, 

antecipando mudanças, que seriam potencialmente possíveis e necessárias numa 

sociedade capitalista, por meio do Manifesto dos Educadores. 

O Manifesto dos Educadores II, proposto em 1959, segundo Florestan (1986) 

teria o impacto para os brasileiros que teve a Revolução Francesa para os 

franceses, porém, as classes dominantes e a Igreja Católica, que exerciam um semi 

monopólio sobre a educação, opuseram uma resistência tenaz à renovação 

educacional, inclusive tentando desmoralizar as pessoas8 dos reformadores. 

Nesse contexto histórico, a formação pragmática impede o compromisso 

ideológico do professor, como queria Florestan Fernandes. 

‘A função da universidade é uma função única e exclusiva. Não se 
trata, somente, de difundir conhecimentos. O livro também os 
difunde. Não se trata, somente, de conservar a experiência humana. 
O livro também a conserva. Não se trata, somente, de preparar 
práticos ou profissionais, de ofícios ou artes. A aprendizagem direta 
os prepara, ou, em último caso, escolas muito mais singelas do que 
as universidades. (TEIXEIRA, 1998, p. 35). 

                                                
8  Essa resistência já ocorrera em 1932 por ocasião do Manifesto dos Educadores I e voltou a ocorrer 
em 1959 ano do Manifesto dos Educadores II, ambos voltados para a defesa do ensino público e 
gratuito e do princípio de liberdade de pensamento e de igualdade de oportunidades para todos.  
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3.1 A expansão do ensino superior 

 

Para entendermos como o Brasil chegou à expansão do ensino superior, nos 

remeteremos à história descrita por Dirce Mendes da Fonseca e Maria Cecília 

Marins de Oliveira. 

Segundo Fonseca (1992) a expansão do ensino superior, pela via privatista, 

constituiu-se, historicamente, com base no desenvolvimento do Estado brasileiro. 

O desenvolvimento capitalista no Brasil foi impulsionado pela Revolução de 

1930, o que faz com que a sociedade brasileira entre em sua fase de 

industrialização, havendo assim um deslocamento progressivo do eixo da economia 

do setor agrário-exportador para o setor urbano-industrial, repercutindo nas esferas 

social, política e econômica. Entretanto, isso terá, como conseqüência, o 

redirecionamento no papel do Estado. Tal ordem econômica demanda um Estado 

intervencionista, com alargamento de sua esfera de influência e ampliação de seus 

mecanismos de poder. Conseqüentemente, essa reorganização do Estado teve 

repercussão na educação e no planejamento educacional. 

Em 1931, o decreto nº 19.851, aprovado em 11 de abril, pelo Ministro 

Francisco de Campos, em meio às agitações políticas, continha determinações para 

organização e funcionamento das universidades. O denominado Estatuto das 

Universidades Brasileiras pretendia a padronização de instituições que haviam sido 

criadas com base em modelos diversos. Apesar de admitir variações regionais, o 

Estatuto constituía-se em modelo único de organização didática e administrativa.  

 

‘Como o Estatuto foi a forma de exercer maior controle sobre o 
ensino superior no país, embora pretendesse a padronização em 
instituições que iam sendo criadas, baseadas em modelos diversos. 
Cunha (1980, p. 260-265). 

 

Todavia, segundo Oliveira (2010), duas formas de organização foram admitidas 

no ensino superior: a universidade e o instituto isolado. Pelo Estatuto se consagrava 

a categoria docente dos catedráticos, cargo vitalício e inamovível, após 10 anos de 

exercício pelos docentes-livres. Esse nível de formação, inclusive, já havia sido 
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aprovado na Reforma Rivadávia9, em 1911. As congregações administrariam cada 

um dos institutos que comporiam cada universidade, tal como havia sido concebido 

na Universidade do Paraná, que contaria com um órgão deliberativo constituído por 

três ou seis catedráticos, escolhidos pelo Ministro da Educação de uma lista de 

professores, elaborada pela Congregação, para formarem o Conselho Técnico-

Administrativo. A administração central da universidade, por sua vez, seria composta 

pelo Conselho Universitário e pelo Reitor, e cada instituto teria um Diretor, escolhido 

dentre os nomes de professores de uma lista elaborada pela Congregação e pelo 

Conselho Universitário. Mediante uma lista elaborada pelo Conselho Universitário, o 

Reitor seria escolhido pelo Ministro de Educação. Também havia a Assembléia 

Universitária composta de todos os professores com reuniões solenes anuais, 

presididas pelo Reitor, para o conhecimento das principais ocorrências da vida 

universitária. Conforme Oliveira: 

‘A estrutura organizacional do ensino superior tinha por base a 
divisão em cátedras referentes às disciplinas sob a responsabilidade 
de um professor catedrático, com cargo vitalício, secundado por 
assistentes, atuando sob a autoridade e controle do mestre 
catedrático, para o qual deviam respeito e obediência. As vagas 
eram limitadas e a matrícula veiculada a um processo seletivo. A 
estrutura administrativa altamente burocrática conferia graus 
acadêmicos aos alunos, bacharelato e licenciatura mediante exames 
e defesas de teses. Enfim, toda uma organização espelhada na 
antiga estrutura universitária européia presente nas primeiras 
instituições de ensino superior, criadas por D. João VI, e que 
pautaram as instituições criadas posteriormente.’ (OLIVEIRA, et al. 
2010). 

 

Na época, como requisito para ingressar na carreira do magistério, em nível de 

auxiliar de ensino, era necessária a aprovação em concurso de títulos e de provas, 

para posteriormente submeter-se ao concurso de docência-livre, sob pena de 

desligamento. 

Cabia às universidades federais conceder títulos, dignidades e outros 

privilégios, com validade em todo o território nacional. Somente com a aprovação de 
                                                
9 A Reforma Rivadávia Corrêa, Lei Orgânica do Ensino Superior e do Fundamental, implementada 
pelo Decreto nº 8.659, de 5 de abril de 1911, e na Escola Normal pelo Decreto 838, de 20 de outubro 
do mesmo ano, trouxe muitas modificações no âmbito da instituição, começando por sua autonomia. 
A Escola não era vinculada senão a ela mesma; deste modo, os professores, através da 
Congregação, puderam vivenciar o fato de não terem que explicar-se, ou a seus atos, fora do âmbito 
escolar. Centro de Memória Institucional do ISERJ http://cemiiserj.blogspot.com/2008/08/reforma-
rivadvia-corra-na-escola-normal.html 



 
- 64 - 

seus estatutos pelo Ministério da Educação, é que se faria a equiparação de 

universidades estaduais e particulares. 

Oliveira relata que ingresso para estudantes ocorria mediante concurso 

seletivo, com a apresentação dos comprovantes de conclusão de cursos e outros 

documentos, além da prova de idoneidade moral, exigência tão antiga quanto os 

exames vestibulares. (OLIVEIRA, 1999, p. 9) 

Na análise do Estatuto (Oliveira apud Cunha 1980, p. 262) comenta a rigidez 

que caracterizou essas determinações, embora alguns traços de flexibilidade 

pudessem ser encontrados, por meio de convênios firmados entre as universidades 

e institutos e serviços técnicos ou científicos, para a formação de pessoal 

especializado. O autor chama a atenção, ainda, para a permanência das cobranças 

de mensalidades pelas instituições oficiais e de taxas de inscrição de vestibular, 

matrícula por cadeiras e por período, exames finais, certificados de exames entre 

outros pagamentos. 

Houve então, apesar da previsão de certa flexibilidade, o modelo estabelecido, 

que impôs às universidades, como a do Rio de Janeiro e as demais faculdades 

isoladas, a reorganização, para acompanhar a forma de organização prevista pelo 

Estatuto. 

Outras medidas foram introduzidas, após a aprovação do Estatuto nos anos 

subseqüentes, alterando organização de faculdades, composições curriculares, 

organização de órgão de representação dos estudantes, entre outras questões, sem 

alterar, todavia, as determinações contidas naquele documento.  

 

‘Tais disposições permaneceram praticamente sem alterações, 
embora em 1946, com a restauração do estado democrático e a 
promulgação de nova Constituição os estudantes através do seu 
órgão de representação, União Nacional dos Estudantes, UNE, já 
começassem a se mobilizar reivindicando uma reforma universitária. 
A estrutura organizacional estabelecida no Estatuto permaneceu até 
1968, quando foi aprovada a Reforma Universitária, no Governo 
militar’. (OLIVEIRA, et al. 2010, p. 9). 

 

Uma política educacional passou a ser traçada pelos setores dominantes que 

se encarregaram de produzir as formas ideológicas que dão sustentação ao seu 

projeto político e econômico, assegurando a dominação e o controle social, ao 
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mesmo tempo em que garantem a mão-de-obra, economicamente necessária para o 

setor produtivo. Os fatos mencionados anteriormente ocorreram especificamente na 

década de 1960, assim que o Estado passou a incentivar a educação técnica, como 

parte da estratégia de atrelar a educação às necessidades do desenvolvimento. 

Décio Saes em seu artigo “Classe Média e Escola Capitalista”, se refere a 

esses setores dominantes, como classe capitalista e subdivide em frações 

(industrial, bancária, comercial), que tem no seu conjunto, o interesse econômico de 

que à sua mão de obra se assegure acesso à instrução elementar. Não 

necessitando, porém, de uma educação básica universal, desnecessária para as 

funções a qual vai exercer em sua mão de obra. (SAES, 2005). 

Elencaremos aqui o bloqueio das ideias do Manifesto dos Estudantes II 

de1959, em que Florestan compara o impacto que essas idéias teriam na educação 

ao impacto da Revolução Francesa, se tivesse sido aceita. 

É no final dos anos 50, que esse debate sobre as questões educacionais se 

intensifica no contexto político-econômico e com a mobilização dos intelectuais e 

educadores na defesa pela escola pública, que era ameaçada pela intensa 

campanha de privatização do ensino, patrocinada basicamente pela Igreja Católica e 

pelos proprietários da rede privada. 

Segundo Fonseca (1992), esse debate que teve como base a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, lei 4.024, de 20/12/1961, acirrou, entre outras, a 

questão do ensino público e privado. O ensino público era defendido pelos 

educadores progressistas. Esses educadores interpretavam a escola pública como 

propulsora do progresso e propiciadora da redistribuição dos indivíduos na escala 

social. Os defensores do ensino privado defendiam o direito das famílias escolherem 

as escolas para os filhos, conforme suas crenças, sendo o Estado até então 

“agnóstico”, não tendo crença religiosa oficialmente. Dessa forma, o Estado deveria 

transferir recursos às famílias e às escolas, para favorecer ambas as partes. 

A aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei 4.024/61) 

acontece em meio ao conflito entre a escola pública e privada; e representou o 

enfraquecimento dos setores e segmentos que defendiam a escola pública e 

privilegiou a concepção liberal da educação e os interesses privatistas.  
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Com os militares no poder, em 1964, um reordenamento no campo político e 

econômico aparece com o abandono do modelo nacional desenvolvimentista, em 

benefício de um modelo associado, com base no capital externo. A educação assim 

é tratada pelo Estado, a partir do enfoque economicista. Essa relação entre 

educação e desenvolvimento atendeu à necessidade de dar suporte ao projeto 

econômico, proposto pela elite dirigente, no contexto econômico-social brasileiro. Os 

conflitos entre os setores da camada que defendia a escola pública e as que 

defendiam a liberdade de ensino foram absorvidos por um projeto elaborado pelo 

Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (doravante IPES), e que favorecia, 

amplamente, o ensino privado como um dos desdobramentos do Estado autoritário.  

Sendo o IPES organizado por empresários de São Paulo e do Rio de Janeiro, 

consistiu num grupo de pressão, que traçou um projeto educacional que daria 

suporte a seus interesses, passando a educação a ser vista como instrumento dos 

setores dominantes. 

Acordos foram, então, celebrados entre o Ministério da Educação e a agência 

norte-americana, surgindo aí o acordo MEC-USAID10; consolidando vários pontos 

que vinham sendo discutidos pelo Estado e pelo IPES. Esses pontos irão 

naturalmente, constar na Reforma Universitária de 1968. 

Nessa reforma, a educação torna-se um fator de desenvolvimento na 

perspectiva do capital humano, significando assim, tratar o elemento humano como 

fator de desenvolvimento econômico. Representa o mais rendoso dos investimentos. 

Assim, a gratuidade indiscriminada é apontada como um mal, uma vez que limita a 

expansão do ensino oficial e não corrige o caráter seletivo, do ponto de vista 

financeiro, da escola superior. 

Assim, o relatório do grupo de trabalho sobre a Reforma Universitária, 

recomendou o aumento de vagas para o ensino superior, associado ao 

estabelecimento de uma política educacional, em que se pudesse contar com o 

                                                
10 Acordo MEC-USAID possuia o objetivo de aperfeiçoar o modelo educacional brasileiro. Isto se deu 
através da reforma do ensino, onde os cursos primário (5 anos) e ginasial (4 anos) foram fundidos, se 
chamando de primeiro grau, com 8 anos de duração e o curso científico fundido com o clássico 
passou a ser denominado segundo grau, com 3 anos de duração, e o curso universitário passou a ser 
denominado terceiro grau. Com essa reforma, se eliminou um ano de estudos fazendo com que o 
Brasil tivesse somente 11 níveis até chegar ao fim do segundo grau enquanto outros países europeus 
e o Canadá possuem no mínimo 12 níveis. Origem: Wikipédia 
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apoio solidário do trinômio “Estado-Universidade-Empresa”, para atender aos 

imperativos da segurança, da ciência e da produtividade.  

Esse aumento de vagas ocorreu por meio da reforma do sistema universitário e 

do incentivo do Estado ao sistema privado. No relatório havia uma recomendação 

que estimulava à fundação das universidades particulares, tendo auxílios dos 

governos, a fim de assegurar nelas vagas para os alunos pobres.  

Só em casos extremos, verdadeiramente excepcionais, o governo deverá 

encampá-las ou federalizá-las (BRASIL/MEC, 1969, p. 63). 

Na análise de Dirce Fonseca (1992) a expansão do ensino superior se deu a 

partir de 1968 (Ano da Reforma Universitária) e foi pensada, entre outros fatores, 

com base no controle da universidade, a fim de produzir um saber acrítico e 

descomprometido com a realidade social, com sustentação na despolitização 

estudantil. Essa expansão controlada deu-se via privatização do ensino, fato que 

garantiu a expansão do sistema universitário, aliviando o Estado de grandes 

investimentos em educação.  

 

‘Ora, a classe capitalista teme que a dinâmica da vida escolar leve os 
seus trabalhadores a adquirirem mais conhecimentos que aqueles 
estritamente necessários para a sua inserção, em caráter 
subordinado, no processo de trabalho (industrial, comercial, 
bancário). Ou seja, a classe capitalista teme que a escola, 
obedecendo a um princípio constitucional ao invés de trabalhar por 
encomenda direta do capital, crie um amplo contingente de 
“sobrequalificados”, que se converterão em fator de atrito dentro do 
processo de trabalho e exercerão espontaneamente pressão a favor 
da redefinição dos seus objetivos gerais. ’ (SAES, 2003. p. 98). 

 

Para Fonseca (1992) a Reforma Universitária de 1968 incorporou vários pontos 

propostos pelo “grupo de pressão” representado pelo IPES, (Instituto de Pesquisa e 

Estudos Sociais), entre os quais a formação de recursos humanos, para o 

desenvolvimento econômico e a expansão do ensino superior, em face da escassez 

de recursos disponíveis. Procurou-se, porém, o aumento de produtividade sem mais 

investimentos, isto é, a extinção da gratuidade no nível superior.  

Antes da reforma de 68, havia as cátedras e os princípios da vitaliciedade e da 

inamovibilidade que foram substituídas por um plano de carreira para o magistério, 

que compreendia o auxiliar de ensino, o professor assistente, o professor adjunto e o 
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titular de uma área disciplinar, com ascensão por meio de provas de produtividade e 

formação. 

A expansão de vagas, que se deu após 1968, ocorreu, especialmente, por 

meio da rede privada, atendendo, em sua grande maioria, a segmentos de classe 

média baixa que procuravam, via escola, maior mobilidade social (FONSECA, 1992). 

Segundo Maria Cecília Marins de Oliveira, as novas propostas que integraram 

a proposta de Reforma Universitária (BR. MEC, Reforma da Educação Superior, 

Documento II, p. 2-16), em 2004, enunciavam o sistema de ensino superior no País, 

constituído por Universidades, Universidades Especializadas e Centros 

Universitários, bem como instituições não universitárias, como os Centros Públicos e 

Privados de Educação. A Lei n° 5.54011, em seu artigo 2º, por exemplo, afirmava 

que cada Unidade universitária, Institutos, Escolas e Faculdades existentes antes da 

Reforma, seriam órgão simultâneo de ensino e pesquisa, em seu campo de estudo. 

Todavia, o artigo 11, letra b, estabelecia que a Universidade devesse contar com 

uma estrutura orgânica, com base em departamentos reunidos, ou não, em 

unidades mais amplas. Assim, reuniram-se especificidades das áreas de estudo, em 

departamentos e estes em unidades mais amplas, os setores. (OLIVEIRA, et al. 

2010). 

O aumento do número de professores, segundo Peralva (1992) foi um 

subproduto direto da reforma universitária (1968), que favoreceu a disseminação de 

faculdades de filosofia em todo o país, sem, no entanto, preservar os critérios 

anteriores de formação de diplomas.  

A expansão universitária, ainda neste momento, não foi atendida, salvo as 

formações com número insuficiente de cursos. O acesso dos candidatos ao ensino 

superior permanecia, mediante o concurso vestibular e com provas sobre 

conhecimentos ministrados no 2º grau. Assim, a inovação da Lei trouxe o sistema de 

créditos e a matrícula por disciplina, de modo a provocar o desmonte da seriação 

dos cursos. 

                                                

11 (BR. Lei nº 5.540/68) 
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Segundo o que nos postula Fávero (1977, p. 88) algumas considerações 

evidenciam a falta de uma estrutura universitária mais moderna e criativa, conforme 

expôs o Grupo de Trabalho12. A reestruturação da universidade e dos cursos 

superiores, pela Reforma, apresentou um ensino limitado a recomposições ainda 

formais, afastando-se da proposta do Grupo de Trabalho, que era a de uma 

universidade criadora, pluriversal e crítica. Apesar da ingerência norte-americana, a 

proposta do Grupo para incentivar e introduzir a criatividade, a pluriversalidade de 

conhecimentos e o espírito crítico, ainda não foram metas atingidas neste momento. 

O ensino permaneceu reprodutivista e sem a interligação entre as áreas de estudo 

(apud Oliveira, 2010, p. 12). 

A reforma deu força para a expansão de universidades particulares retraindo, 

assim, o crescimento das universidades públicas que permaneceram, por décadas, 

praticamente com a mesma oferta de vagas, provocando um efeito contrário ao 

discurso dado pelos governos. Isso se deu uma vez que o nível de ensino das 

escolas públicas do ensino fundamental e médio passou a declinar, e assim, a 

dificultar seu ingresso na universidade pública. Em contrapartida, o aluno de classe 

econômica mais abastada, formado em escola particular, é o que tinha maior chance 

de ingressar numa universidade pública.  Uma nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, nº 9394/96, foi constituída com base nas leis aprovadas em 

anos anteriores, 1993, 1995, 1996.  

A Lei nº 9394/96 passou a tratar do ensino superior a partir do artigo 43, uma 

vez que estabelece a finalidade deste nível de ensino em sete incisos. O inciso III 

enfatizou o trabalho de pesquisa e a investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da criação e da difusão da cultura com o 

objetivo de desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. 

Além dos fatos mencionados nos parágrafos anteriores, outras mudanças 

aconteceram, no final do século XX. Desse modo, passou-se a exigir novas 

alterações na estrutura universitária, mas principalmente, alterações na forma de se 

trabalhar as diversas áreas de conhecimento, estabelecendo relações e 

interligações que podem permitir o desenvolvimento de um ensino multidisciplinar. 

                                                
12A instituição do Grupo de Trabalho, liderado pelo Ministro da Educação Deputado Tarso Dutra, teve 
por objetivo estudar a reforma da universidade para torná-la eficiente, moderna, flexível na 
administração e na formação de recursos humanos de alto nível para o desenvolvimento do país 
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Os avanços científicos e tecnológicos, o crescimento da população brasileira, a 

procura de formação de qualidade que as novas formas de economia brasileira 

começaram a exigir a competitividade no mercado de trabalho. Assim, a 

competitividade tornou-se ponto relevante para a formulação de novas diretrizes 

para o ensino superior. Contudo, se faz importante lembrar que essas novas 

diretrizes pautaram-se em uma política de governo que se fundamentava no 

pensamento neoliberal e que incentiva a entrada de capitais e a formação de 

empresas estrangeiras em concorrência com as empresas nacionais.  

A sustentação das grandes empresas estrangeiras e nacionais por empresas 

de pequeno porte através de estímulo ao desenvolvimento dessas, entre outros 

incentivos, repercutiu diretamente na educação, que se voltou, principalmente, para 

o ensino superior, onde no passado, os investimentos, pouco resultado tiveram.  

Criou-se o Conselho Nacional de Educação, regulamentou-se o processo de 

escolha de dirigentes e estabeleceram-se os procedimentos de avaliação dos cursos 

e instituições de ensino superior. 

O oferecimento de vagas pelas universidades particulares cresce, e estas são 

consideradas por alguns como um mercado universitário.  

O Ministério da Educação do Brasil cria, em 1998, Nacional de Ensino Médio 

(ENEM). É uma prova utilizada como exame de acesso ao Ensino Superior em 

universidades brasileiras e como ferramenta para avaliar a qualidade geral do 

Ensino Médio no país. 

Com a política neoliberal, o foco na área educacional foi a aplicação de verbas 

federais no ensino fundamental criando o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério13, e reduziram-se de modo 

cada vez mais acentuado, os investimentos no ensino superior. Dessa forma, o 

ensino superior tornou-se campo aberto aos investimentos privados; e, para garantir 

o direito de todo cidadão brasileiro de acesso às universidades, o governo procurou 

                                                

13FUNDEF - foi criado pela Emenda Constitucional nº 14, de setembro de 1996 e regulamentada 
pela Lei 9.424, de 24 de dezembro de 1996 e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, que alterou a 
Constituição Federal e determinou, a partir de 1997, a obrigatoriedade da aplicação de 25% dos 
recursos resultantes da receita de impostos e transferências na educação, sendo que não menos de 
60% deverão ser destinados ao ensino fundamental. Sua implantação, em nível nacional, ocorreu a 
partir de 1º de janeiro de 1998. 
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dar poder a prova do ENEM, criado em 1999, no acesso ao ensino superior e 

instituiu o programa de financiamento da educação como o FIES – Financiamento 

Estudantil entre outras formas de acesso como a análise do histórico escolar e 

currículo, avaliação seriada, habilidade especifica e aptidão física. 

Na visão neoliberal, os serviços públicos, em geral, não são eficientes nem 

eficazes. No caso da educação, a universidade pública passa a ser vista como 

incapaz de desempenhar sozinha sua função formadora, fazendo da iniciativa 

privada uma instância necessária à prestação desse serviço a população14 

No entanto, com o decreto 5.622/2005, o ingresso e acesso às universidades 

públicas e privadas foram ampliados. O decreto dispõe que os Ensinos a distância 

(EaD) sejam consideradas como uma modalidade educacional,  na qual a mediação 

didático-pedagógica, nos processos de ensino e aprendizagem, ocorre com a 

utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e 

professores desenvolvendo atividades educativas, em lugares ou em tempos 

diversos (PAROLI, 2009). 

Em 2005, segundo Joanna Paroli o governo federal lançou o Programa 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), com o objetivo de “ampliar e interiorizar o 

ensino superior gratuito de qualidade”, bem como oferecer qualificação aos 

professores da rede básica de ensino. De lá para cá, houve um crescimento 

estrondoso da EaD, com adesão de diversas IES do país. Em paralelo, houve 

muitos problemas em sua concepção. Esse fenômeno foi possível, a partir do 

Decreto do MEC, que permitiu a proliferação de faculdades nessa modalidade, com 

pouco ou nenhum acúmulo sobre a sua função social ou aspectos legais. Ainda 

assim, a utilização da EaD pode ser um importante mecanismo na expansão do 

ensino superior público, se combinado com a construção de mais universidades 

públicas. Assim como o REUNI e o PROUNI, a experiência da UAB é uma medida 

importante uma vez que inclui aqueles e aquelas que se mantiveram historicamente 

relegados a uma ignorância que não acomete as elites. A elas, são resguardados os 
                                                
14 FUNDEF - foi criado pela Emenda Constitucional nº 14, de setembro de 1996 e regulamentada 
pela Lei 9.424, de 24 de dezembro de 1996 e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, que alterou a 
Constituição Federal e determinou, a partir de 1997, a obrigatoriedade da aplicação de 25% dos 
recursos resultantes da receita de impostos e transferências na educação, sendo que não menos de 
60% deverão ser destinados ao ensino fundamental. Sua implantação, em nível nacional, ocorreu a 
partir de 1º de janeiro de 1998, sendo substituído posteriormente no governo Lula pelo FUNDEB 
em07/07/2006 (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos 
Profissionais da Educação Básica). 
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espaços sociais mais valorizados, como a academia, tida como a “guardiã” 

irretocável dos saberes. A universidade tem se tornado cada vez mais popular, e 

não se pode diminuir o papel dos movimentos sociais e da UNE em face dessas 

conquistas. (PAROLI, 2009) 

O setor privado também se apropria da EaD para continuar seu processo de 

expansão. Isso tem gerado distorções no entendimento sobre EaD e em sua 

importância para o ensino brasileiro. Algumas IES privadas têm visto a modalidade 

como um mecanismo para diminuir custos e demitir trabalhadores. Mesmo que não o 

ofereça em sua totalidade, muitas têm introduzido a EaD nas grades curriculares dos 

seus cursos presenciais. 

Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

(doravante INEP), juntamente com o Ministério da Educação, em dezembro de 2006, 

apresentaram um total de 2.165 instituições de ensino superior no Brasil, 20.407 

cursos, 305.960 funções docentes e 4.453.156 matrículas. Ao todo, foram 1.266.137 

ingressos em instituições superiores de ensino através de vestibular. Com os dados 

apresentados, fica claro e evidente que, a maioria dos alunos que conclui o ensino 

médio na rede pública de ensino, é a minoria que ingressa no ensino superior das 

universidades públicas. O que se vê, são alunos oriundos do ensino médio da rede 

pública de ensino em número relevante ingressando em universidades particulares.  

Há ainda as universidades particulares do tipo “fundação” ou “confessionais” 

que possuem qualidade de ensino, mas são caras e recebem, sobretudo, alunos das 

classes superiores. 

As faculdades de tipo mercantil trabalham muitas delas, com mensalidades 

menores, e são voltadas para um público de classe média e classe média baixa. 

Os dados são preocupantes, já que a maioria de ingressantes, em 

Universidades Particulares, do tipo mercantil, são alunos de classe inferior àqueles 

que conseguem ingressar em instituições públicas.  

Há ainda a preocupação devido ao índice de desistência muito alto dos alunos 

que ingressam nas universidades privadas. Estes alunos se evadem porque não 

conseguem pagar as mensalidades ou porque casam muito cedo, ou ainda, pelo o 

horário de trabalho que coincide com o horário de estudo.  
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Em contrapartida, a porcentagem de alunos matriculados em faculdades 

particulares é bem maior que das universidades públicas, já que a cada ano que 

passa é maior o número de novas faculdades privadas que abrem vagas para os 

cursos presenciais e à distância. Os cursos à distância são questionáveis, por sua 

eficácia, porém estão com um grande número de alunos matriculados, pela 

facilidade de cursar as disciplinas em casa. Todavia o número de universidades 

públicas é insuficiente para atender a demanda, pois estas possuem um conceito 

melhor que a das faculdades particulares. 
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3.1.2 A politização do professor 

 

Em pesquisa concluída em 1989, Angelina Teixeira Peralva conta a história da 

crise e do esgotamento do movimento de professores, formados ao fim dos anos 

setenta. No bojo de uma série de outros movimentos de oposição, à ditadura, 

naquele momento, o grande problema seria ressuscitar a sociedade civil, silenciada 

pelo Estado; além disso, o peso do movimento de professores sobre a vida política 

nacional era ainda importante. (PERALVA, 1992) 

A pesquisa supracitada mostra que o movimento de professores daquela época 

não podia ser explicado apenas como expressão de condutas de resistência à 

proletarização e como simples condutas relativas à crise organizacional.  

Contudo, em sua pesquisa de campo, a autora observa que os professores 

militantes, com quem trabalhou, expressaram, por diversas vezes e, unanimemente, 

um mesmo sentimento, o de que a luta havia sido mais forte no momento de 

oposição à ditadura, quando se havia uma clara definição do adversário a combater. 

Entretanto, para Peralva, a designação desse adversário era mais político, do que 

social, caracterizando-se em sua análise, não um movimento social, mas um 

movimento histórico. A análise lembra, também, as greves de 78 e 79, no ABC 

paulista, que ocorreram na mesma época das primeiras mobilizações dos 

professores. Nas mobilizações, havia uma pluralidade de significados como, por 

exemplo: problemas da negociação salarial, a relação de trabalho nas fábricas, a 

reestruturação do movimento sindical; a luta pela sociedade brasileira, que desejava 

à redemocratização. 

‘ Se, face ao ator, não se encontra um adversário cuja imagem ele 
seja capaz de delinear claramente, não há movimento social. Neste 
caso, é preciso buscar, através de outras noções, o sentido mais 
importante da ação coletiva’. (PERALVA, 1992, p. 9) 

 

A ideia é reforçada na evocação do movimento do professores, ao fim dos anos 

70, apoiado pela imprensa, ou pelo menos, por uma parte dela. A difusão jornalística 

do movimento exprimia o sentimento de boa parte da população, que via esse 

movimento como parte do processo de redemocratização do país. 
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Segundo Peralva, a ação do magistério parece inscrever-se, na lógica de uma 

ação histórica modernizadora mais do que na de um conflito social. 

Em seu artigo sobre “A produção acadêmica sobre organização docente: ação 

coletiva e relações de gênero”, Claudia Vianna (2001) trata da organização docente 

sob a ótica da consciência política e do pertencimento de classe, destacando a força 

e a capacidade de mobilização da categoria, recenseando 43 trabalhos, defendidos 

a partir de 1981. 

A autora destaca, ainda, o trabalho de Maria Luisa Santos Ribeiro (1991) sobre 

a formação política dos professores do ensino de 1º e 2º graus, das escolas públicas 

estaduais paulistas, especificamente no período de 1964 a 1980, tal trabalho conclui 

que o engajamento coletivo educa e forma politicamente.  

Dos trabalhos que Vianna (2001) analisou, todos se referem à natureza política 

e educativa da luta sindical da categoria docente, bem como destacam seu caráter 

político-pedagógico (ou pedagógico-político). O caráter político-pedagógico é 

justificado mediante o raciocínio de que, por meio da participação político-sindical, o 

professorado se educa e, portanto, adquire consciência política; uma vez formada 

essa consciência, emerge um novo professor (Mesquita, 1990; Alvarenga, 1991; 

Moura, 1991 apud Vianna 2001, p. 2), comprometido com uma escola pública de 

qualidade para a classe trabalhadora e capaz de assumir uma ação crítica, 

competente e conseqüente em sala de aula. O conjunto dos trabalhos da autora 

considera a consciência de classe fruto do envolvimento nas ações coletivas da 

categoria. 
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CAPÍTULO IV 
 

As Entrevistas 
 

Para comprovar as hipóteses, a metodologia adotada foi fazer uma pesquisa 

de campo em conexão com os objetivos teóricos da dissertação.  

Foram 118 minutos de entrevista aproximadamente, o tempo de cada 

entrevistado variou entre 7’ (sete minutos) e 17’(dezessete minutos).  

Foram entrevistados dez professores15 sendo que cinco dos professores foram 

denominados “da geração de 2000 em diante”, geração que não viveu a época dos 

movimentos passados. Tais professores foram escolhidos porque precisamos da 

opinião dos profissionais que ingressaram recentemente na rede, precisamente 

dentro dessa década de 2000, quando os movimentos sindicais dos professores 

tiveram suas atividades reduzidas. Outros cinco professores que ingressaram na 

rede pública do estado de São Paulo, a partir de 1980 foram entrevistados. Esses 

professores participaram dos movimentos sindicais promovidos pelos sindicatos da 

categoria nas décadas de 80 a 90, sendo o período em que mais houve 

movimentação sindical. 

O que há em comum entre os professores entrevistados é que são todos 

atuantes da rede pública estadual de ensino do estado de São Paulo, atuam todos 

em escolas do município de Mauá, residindo entre Santo André, São Caetano, Mauá 

e Ribeirão Pires. A Geração de veteranos é composta por quatro professores do 

sexo feminino e um masculino; e a geração de 2000 por cinco professoras. 

A escolha de tais professores foi aleatória, levando-se em consideração sua 

idade, tempo de serviço no magistério, também não tiveram acesso prévio às 

perguntas. 

A entrevista com esses professores de gerações distintas teve como objetivo 

extrair suas opiniões sobre o sindicato apurar o grau de entendimento de sua atual 

                                                
15 Dos dez entrevistados um é do sexo masculino (geração de 80-90), os demais são do sexo 
feminino. Na geração de 2000 todas são professoras de alfabetização (polivalente). A geração de 80-
90 consta com uma professora polivalente, dois professores que ministram aula somente para o 
ensino fundamental II e dois que ministram para o ensino fundamental II e alfabetização (polivalente). 
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condição como categoria, como profissional e como classe social, verificar o grau de 

importância dado por eles às entidades sindicais e o nível de consciência política 

desses professores. 

O nível de consciência política não se pode mensurar, porém, é possível ter 

uma avaliação da compreensão e amadurecimento de cada entrevistado, de acordo 

com suas muitas vivências em movimentos no passado, no caso dos veteranos e no 

caso da nova geração por meio das respostas que forneceram e das experiências 

que já tiveram com os movimentos.  

A identidade dos entrevistados aqui não foi revelada. Tratamos as análises por 

entrevista dada, numerando-as (número 1 da geração de 2000, entrevistada número 

2 da geração de 80 a 90, e assim por diante). 

Dispusemos as entrevistas de modo intercalado, alternando as gerações. 

Começamos a entrevista por uma professora da geração de 2000, que é a 

entrevistada nº 01; e a entrevistada nº 02 é professora da geração de 80 a 90. 

Sendo assim, os entrevistados, nº 01, 03, 05, 07 e 09 (números ímpares) são 

professores que tiveram seu ingresso na rede pública de ensino, do estado de São 

Paulo, na década de 2000. Portanto, podemos denominá-los de nova geração de 

professores; os entrevistados de números 02, 04, 06 e 10 (números pares) são os 

professores que representam a velha geração de 80-90, (no qual viveram os 

movimentos da categoria no passado. As entrevistas foram realizadas no período de 

novembro a dezembro de 2009. 
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4.1 Pesquisa de campo 

 

PERGUNTAS: 

 

1) Em que ano nasceu? 

2) Estado Civil 

3) Desde quando leciona na rede pública estadual? 

4) Que disciplina leciona? 

5) Natural de onde? 

6) Qual é ou era a profissão de seus pais? 

7) Atualmente mora em que cidade?  

8) Se formou em que ano? 

9) Qual universidade ou faculdade se formou? 

10) Foi E.A.D.? 

11) Como custeou sua formação na faculdade? Teve dificuldades econômicas para 

conseguir formar-se? 

12) Por quê escolheu ser professor(a)? 

13) Ser professor como profissão, atende as suas necessidades econômicas? 

14) Acredita que ser professor é necessário ter o dom para o magistério? Por quê? 

15) Ou, o que é necessário, em sua opinião, para uma pessoa seguir a profissão do 

magistério? Quais requisitos ela deve possuir além da formação acadêmica? 

16) Você é sindicalizado a algum sindicato de sua categoria?  Por quê?  

17) Como vê os sindicatos atualmente? 

18) Você sabe o que foi a ditadura militar vivido no Brasil no passado? Explique um 

pouco: 

19) Se os sindicatos não existissem atualmente faria diferença? Por quê? 
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20) Você acha que os sindicatos dos professores dos anos 80 e 90 foram diferentes 

dos atuais? Se sim, qual (is) é (são) a(s) diferença(s)? 

21) Já participou de manifestações, paralisações e assembléias organizadas pelos 

sindicatos dos professores? (mesmo se não for sindicalizado) 

22) Já participou de alguma greve? Qual ou quais? 

23) Para o professor contemporâneo: você conhece o que é política neoliberal? A 

relação com os sindicatos e educação, sua meta. 

24) O salário de professor tem lhe proporcionado um padrão econômico de vida, 

aceitável, bom, ou melhor? Ou já foi melhor e vem decaindo?   

25) Para o professor veterano: durante a ditadura o salário do professor tinha um 

maior poder de compra? 

26) O que deveria mudar nos sindicatos? 

27) O que é necessário para que os professores atualmente participem dos 

movimentos da categoria?  

28) Você se considera pertencente a qual classe econômica social? Por quê? 
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4.1.2 Dados da pesquisa 

 

1)Em que ano nasceu? 

Geração de 2000:          100% nascidos na década de 198 

Geração de 80 a 90: 

100% nascidos na década de 1960 

 

2) Estado Civil?        

Geração de 2000:             Geração de 80 a 90 

60% solteiras                     80% casados 

40% casadas                     20% divorciados 

 

3) Desde quando leciona na rede pública estadual? 

Geração de 2000:  

40% há 3 anos 

20% há 4 anos 

20% há 6 anos  

20% há 1 ano 

 

Geração de 80 a 90: 

40% há 27 anos 

20% há 21 anos 

20% há 29 anos  

20% há 17 anos 
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4) Que disciplina leciona? 

Geração de 2000: 100% Polivalente (alfabetização) 

Geração de 80 a 90: 80% lecionam para o ensino fundamental II e Médio 

Sendo que desses 80% 40% também são polivalentes. 

 

 

5) Natural de onde? 

Geração de 2000: 80% pertencentes as cidades do ABC e 

20% do interior do estado. 

Geração de 80 a 90: 60% de outros estados e 40% do ABC 

 

6) Qual é ou era a profissão de seus pais? 

Geração de 2000: 100% dos pais empregados e funcionário de firmas e ou 

prestadoras de serviços; 

80% das mães trabalham nas mesmas condições dos pais e  

20% das mães são do lar. 

Geração de 80 a 90:  

100% dos pais funcionários na área da indústria e agricultura.  

40% das mães trabalharam nas mesmas condições e 60% são ou foram do lar 

 

7) Atualmente mora em que cidade?  

Geração de 2000: 

40% Mauá 

40% Santo André 

20% São Caetano do Sul 

Geração de 80 a 90: 
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60% em Mauá 

20% Ribeirão Pires 

20% Santo André 

 

8) Se formou em que ano? 

Geração de 2000:                            Geração de 80 a 90: 

Entrevistado nº                                 Entrevistado nº 

1- 2005                                              2-  1987 

3- 2008                                              4-  1991 

5- 2002                                              6-  1979  Magistério e 2007 no superior 

7- 2004                                              8-  1981 

9- 2002                                              10-1980 Magistério e 1989 no superior 

 

9) Qual universidade ou faculdade se formou? 

Geração de 2000: 

100% em faculdades ou universidades particulares 

Geração de 80 a 90:  

80% em faculdades ou universidades particulares 

  

10) Foi EaD.?(ensino a distância) 

Geração de 2000:  

100% presencial 

Geração de 80 a 90: 

60% presencial e 40% EaD (Ensino a Distância) 

11) Como custeou sua formação na faculdade? Teve dificuldades econômicas para 

conseguir formar-se? 
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Geração de 2000: 

100% trabalhando e pagando com dificuldades 

Geração de 80 a 90: 

80% trabalhando e pagando com alguma dificuldade 

20% cursaram universidade pública, mas trabalhou para se manter. 

 

12) Por quê escolheu ser professor(a)? 

Geração de 2000: 

60% mencionaram por ideal 

20% influência de outros e ideal 

20% oportunidade 

Geração de 80 a 90: 

20% dom 

20% ideal 

20% oportunidade 

40% influência de outros 

  

13) Ser professor como profissão, atende as suas necessidades econômicas? 

Geração de 2000: 

80% não 

20% sim 

Geração de 80 a 90: 

60% não 

20% parcialmente  

20% sim 
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14) Acredita que ser professor é necessário ter o dom para o magistério? Por quê? 

Geração de 2000: 

80% sim 

20% Não 

Geração de 80 a 90: 

100% sim 

 

15) Ou, o que é necessário, em sua opinião, para uma pessoa seguir a profissão do 

magistério? Quais requisitos ela deve possuir além da formação acadêmica?  

Essa pergunta as respostas foram semelhantes à questão de nº 14, alguns 

acrescentaram, paciência, persistência e competência. 

 

16) Você é sindicalizado a algum sindicato de sua categoria?  Por quê? 

Geração de 2000: 

80% sim 

20% não 

Geração de 80 a 90 

100% sim 

 

17) Como vê os sindicatos atualmente? 

Geração de 2000: 

100% desacreditado, sendo 20% acham que o problema está com o sindicato. 

Geração de 80 a 90: 

40% atribuem o problema ao professor e 

60% atribuem o problema ao sindicato. 
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18) Você sabe o que foi a ditadura militar vivido no Brasil no passado? Explique um 

pouco: 

Geração de 2000: 

80% sim sabem. 

20% Não sabem. 

Geração de 80 a 90. 

80% sim sabem 

20% responderam que têm idéia. 

 

19) Se os sindicatos não existissem atualmente faria diferença? Por quê? 

Geração de 2000: 

80% sim acham importante a existência dos sindicatos 

20% não acham importante a existência dos sindicatos 

Geração de 80 a 90: 

100% acham importante a existência dos sindicatos 

 

20) Você acha que os sindicatos dos professores dos anos 80 e 90 foram diferentes 

dos atuais? Se sim, qual (is) é (são) a(s) diferença(s)? 

Geração de 2000: 

60% responderam que sim 

40% desconhecem ou não sabem 

Geração de 80 a 90: 

60% responderam que as pessoas eram diferentes. 

40% responderam que os sindicatos eram diferentes. 
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21) Já participou de manifestações, paralisações e assembléias organizadas pelos 

sindicatos dos professores? (mesmo se não for sindicalizado) obs: A resposta da 

questão 21 foi agregada a resposta da questão 22: 

 

22) Já participou de alguma greve? Qual ou quais? 

Geração de 2000: 

40% responderam sim 

60% responderam não  

Geração de 80 a 90: 

100% responderam que sim. 

 

23) Você conhece o que é política neoliberal? A relação com os sindicatos e 

educação, sua meta. 

Geração de 2000: 

60% responderam não conhecem 

20% responderam que têm noção do que seja 

20% responderam que sim conhecem 

Geração de 80 a 90: 

80% responderam que sim conhecem 

20% responderam que não conhecem 

 

24) O salário de professor tem te proporcionado um padrão econômico de vida, 

aceitável, bom, ou melhor? Ou já foi melhor e vem decaindo?  

Geração de 2000: 

20% responderam que sim 

40% responderam que é aceitável 

40% responderam que não é bom 
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Geração de 80 a 90:  

80% responderam que não é bom e já foi melhor 

20% que é razoável.  

A próxima questão foi elaborada para os professores da geração de 80 a 90. 

 

25) Durante a ditadura o salário do professor tinha um maior poder de compra? 

Geração de 80 a 90: 

80% responderam que sim e  

20% não 

Na geração de 2000 perguntou-se para três professoras e as três responderam que 

acreditam que sim. 

 

26) O que deveria mudar nos sindicatos? 

Geração de 2000: 

20% acham que deva haver mudança na política governamental 

60% acham que a mudança deve partir dos sindicatos com uma maior aproximação 

dos associados (professores) e 20% acham que a o sindicato deva ter uma maior 

aproximação da Secretaria Estadual de Educação 

Geração de 80 a 90: 

40% acham que a mudança deva partir dos professores 

60% acham que a mudança deva partir dos sindicatos. 

 

27) O que é necessário para que os professores atualmente participem dos 

movimentos da categoria?  

Geração de 2000: 

40% responderam mais união 

20% formação política do professor 
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20% acham que mais apoio da direção de escola 

20% mais discussão entre sindicato e professores. 

Geração de 80 a 90: 

20% acham que é necessário a situação piorar mais. 

40% com concordam que o professor precisa ter mais consciência política agregado 

a informação. 

40% precisa haver mudanças no sindicato. 

 

28) Você se considera pertencente a qual classe econômica social? Por quê? 

Geração de 2000: 

40% baixa 

40% média 

20% média a baixa 

Geração de 80 a 90 

40% média  

60% baixa 
 

Para melhor entendimento dos resultados das análises apresentamos dez 

quadros comparativos entre essas duas gerações, assim divididos em quadro 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; baseado nas perguntas do questionário da pesquisa de 

campo: 
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4.1.3 Quadros 

 
 
GERAÇÃO DE 2000 – QUADRO N.º1 
 
 

 

 

DADOS PESSOAIS DOS ENTREVISTADOS 
     

Geração de 2000 - QUADRO 01 
     

Entrevistados Ano de 
Nascimento 

Estado 
Civil 

Natural de 
onde? 

Atualmente 
mora em que 

cidade? 

Nº 1 1982 Cas. São Caetano 
do Sul - SP 

São Caetano 
do Sul - SP 

Nº 3 1984 Solt. Santo André 
- SP Mauá - SP 

Nº 5 1984 Solt. Santo André 
- SP 

Santo André - 
SP 

Nº 7 1980 Solt. 
São 

Bernardo do 
Campo - SP 

Santo André - 
SP 

Nº 9 1980 Cas. Araraquara - 
SP Mauá - SP 
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GERAÇÃO DE 80 a 90 – QUADRO N.º 2 

 
DADOS PESSOAIS DOS ENTREVISTADOS: 

     
Geração de 80 - 90 QUADRO 02 

     

Entrevistados Ano de 
Nascimento 

Estado 
Civil 

Natural de 
onde? 

Atualmente 
mora em que 

cidade? 

Nº 2 1965 Cas. Divinésia - 
MG Mauá - SP 

Nº 4 1964 Cas. Jucás - CE Mauá - SP 

Nº 6 1960 Cas. Barra 
Mansa - RJ 

Ribeirão Pires 
- SP 

Nº 8 1961 Cas. Santo 
André - SP 

Santo André - 
SP 

Nº 10 1962 Divor. Mauá - SP Mauá - SP 
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GERAÇÃO DE 2000 – QUADRO N.º 3 
 
 
 ORIGEM SOCIAL, CONDIÇÃO ECONÔMICA E SOCIAL  

      

 Geração – 2000 / QUADRO 3  

      

Entrevistados 

Qual é ou 
era a 

profissão 
de seus 

pais? 

Como custeou 
seus estudos 
na faculdade? 

Ser professor 
como 

profissão 
atende as 

suas 
necessidades 
econômicas? 

O salário de professor 
têm lhe proporcionado 

um padrão econômico de 
vida aceitável, bom, ou 

melhor? Ou já foi melhor 
e vem decaindo? 

Você se 
considera 

pertencente a 
qual classe 
econômica 
social? Por 

quê? 

Nº 1 Motoristas 
Trabalhando e 

pagando os 
estudos 

Sim Sim Média 

Nº 3 

Pai 
metalúrgico 

/ Mãe 
costureira 

Trabalhando e 
pagando os 

estudos 
Não Aceitável Média 

Nº 5 
Trabalham 
na área do 
comércio 

Trabalhando e 
pagando os 

estudos 
Não Não Baixa 

Nº 7 Pai vigia / 
Mãe do lar 

Trabalhando e 
pagando os 

estudos 
Não Aceitável Baixa 

Nº 9 
Pai funileiro 

/ Mãe 
Telefonista 

Trabalhando e 
pagando, 
utilizou de 

financiamentos 

Não Não é bom Média baixa a 
proletariado 
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GERAÇÃO DE 80 a 90 – QUADRO N.º 4 
 

 
ORIGEM SOCIAL, CONDIÇÃO ECONÔMICA E 

SOCIAL  
      
 Geração 80 - 90 / QUADRO 04  

      

Entrevistados 

Qual é ou 
era a 

profissão de 
seus pais? 

Como 
custeou 

seus 
estudos na 
faculdade? 

Ser professor 
como 

profissão 
atende as 

suas 
necessidades 
econômicas? 

O salário de 
professor têm lhe 
proporcionado um 
padrão econômico 
de vida aceitável, 

bom, ou melhor? Ou 
já foi melhor e vem 

decaindo? 

Você se 
considera 

pertencente a 
qual classe 
econômica 
social? Por 

quê? 

Nº 2 
Inspetor de 
qualidade / 
Mãe do Lar 

Trabalhando 
e pagando 
os estudos 

Não Razoável Baixa 

Nº 4 Agricultores 

Universidade 
pública 

trabalhava 
para se 
manter 

Sim Já foi melhor Média 

Nº 6 
Pai 

metalúrgico 
/ Mãe do lar 

Trabalhando 
e pagando 
os estudos 

Parcialmente Já foi melhor Baixa 

Nº 8 

Pai 
Metalúrgico/ 

Mãe 
professora 

Trabalhando 
e pagando 
os estudos 

Não Já foi melhor Baixa 

Nº 10 
Pai 

Motorista / 
Mãe do lar 

Trabalhando 
e pagando, 
os estudos 

Não Já foi melhor Média 
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GERAÇÃO DE 2000 – QUADRO N.º 5 

 

 

 

  VISÃO SOBRE OS SINDICATOS 
     

  Geração de 2000 / QUADRO 5 

     

Entrevistados 

Você é 
sindicalizado 

a algum 
sindicato de 

sua 
categoria? 

Como vê os 
sindicatos 

atualmente? 

Se os 
sindicatos 

não 
existissem 
atualmente 

faria 
diferença? 

Você acha que os 
sindicatos dos 

professores dos 
anos 80 e 90 foram 

diferentes dos 
atuais? 

Nº 1 Não Desacreditado Sim Desconhece 

Nº 3 Sim 
O problema 

está no 
sindicato 

Sim Sim 

Nº 5 Sim 
O problema 

está no 
sindicato 

Sim Sim 

Nº 7 Sim Desacreditado Não Sim 

Nº 9 Sim Desacreditado Sim Não sabe 
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GERAÇÃO DE 80 A 90 – QUADRO N.º 6 

 
VISÃO SOBRE OS SINDICATOS 

     

Geração de 80 – 90 / QUADRO 6 
     

Entrevistados 

Você é 
sindicalizado 

a algum 
sindicato de 

sua 
categoria? 

Como vê os 
sindicatos 

atualmente? 

Se os 
sindicatos 

não 
existissem 
atualmente 

faria 
diferença? 

Você acha que 
os sindicatos 

dos professores 
dos anos 80 e 

90 foram 
diferentes dos 

atuais? 

Nº 2 Sim 
O problema 

está no 
professor 

Sim Não, o professor 
era mais atuante 

Nº 4 Sim 
O problema 

está no 
professor 

Sim Não, o professor 
era diferente 

Nº 6 Sim 
O sindicato 

está 
desacreditado 

Sim 

Sim, havia mais 
proximidade do 
sindicato com 
os professores 

Nº 8 Sim 
O problema 

está no 
sindicato 

Sim Não 

Nº 10 Sim 
O problema 

está no 
sindicato 

Sim 
Sim, o problema 

está com o 
sindicato 
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GERAÇÃO DE 2000 – Quadro N.º 7 

 
CONSCIÊNCIA POLÍTICA  

       
GERAÇÃO DE 2000 / QUADRO 7  

       

Entrevistados 

Você sabe 
o que foi a 
ditadura 
militar 

vivido no 
Brasil no 
passado? 

Já participou 
de 

manifestações, 
paralisações e 
assembleias 
organizadas 

pelos 
sindicatos dos 
professores? 

Já  
participou 
de alguma 

greve? 

Você 
conhece o 

que é 
política 

neoliberal? 
A relação 
com os 

sindicatos e 
educação, 
sua meta? 

O que deveria 
mudar nos 
sindicatos? 

O que é 
necessário 
para que os 
professores 
atualmente 
participem 

dos 
movimentos 

da categoria? 

Nº 1 Não Não Não Não Política 
Governamental União 

Nº 3 Sim Sim Sim Sim O sindicato 
Formação 
política do 
professor 

Nº 5 Sim Só reuniões Não Noção Aproximação 
do sindicato Discussão 

Nº 7 Sim Não Não Não Aproximação 
do sindicato União 

Nº 9 Sim Sim Sim Não 

Aproximação 
do sindicato 

com a 
Secretaria 

Estadual de 
Educação 

Apoio da 
direção da 

escola 
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GERAÇÃO DE 80 a 90 – Quadro N.º 8 

 

CONSCIÊNCIA POLÍTICA  
       

GERAÇÃO DE 80 - 90 / QUADRO 8  
       

Entrevistados 

Você sabe 
o que foi a 
ditadura 
militar 

vivido no 
Brasil no 
passado? 

Já participou 
de 

manifestações, 
paralisações e 
assembleias 
organizadas 

pelo sindicato 
dos 

professores? 

Já 
participou 

de 
alguma 
greve? 

Você 
conhece o 

que é 
política 

neoliberal, 
a relação 
com os 

sindicatos e 
educação, 
sua meta? 

O que 
deveria 

mudar nos 
sindicatos? 

O que é 
necessário 
para que os 
professores 
atualmente 
participem 

dos 
movimentos 

da categoria? 

Nº 2 Tem idéia Sim Sim Sim Os 
professores Piorar 

Nº 4 Sim Sim Sim Sim Os 
professores 

Ser mais 
consciente e 

união 

Nº 6 Sim Sim Sim Não Os sindicatos 
Mudar, 

reformas nos 
sindicatos 

Nº 8 Sim Sim Sim Sim Os sindicatos Mudar os 
sindicatos 

Nº 10 Sim Sim Sim Sim Os sindicatos Consciência, 
informação 
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GERAÇÃO DE 2000 – Quadro N.º 9 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA, VISÃO PROFISSIONAL E IDEOLÓGICA 
        

Geração de 2000 / Quadro 9  
        

Entrevistados 

Desde 
quando 

leciona na 
rede 

pública 
estadual? 

Que 
disciplina 
leciona? 

Formou-
se em 
que 
ano? 

Em qual 
faculdade 

se formou? 

Foi 
EaD? 

Por que 
escolheu ser 

professor 
(a)? 

Acredita que 
ser 

professor é 
necessário 

ter dom 
para o 

magistério? 

Nº 1 2005 Polivalente 2005 Particular Não Influência de 
outros Sim 

Nº 3 2008 Polivalente 2008 Particular Não Ideal Não 

Nº 5 2006 Polivalente 2002 Particular Não Ideal e 
Influência Sim 

Nº 7 2006 Polivalente 2004 Particular Não Oportunidade Sim 
Nº 9 2002 Polivalente 2002 Particular Não Ideal Sim 
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GERAÇÃO DE 80 A 90 – Quadro N.º 10 

 
FORMAÇÃO ACADÊMICA, VISÃO PROFISSIONAL E IDEOLÓGICA 

        
Geração de 80 - 90 / Quadro 10  

        

Entrevistados 

Desde 
quando 
leciona 
na rede 
pública 

estadual
? 

Que 
disciplina 
leciona? 

Formou-
se em que 

ano? 

Em qual  
Faculdade 
se formou? 

Foi 
Ead

? 

Por que 
escolheu ser 

professor 
(a)? 

Acredita 
que ser 

professor é 
necessário 

ter dom 
para o 

magistério? 

Nº 2 1988 Polivalente 
/ Português 1987 Particular Não Dom Sim, ajuda 

Nº 4 1992 História 1991 Pública Não Oportunidade Sim 

Nº 6 1982 Polivalente 

1979 no 
Magistério
. e 2007, 
Superior 

Particular Sim Influência Sim 

Nº 8 1982 Ed. Física 1981 Particular Não Influência Sim 

Nº 10 1980 Polivalente 
e Artes 

Há mais 
de 20 
anos 

Particular Não Ideal Sim 
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4.1.4. Análise das tendências predominantes 

 

Geração de 2000: as cinco professoras entrevistadas possuem entre 26 a 30 

anos de idade, tendo de oito a dois anos de rede de ensino estadual. Todas são 

polivalentes; isto é, ministram aula para o ciclo I do ensino básico fundamental (do 1º 

ao 5º ano), todas tiveram que trabalhar para pagar seus estudos universitários, uma 

delas financiou e outra precisou da intervenção financeira do pai para ajudá-la 

concluir os estudos. Com exceção da professora nº 06 que cursou pedagogia 

através do EaD (Ensino à distância) os demais professores cursaram de forma 

presencial seus estudos universitários. 

Origem social: todos de origem de pais operários. Curioso que todos, tanto os 

pais quanto as mães trabalham. 

Geração de 80 a 90: comparando-se, os cinco professores da geração de 80 a 

90, possuem entre 45 a 50 anos de idade e entre 16 a 29 anos aproximadamente de 

rede de ensino estadual, três professoras são polivalentes e uma dessas três, 

também acumula cargo como Professora de Ensino Básico II (PEB II), e dois 

professores são PEB II. Todos também tiveram que trabalhar para pagar seus 

estudos. 

Origem social: prestadores de serviços, agricultores, operários ou funcionários 

de fábricas com uma diferença entre as mães, nessa geração três mães são do lar e 

ou complementavam a renda familiar como costureira. Com duas mães que 

trabalhavam fora nos casos dos professores nº4 que foi agricultora e nº 08 em que a 

mãe foi professora. Isso demonstra que em aproximadamente 20 anos houve uma 

perda do poder econômico dessa classe o que levou as mães partirem maciçamente 

para o mercado de trabalho. Supõe-se também que o mercado globalizado levou as 

famílias a consumirem mais, portanto lançando-se assim, as mães no mercado de 

trabalho. 

Relação com a carreira do magistério: nenhum dos entrevistados revelou seu 

envolvimento com o magistério por ser economicamente rentável, a maioria dos 

professores da geração de 2000, ou seja, quatro professoras admitem que foi por 

ideal e algumas por influência de outro professor na infância, e uma professora 

atribuiu seu ingresso na carreira do magistério como uma oportunidade. 
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Já na geração de 80 a 90 uma professora atribuiu ao dom, outra atribuiu a 

oportunidade e três ao ideal de ser professor sendo dois professores por influência 

de outros (professores) no passado. 

Sobre a pergunta nº 14: acredita que ser professor é necessário ter o dom para 

o magistério?  

90% responderam que sim e alguns acrescentaram que é necessário 

capacitação e atualização profissional constante. A única professora que deu opinião 

divergente foi a entrevistada nº 03 que atribui a um ideal de transformação. 

‘Não usaria a palavra dom, mas acredito que tem que ter aquela..., o 
desejo de querer mudar, perseverança, tem que ter muita 
perseverança, e... pra não se acomodar, pra não fazer um trabalho 
medíocre, reproduzir as..., reproduzir a idéia da maioria, tem que ter 
vontade de mudar e vontade de fazer a diferença.’ (entrevista nº 03, 
pergunta 14) 
 

 

Segundo Silke Weber em pesquisa realizada no ano de 1993 com três 

gerações de professores de escolas públicas e privadas localizadas em bairros de 

periferia e de classe média da cidade do Recife, está em construção um novo 

discurso sobre o professorado, no qual ganham relevo elementos referentes à 

competência técnica, ao compromisso político e ao relacionamento entre sociedade 

e educação. (WEBER, 1996, p. 91). 
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Pergunta nº. 13, que questiona “se ser professor como profissão atende as 

suas necessidades econômicas”? 

70% responderam categoricamente que não, sete professores, três acumulam 

cargo, com exceção de uma professora que tem o marido desempregado, o restante 

dos professores casados tem seus cônjuges trabalhando.   

Os outros 30% que tiveram respostas divergentes foram as  entrevistadas nº 

01 da geração de 2000 e a nº 04 da geração de 80 a 90, porém essa professora 

acumula mais um cargo com o município de São Paulo, respondeu “sim”, e também 

a entrevistada nº 06 da geração de 80 a 90 que respondeu “parcialmente”. 

Curioso nisso tudo é que a profissão de professor sendo, em sua maioria, 

ocupada por mulheres, foi no passado considerado, por alguns, uma profissão em 

que as mulheres podiam ter seu “dinheirinho para gastar com suas coisinhas”. Hoje 

realmente só dá pra gastar com “coisinhas” mesmo, segundo as análises das 

respostas.  

Perguntas de nº 16, 17, 19, 20 que abordam sobre o sindicato 80% atribuíram 

o problema da descrença ao sindicato e 20% ao professor que deixou de participar 

das lutas e reuniões dos sindicatos, com exceção da entrevistada nº 01 que não é 

sindicalizada por desinteresse, mas responde à questão 19 afirmando que os 

sindicatos cumprem um papel de pressão junto ao governo, o restante é 

sindicalizado. 

‘...acho que antigamente ele era mais presente, tava mais próximo 
dos profissionais. Hoje são mais questões burocráticas, a gente fica 
sabendo muito pouco do que acontece, embora eles mandem jornais 
mensais, mas não têm aquele... um vínculo assim tão forte entre o 
funcionário e o sindicato. O funcionário acha que só procura mesmo 
o sindicato quando realmente tem algum problema. Não tem mais 
aquela mobilização, discussão principalmente do que tá 
acontecendo’. ‘Acho que isso daí se perdeu’. (pergunta 17, 
entrevistada nº05) 

 

“Eu acredito que hoje em dia ele não tem muita força. Não sei se 
antes a força era maior ou era impressão apenas, mas assim a gente 
percebe que a cada dia que passa, vai enfraquecendo, não sei se é 
por falta de greve, de movimento externo, mas eu não sei. Eu 
acredito que não é mais o que era antes”. (pergunta 17, entrevistada 
nº 09). 
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As duas entrevistadas, de números 02 e 04, da geração de 80 até 90 

divergiram dos demais, uma vez que atribuíram o problema do enfraquecimento dos 

movimentos ao professor.  

 
‘Atualmente acho que a questão não está nos sindicatos, está no 
professor, os professores parecem que perderam o sentido da luta, 
da organização, eles pensam mais individualmente do que 
coletivamente.’ (entrevistada nº 02, pergunta 17). 
 
‘É na verdade atualmente ele não atende as necessidades da 
categoria e infelizmente... de certa forma a culpa é nossa porque 
talvez a gente não esteja tão organizada quanto deveria, mas que 
não atende, não atende.’ (entrevistada nº04, pergunta 17). 

  

Se a política econômica contribui para esse enfraquecimento, o que o 

professorado atuante faz para evitar isso?  Pelas respostas da perguntas 16 a 20, 

“nada” esperam pelo sindicato; a maioria dos professores culpa os sindicatos.  

Questão de nº 18 que pergunta sobre a ditadura militar vivido, no Brasil no 

passado e pede que explique. Foi elaborada para tentar extrair das respostas 

alguma relação entre o momento vivido no passado e os sindicatos, o nível de 

conhecimento histórico e conseqüentemente a consciência política dos professores.  

Geração de 2000: das cinco professoras, dessa geração quatro responderam 

que “sim” e uma desconhecia (entrevistada nº 01). Todas responderam com clareza 

e certa coerência em suas respostas. 

 

Na Geração de 80 a 90, também quatro responderam que sabiam o que foi a 

ditadura militar, porém a entrevistada nº 02 respondeu que tem idéia. Nota-se que 

algumas respostas dessa geração não são concisas, alguns tem a noção, mas, não 

sabem explicar claramente e outros responderam que eram adolescentes nessa 

época e que vieram, a saber, depois o que teria sido esse período político no Brasil.  

Sabemos que tal geração não viveu sua fase adulta nesse período e sim 

criança e ou adolescente, porém pegou o período da redemocratização do país e 

seus movimentos populares. 

Questão de nº 19, que questiona a importância da existência dos sindicatos, 

90% responderam que sua existência é importante. 
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‘“se eles não existissem seria pior, seríamos muito mais 
massacrados.” (entrevistada nº 01) 
 
“Sim, acho que muitas conquistas, pelo menos no magistério que nós 
tivemos, foi pela união, foi pelo sindicato. Acho que se não existisse, 
a nossa situação atualmente estaria bem pior.” (entrevistada nº 02) 

“Olha, se eles não existissem acho que faria falta sim, porque mesmo 
a gente vivendo essa época de... é de conformismo, essa dificuldade, 
as idéia que vão sendo impostas, as pessoas acabam se calando, o 
sindicato mesmo que seja uma voz baixa, ainda é uma voz que vai 
contra essas... idéias.” (entrevistada nº 03) 

 
Na resposta da questão de nº 20, duas professoras da geração de 2000 não 

souberam responder, pois desconheciam o assunto, porém, os demais afirmaram 

que, no passado, os sindicatos da categoria foram melhores, pois, a imagem do 

professor perante a sociedade era melhor, o professor era mais atuante e os 

sindicatos eram mais presentes, próximo aos professores. 

 

‘Eu não sei se os sindicatos eram diferentes, acho que as pessoas 
sindicalizadas naquela época eram diferentes, eram mais 
organizadas,  mais conscientes dos seus direitos e dos seus deveres 
e aí isso fazia a diferença dentro do sindicato né! Hoje talvez seja a 
gente é... sei lá, mais desorganizado, mais individualista e aí isso faz 
a diferença.’ (entrevistada nº 04) 
 

A atual geração de professores pode ser o resultado da política neoliberal, a 

qual tende a produzir pessoas mais egocêntricas, que interagem menos 

pessoalmente e por interagirem menos é mais passiva?  

 
‘Eu acho que sim, que tem bastante diferença, principalmente pela 
imagem que o professor tem, tinha naquela época e que tem hoje, 
acho que o professor naquela época se sentia é... mais valorizado, 
ele sentia que tinha mais força e... é ele era é melhor visto pela 
sociedade, ele tinha um outro papel, então eu acho que isso tudo 
influenciava no sindicato porque esses professores lutavam mais 
pelos seus direitos, eles tinham uma alto estima maior do que tem 
hoje, então isso influenciava no sindicato e nas reivindicações que 
eles faziam e hoje em dia acho que... o governo sufocou muito o 
professor e a imagem do professor mudou, não só a imagem que a 
sociedade tem do professor mas a imagem que o professor tem dele 
mesmo. Então a maioria dos professores se sente muito acuado, 
sente sob pressão’. (entrevistada nº 05). 
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Quando se perguntou para as duas gerações se a existência dos sindicatos era 

importante na questão de nº 19. Obtivemos apenas uma resposta contrária, a de que 

não faria diferença a sua existência, que foi a entrevistada nº 07 da geração de 

2000. Portanto 90% acham importante a existência dos sindicatos. 

 

‘Atualmente acredito que não faria muita diferença, porque a gente 
vê que tudo o que eles tentam fazer, a gente não vê muitas vitórias 
nesse sentido né, por todas as lutas que eles falam não se vê muitas 
conquistas feitas pelos sindicatos atualmente para os 
professores’.(entrevistada nº 07, resposta da pergunta nº 19). 

 

Os demais afirmaram que, apesar dos sindicatos estarem passando por um 

período ruim de enfraquecimento, eles representam ainda a categoria, e possuem 

ainda alguma força na defesa dos direitos da categoria. 

 

‘Olha, se eles não existissem, eu acho que faria sim, porque mesmo 
a gente vivendo essa época de conformismo, essa dificuldade, as 
idéias que vão sendo impostas as pessoas acabam se calando, o 
sindicato mesmo que seja uma voz baixa, ainda é uma voz que vai 
contra essas... idéias.’ (entrevistada nº 03). 

 

‘Ah, faria diferença, mesmo ele tendo perdido um pouco da 
credibilidade, mas ainda acho que tem que se ter esperança no 
sindicato, tem que existir o sindicato, porque você sozinha não 
consegue chegar até “ele” para argumentar ou expor suas idéias, só 
mesmo através do sindicato. É o sindicato que precisa ser 
reformulado. ’ (entrevistada nº 06). 

 
Para a resposta da 20º questão, que pergunta “Se os sindicatos dos 

professores dos anos 80 e 90 foram diferentes dos atuais: 

 

Geração de professoras de 2000: duas desconheciam o assunto, portanto, não 

responderam e três das cinco professoras afirmaram que sim, que foram melhores, 

mas nota-se na maioria das respostas, principalmente na geração de 80 – 90, a 

seguinte frase: “o professor era melhor...” 
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‘Não, não acho que seja a questão do sindicato, acho que seja a 
questão do próprio professor, que ele era bem mais atuante, hoje ele 
é bem mais acomodado, perdeu aquele sentido de luta de 
organização, vamos fazer, vamos à assembléia, vamos conversar. 
Acho que o professor hoje está esperando pra ver, ele tá 
acomodado.’ (entrevistada nº 02). 

 

‘Eu não sei se os sindicatos eram diferentes, acho que as pessoas 
sindicalizadas naquela época eram diferentes, eram mais 
organizadas, mais conscientes dos seus direitos e dos seus deveres 
e aí isso fazia a diferença dentro do sindicato né! Hoje talvez a gente 
seja é... sei lá, mais desorganizado, mais individualista e aí isso faz a 
diferença.’ (entrevistada nº 4). 

 

O caráter político-pedagógico é justificado mediante o raciocínio de que, por 

meio da participação político-sindical, o professorado se educa e, portanto, adquire 

consciência política. Uma vez formada essa consciência, forja-se um novo professor 

(MESQUITA, 1990; ALVARENGA, 1991; MOURA, 1991 apud VIANNA p.2), 

comprometido com uma escola pública de qualidade para a classe trabalhadora e 

capaz de assumir uma ação crítica, competente e conseqüente em sala de aula.  

Segundo Peralva, no bojo de uma série de outros movimentos de oposição à 

ditadura, naquele momento, o grande problema era ressuscitar a sociedade civil 

silenciada pelo Estado; além disso, o peso do movimento de professores na vida 

política nacional era ainda importante. No passado, o contexto social de mobilização 

da sociedade influenciou como estímulo para tais movimentos eles teriam sido 

beneficiados com o apoio da sociedade, mesmo após a ditadura, no período de 

redemocratização nos anos 90 e de crise econômica dos anos 90. (PERALVA, 1992) 

A autora destaca, ainda, o trabalho de Maria Luisa Santos Ribeiro, sobre a 

formação política dos professores do ensino de 1º e 2º graus, das escolas públicas 

estaduais paulistas, especificamente no período de 1964 a 1980, que conclui que o 

engajamento coletivo educa e forma politicamente. (RIBEIRO, 1991). 

Então, na análise da questão nº 20, se conclui que o professor dos anos 80 a 

90 foi diferente, porque viveu outro momento histórico social que foi o de 

redemocratização e de realinhamento econômico frente à crise que enfrentou, 

atingindo toda a sociedade civil; por isso, havia certo apoio da sociedade civil para 

os movimentos sindicais. Conseqüentemente, como Ribeiro conclui, o engajamento 

coletivo educa e forma politicamente, o que para a geração de professores de 2000 
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não aconteceu; o momento histórico já é outro, independe do Estado, o país passou 

nessa última década por uma consolidação econômica e social. Não houve crise que 

afetasse toda a sociedade. Portanto qualquer movimentação sindical não teria apoio 

da sociedade civil, o que contribui para o enfraquecimento dos movimentos 

sindicais. 

A questão da união dos professores também foi observada pelas professoras 

da geração de 2000: 

‘... eu acredito que se a categoria fosse unida, se o sindicato tivesse 
mais força, se a voz dos professores fosse uma só, as mudanças  
seriam muito maiores, a educação teria uma qualidade melhor e 
seria prioridade no país, mas a gente sabe que não é.'(entrevistada 
nº 03). 
 

A união dos professores no passado aconteceu porque havia problemas de 

ordem política econômica e social comum a toda sociedade. 

A participação dos professores, em movimentos, manifestações e greves 

propostas pelos sindicatos foi questionada nas perguntas nº 21 e 22. As respostas 

da geração de 2000, embora sejam tais professores recentes na rede pública, três 

deles já tiveram alguma presença em reuniões, em greves e em paralisações. 

Já na geração de 80-90, todos participaram de greves e assembléias 

promovidas pelos sindicatos. 

A 23° pergunta: “você conhece o que é política neoliberal e a relação com os 

sindicatos e a educação, e a sua meta?”  

Foi elaborada no intuito de verificar se os professores acompanham tal política, 

se atribuem a ela influência na sua vida profissional e na educação, se também 

procuram manter-se esclarecido politicamente.  

A princípio, havia a intenção de questionar somente os professores da geração 

de 80-90, porém tornou-se pertinente trazer também o pensamento das jovens 

professoras. 

Com a geração de 2000: as respostas foram as seguintes: 60% (três)  

responderam que não sabiam o que é política neoliberal e 20% (duas) 

demonstraram certa, noção sendo a entrevistada nº 03 a que teve uma resposta 

mais aproximada. 
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‘A política neoliberal, tem muito a ver com a globalização, a difusão 
daquela... ideia que você... com essa mudança de... que veio o ano 
passado, a nova proposta curricular... tira a qualidade do ensino, o 
aluno vai aprender para o serviço, vai aprender o suficiente para que 
ele seja um trabalhador, vai tirando aos poucos a máscara de 
igualdade social, ela vai aumentando as diferenças sociais’ 

 

Na geração de 80-90, 80% demonstram saber, porém não conseguem 

responder claramente, sentem uma influência negativa da política atual em sua 

profissão e na educação. 20% responderam categoricamente que não sabem.  

 
‘É, na verdade, a política neoliberal está voltada para a questão da 
globalização, e aí em função disso vai destruindo mesmo... a 
educação, vai contribuindo para a destruição dos sindicatos e faz 
com que a gente é... acredite cada vez menos na possibilidade de 
uma mudança de uma transformação’.(entrevistada nº 4). 

 
As políticas educacionais e suas reformas, segundo Maués (2003), foram 

planejadas e determinadas no Brasil a partir de 1995, pelos organismos multilaterais, 

cujos fins estão voltados para o crescimento econômico, procurando alinhar a escola 

à empresa, e os conteúdos ensinados às exigências do mercado. 

‘Assim, essa escola passou a ser criticada e responsabilizada pelo 
insucesso escolar, pelo despreparo dos estudantes ao término dos 
estudos, pela desvinculação dos conteúdos ensinados em relação às 
novas demandas oriundas do mundo do trabalho, assentada no 
paradigma informacional ’ (REINER SOUSA, 2009). 

 
‘No Estado de São Paulo, segundo o Secretário da Educação, Paulo 
Renato, “os Sindicatos são um entrave para o bom ensino’ (Revista 
Veja nº43, 2009).  
 
‘Se nos transportarmos para a presente década, um dos aspectos 
que pode alimentar a inércia dos movimentos talvez seja o tempo 
que se dispense por conta da “competição” num mundo de 
desigualdades sociais. Segundo Singer 1985, a desigualdade marca 
a vida social no capitalismo, de forma muito profunda.’ (SINGER, 
1985, p. 38). 

 

Há uma oposição clara da política neoliberal às entidades sindicais de qualquer 

categoria.  
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A pergunta de nº 25 foi direcionada, inicialmente, aos professores dos anos de 

80-90; e por isso, não se tem a resposta das entrevistadas de nº 01 e 03. A pergunta 

propunha o seguinte: “É de conhecimento que, durante a ditadura militar, o salário 

de professor tinha um maior poder de compra?” 

Na geração de 2000, 60% das entrevistadas acreditam que sim, que o salário 

foi melhor. Já na geração de 80 a 90, 80% responderam que sim, o salário era 

maior, tendo um maior poder de compra. 

Na pergunta de nº 26, que se refere à sugestão de mudança para os 

sindicatos, as respostas foram as seguintes:  

Na geração de 2000, 60% convergem para a mesma opinião de que “deve 

haver uma maior aproximação do sindicato com a categoria de professores.” 20% 

acha que deve haver mudança na política governamental e outras 20% acredita ser 

necessário uma maior aproximação dos sindicatos junto à Secretaria Estadual de 

Educação. 

Na geração de 80 a 90, 40% das respostas foram: “... os professores é que 

precisam mudar. 

 

‘Eu acho que não é o sindicato, e sim os associados, que deveriam  
ser mais politizados, eu acho que o sindicato deveria trabalhar com 
esses professores, eu lembro que antigamente eu fiz até um cursinho 
a respeito de política, muitas informações nós tínhamos. Acho que o 
nosso sindicato hoje perdeu muito, na parte política, acho que ele 
pensa muito hoje em colônia de férias, em convênios, não sei o quê, 
e acabou perdendo na questão da política. A acho que o sindicato 
hoje, mais parece algo pra você fazer um lob’. (entrev. Nº 02) 

 

‘deixar de ser menos individualista, porque eu acho que é isso que tá 
faltando, acho que a gente não tá acreditando muito no sindicato, 
mas assim, o sindicato sozinho ele não faz nada! O sindicato só 
existe e só vai funcionar, se a gente como categoria estiver 
organizado buscando os nossos interesses. ’(entrevistada Nº 04) 

 
E 60% convergiram para uma mesma opinião: “que o sindicato precisa mudar.” 

 

‘Bom pra começar eu acho que o dirigente sindical, ele teria que ter 
um compromisso de não envolver-se com política, por exemplo: a 
pessoa tem intenção de ser dirigente sindical, ele tem que assumir 
um compromisso público de que ela não vai se candidatar a nenhum 
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cargo político, porque a maioria dos dirigentes sindicais, se observa 
que tem essa intenção, eles fazem uma carreira dentro do sindicato e 
depois se candidatam e conseguem muitos votos por serem 
conhecidos do meio do magistério’(entrevistado nº 08). 

 
‘Acho que a mudança devia começar pelos pensadores., o 
presidente acho que as lideranças sindicais’(entrevistadanº06). 
 

Na 27° pergunta, questiona-se o que é necessário para que os professores 

participem mais dos movimentos da categoria? 

No grupo das professoras da geração de 2000, a resposta com a palavra 

“união” foi citada mais de uma vez, além de formação política, mais discussão, 

transparência por parte dos sindicatos e apoio da direção para tal. Nesse grupo 40% 

mencionaram “união dos professores”, 20% formação política, 20% apoio da direção 

e 20% mais discussão. 

 

‘Acho que precisa mais de união! Acima de tudo mais união por parte 
dos professores. Não há hoje em dia se você fala em manifestação, 
aí uma parte vai e outra parte não vai. Eu acho que... acima de tudo 
teria que ter mais união por parte dos professores e mais 
transparência por parte dos sindicatos’.(entrevistada nº 07) 
 

...eu tive essa diferença, que a faculdade ofereceu alguma formação 
política, inclusive dentro da faculdade no ano em que eu estudei, 
tivemos que entrar em greve então tivemos muito trabalho voltado 
pra política por conta da dificuldade da própria faculdade, a gente 
teve que defender a qualidade da educação. Se o professor 
conhecer, conhecer melhor o trabalho, a estrutura, os objetivos, os 
ideais, inclusive qual é o ideal do governo, ele vai poder atuar, vai 
poder argumentar, vai poder dizer; não, eu não concordo com essa 
visão do governo, mas infelizmente os professores não têm esse 
conhecimento, não procuram ter, não se atualizam e aí quando o 
governo manda uma proposta... querem ir pra uma greve mas, não 
sabem nem argumentar porque estão ali e porque aquilo não pode 
acontecer. Talvez seja a própria formação pessoal. (entrevistada nº 
03) 

 
No da geração de 80 até 90, as opiniões variaram desde que é preciso “a 

situação piorar” para que os professores atuem mais nos movimentos. A “união da 

categoria” e a “consciência de categoria”, foram duas vezes citadas, assim, também, 

duas vezes foi citada a “reforma do sindicato”, ficando assim: 40% mencionaram 

mudança nos sindicatos, 40% consciência, informação e a palavra união, e 20% 
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acham que é preciso piorar. Se somarmos as duas gerações a palavra união foi a 

mais citada, 60%. 

 
“Eu acho que o professor vai participar quando ele sentir que a 
situação tá ficando cada vez pior. Aí é aquela questão do ditado 
quando sentir a água bater, que sentir que tá afundando, aí ele vai 
abrir os olhos, mas por enquanto acho que não. (entrevistada nº  02) 

 

‘É, a gente tem... que buscar ser mais consciente e assim, perceber 
que sozinho não vamos conseguir nada, não sei se é só exatamente 
o sindicato que vai nos ajudar a solucionar os nossos problemas, 
mas que é só juntos unidos, que a gente vai conseguir alguma..., 
alguma mudança’. (entrevistada nº 04) 
 

“Vale dizer que tal política (neoliberal) coloca a escola como cenário 
de competição, de concorrência, o que não se encaixa com a 
finalidade de qualquer instituição educacional” (SOUSA 2009). 
 

Contribuindo para uma desunião da categoria.  

Boito (2004, p. 213) constata, em uma pesquisa feita por (MILLS, 1969) e 

(LOCKWOOD, 1962) e (STURMTHAL, 1967), publicados nos anos 50 e 60, que na 

classe média de trabalhadores não manuais, as dificuldades de sindicalização 

desses trabalhadores de classe média, que representa para eles um grupo de status 

no interior da classe trabalhadora, em que o individualismo se mostra especialmente 

presente, acontecendo o inverso com os trabalhadores operários e manuais de 

classe média, sendo forte o associativismo entre eles. 

 

Comentamos, a seguir, as respostas das questões de nº 24 e 28 de modo 

conjunto, pelo fato de serem, ambas as perguntas sócio-econômicas. 

 

24º questão: O salário de professor tem lhe proporcionado um padrão de vida 

aceitável, bom, ou melhor? Ou já foi melhor e vem decaindo?  

No grupo da geração de 2000, temos 40%: aceitável, 40%: não é bom e 20%: é 

bom. 

Na geração de 80-90, 80% responderam que já foi melhor e 20% que é 

razoável. Então no total das duas gerações, prevalece a opinião que o salário não 

está bom. 
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No caso aqui cabe a análise de Abramo. O professor do passado foi uma 

pessoa que sofreu de certa forma, um processo de mobilidade social vertical 

descendente. Foi proletarizado no trabalho, na cultura e na sua relação com a 

sociedade... Origina-se de famílias de certas camadas burguesas ou das altas 

classes médias, que por várias circunstâncias veio decaindo status.  

 Já o professor do presente, da geração de 2000, pode ser o professor que se 

encaixa na segunda vertente que fala: 

Essa massificação não significou uma real democratização do ensino ou da 

educação, mas gerou uma rede de escolas que oportunizou a obtenção da 

qualificação escolar formal, fazendo com que outra parte do professorado se 

constituísse pelo caminho inverso ao da primeira: por um processo de mobilidade 

social vertical ascendente, que provém a partir de camadas realmente populares ou 

de camadas de classe média baixa (ABRAMO, 1986). 

O professor que pertencia a essa camada social, constituiu-se, segundo 

Abramo, por meio de muitos esforços e passou por processos discutíveis. Depois 

desses processos, conseguiu chegar à condição de professor.  Para essa segunda 

camada, ser “professor” significa o apogeu na escala social. Esse professor seria 

aquele que não passou pela mordaça da repressão do militarismo, que não 

contribuiu como a geração anterior, para lutar pela abertura política e por 

reivindicações da categoria e da classe. A primeira vertente seria, então, a que se 

proletarizou no trabalho, ao passo que, a segunda, vivenciou certa ascensão social. 

“A segunda camada, talvez, hoje, em certos centros urbanos do país, constitua a 

maioria do professorado, tendo se mostrado, por vezes, conservadora e pouco afeita 

à luta por modificações e transformações na educação e na sociedade.”  

Este seria o caso da geração de 2000, que não vivenciou ainda grandes 

transformações sociais através dos conflitos sociais que marcam a história da 

sociedade civil. 

Façamos agora uma ligação com a pergunta de nº 28: Você se considera 

pertencente a qual classe social? 

Na geração de 2000: 40% responderam média, 40% responderam baixa e 20% 

se consideram de média a baixa. 
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(FONSECA, 1992) cita a expansão de vagas que se deu após 1968, 

especialmente através da rede privada, atendendo na sua maioria, a segmento de 

classe média baixa que procuravam, via escola, maior mobilidade social. De lá pra 

cá isso não mudou. 

A entrevistada nº 01 respondeu que se considera classe baixa e que o salário 

de professora têm lhe proporcionado um padrão de vida aceitável. É casada, tem 

filho e não acumula cargo.  

Respondeu, como a entrevistada nº 07, que o salário é aceitável. Ambas são 

solteiras, vivem com os pais, não acumulam cargos. A de nº 03 se considera classe 

média e a de nº 07 se considera de classe baixa. 

As entrevistadas de nº 05 e 09 concordam que o salário não é bom. A  n º 05 é 

solteira e acumula outro cargo de professora. Já a de nº 09 possui um cargo só, 

sendo casada. As duas se consideram de classe baixa, como podemos observar na 

citação a seguir: 

 

‘Eu acredito que classe baixa, porque eu trabalho, tenho meu 
trabalho, estou empregada então acho que isso já cria uma diferença 
de muitos brasileiros, que muitos estão aí na faixa dos miseráveis 
mesmo, não têm absolutamente nada. Então assim, eu sou 
assalariada, tenho o meu sustento, consigo me sustentar com meu 
trabalho, mas assim, eu tenho que me desdobrar pra conseguir fazer 
isso e... poucas coisas eu tenho o poder de comprar e quando eu 
preciso comprar muitas vezes é parcelado, tenho que estar 
planejando e não tenho assim, igual eu tinha comentado antes, é 
viagens, um carro que eu gostaria de ter; ir ao teatro e ao cinema 
pouquíssimo, gostaria de ir muito mais. Consigo ir um pouco, porque 
como havia comentado, eu ainda sou solteira, o dinheiro que eu 
tenho é só pro meu sustento, então ainda consigo fazer um pouco 
dessas coisas, ir assistir um show, ao teatro, mas eu vejo que se eu 
tivesse uma família por exemplo... se meu marido não ganhar  bem...  
já não conseguiria fazer nada disso. Teria que abrir mão de muitas 
coisas pra poder pagar contas, que hoje em dia, como moro com 
meus pais, eles que arcam; mas acho que sou classe baixa. 
’(entrevistada nº 05). 

 
No grupo dos professores dos anos 80-90, 60% se considera de classe baixa e 

40% de classe média. Todos foram unânimes em concordar que o salário de 

professor já foi melhor; desse grupo, três professores acumulam cargos, quatro são 
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casados, três consideram-se de classe baixa, e dois de classe média. É curioso que 

dois professores, que acumulam cargos, concordam que são de classe baixa. 

 
‘Ah, eu me considero na baixa. Porque acho que a média a gente 
tem um padrão melhor. Eu trabalho, tenho dois empregos, meu 
esposo trabalha, mas acho que nós estamos na baixa, a maioria está 
na baixa, porque a média você teria um padrão bem melhor, um 
salário bem melhor’.(entrevistada nº 2). 
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4.1.5 Análise geral dos resultados da pesquisa  

 

Tanto na geração de 80-90 como na de 2000, encontramos professores cujos 

pais que trabalham como funcionários nos três setores da economia. A diferença 

entre as duas gerações está em que, na geração veterana, encontramos mães que 

não exerciam atividade remunerada. E o caso dos entrevistados nº 1e 6 a 

entrevistada nº10, que considerou sua mãe do lar  subtendendo-se que 

complementava renda como costureira. 

Já na geração de professoras de 2000, não encontramos nenhuma mãe do lar; 

todas exercem ou exerceram trabalhos remunerados, o que pode sugerir uma 

dificuldade em manter o padrão de vida. 

Recordemos as hipóteses:  

Primeira hipótese - O professor do passado foi uma pessoa que sofreu de 

certa forma, um processo de mobilidade social vertical descendente. Foi 

proletarizado no trabalho, na cultura e na sua relação com a sociedade. Ele origina-

se de famílias de certas camadas burguesas ou das altas classes médias. E, que 

por várias circunstâncias, veio decaindo em status, e por isso, envolveu-se em lutas 

reivindicatórias. E o professor do presente origina-se do processo de massificação 

escolar, que através de um processo de mobilidade social ascendente inverso ao da 

primeira geração, provém de camadas realmente populares, ou de classe média 

baixa, que com muitos esforços e descaminhos, chega hoje a condição de professor.  

Segunda hipótese - A formação política e universitária dessas duas gerações 

teria exercido influência no sentido da participação em movimentos sindicais, 

podendo ser a geração de 2000 o produto de uma formação universitária neoliberal 

resultante de um processo de massificação universitária e de enfraquecimento da 

formação política, antes viabilizada pela componente humanística dos cursos 

superiores.  

Terceira hipótese - A política econômica neoliberal, adotada para o Estado de 

São Paulo, teria empurrado a educação pública para a mesma linha neoliberal. 

1) No teste da primeira hipótese, não encontramos, nos professores da 

geração de 80-90, elementos que indiquem que se originaram de famílias de certas 
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camadas burguesas ou das altas classes médias, e que por várias circunstâncias 

decairam em status. Esses professores são da classe média; porém, uma classe 

que ascendeu para a classe média; através do estudo. Muitos professores 

continuam não entendendo em que classe social vivem, pois desconsideram a sua 

condição de trabalhadores intelectuais, conquistada pelos estudos de nível superior. 

O professor do passado pode-se dizer que não foi formado durante o processo de 

massificação universitária; já a geração de 2000 se formou num contexto político 

neoliberal e em pleno processo de massificação do ensino superior. E tal 

massificação veio para atender às necessidades do mercado capitalista, em pleno 

aquecimento e crescimento. 

2) Sobre a formação política dessas gerações, a indicação da pesquisa é de 

que a geração passada, por vivenciar a redemocratização e a crise econômica 

legada pelo regime militar, formou um professor mais político e atuante, que 

participava dos movimentos com certa naturalidade. Já professor da geração de 

2000 se mostra defasado, por falta de formação acadêmica e de vivência dos 

conflitos com o regime político. No caso da sociedade brasileira, a repressão política 

exercida pelo regime militar foi um fator forte de mobilização de toda sociedade, por 

atingir a todos; já a questão salarial e/ou econômica atingia somente a grupos 

isolados. Na geração atual no (a de 2000) a professora entrevistada nº 3 foi uma 

exceção e mostrou um maior amadurecimento político e crítico entre os de sua 

geração; essa maturidade política foi adquirida a partir de sua formação universitária 

e da participação em movimentos reivindicatórios enquanto estudante universitária; 

observando-se nessa geração uma ausência de formação política.  

3) Quanto à política neoliberal como responsável pela desarticulação de tais 

movimentos reivindicatórios: ela também contribuiu para o enfraquecimento de tais 

movimentos, dada a sua orientação geral de hostilidade aos sindicatos. Além disso, 

a política neoliberal promove a desvalorização da profissão de professor da escola 

pública, atribuindo-lhe grande parte do fracasso escolar.  

‘... você não pode pensar em educação envolvendo o setor 
econômico, eu acho que a economia caminha de um jeito e a 
educação caminha de outro jeito, então não dá pra você misturar as 
coisas...’(entrevistado nº 08) 

 

Então como vai o movimento reivindicatório do professor na era neoliberal? 
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Se compararmos ao passado de grandes movimentações, realmente 

atualmente não encontraremos movimentações sindicais significativas; o que 

predomina é a luta das entidades por negociações junto ao governo. Os sindicatos 

dos professores não param de lutar; porém, os professores da atualidade para entrar 

em movimentos, necessitam, segundo a história aqui relatada de um “combustível”, 

e esse combustível, são os conflitos e crises sociais, sejam elas econômicas, 

políticas ou sociais que emergem na sociedade civil e que atingem a todos de uma 

forma geral, propiciando o apoio da sociedade para as mobilizações. 

Movimentações isoladas são minadas e/ou enfraquecidas, pois incomodam a 

sociedade e ganham o descrédito. Tal descrédito na sociedade civil se soma à 

hostilidade da política governamental a movimentos. 

O processo de massificação universitária, aqui explanado, está ligado 

profundamente a uma política voltada para atender as necessidades do mercado de 

trabalho  

‘ as formas ideológicas que dão sustentação ao seu projeto político e 
econômico, assegurando a dominação e o controle social, ao mesmo 
tempo em que garantem a mão-de-obra, economicamente 
necessária para o setor produtivo’ (FONSECA, 1992). 

 

Lembre-se, todavia que uma formação política pode ser adquirida com estudo, 

informação e principalmente atuação coletiva num engajamento político. 
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4.1.6 As entrevistas 
 

Para melhor compreensão, após as perguntas vem o seguinte símbolo:  

# significa a resposta do (a) entrevistado (a) e em  

itálico a intervenção ou pergunta da entrevistadora. 

 

Nº 01 

 

Professora da geração de 2000, 

1)Em que ano nasceu? 

# Em 1982 

2) Seu estado civil? Casada 

3) Desde quando leciona na rede pública estadual? 

# Desde 2005 

4)Que disciplina leciona?  

#Polivalente 

5) Natural de onde?  

# São Caetano do Sul 

6) Qual é ou era a profissão de seus pais? 

# Os dois são motoristas 

Ainda trabalham? 

#Sim 

7) Atualmente mora em que cidade? 

# São Caetano do Sul 

8) Se formou em que ano? 

# Em 2005 
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9) Qual universidade ou faculdade se formou? 

# Faculdade Tijucussu, em São Caetano do Sul-SP 

10) Foi EaD? 

# Não, foi presencial 

11) Como custeou sua formação na faculdade? Teve dificuldades econômicas para 

conseguir formar-se? 

# Bastante, trabalhava e era o salário todinho destinado a isso. 

12) Por quê escolheu ser professora? 

# Na verdade assim, caí meio que um pouco de paraquedas na história, foi uma 

influência de uma amiga minha e acabei me apaixonando pela profissão, aí entrei no 

magistério porque não tinha um outro curso pra fazer, e´... sem custo nenhum 

porque o magistério a gente não pagava e aí por fim acabei gostando bastante, 

acabei me apaixonando, acho que as coisas são por acaso. 

13) Ser professor(a) como profissão, atende as suas necessidades econômicas? 

# Acredito que sim 

14) Acredita que ser professor é necessário ter o dom para o magistério? Por quê? 

# Sim, também. Porque a gente lida com bastante diferença principalmente social, 

se não tiver o dom, a gente não consegue ensinar, ah... principalmente a gente aqui 

em Mauá, numa área mais carente vamos dizer assim, porque até então eu 

trabalhava sempre em escola particular, eu acho até um pouco mais difícil a gente 

encarar essa realidade que eles precisam muito mais da gente, até em outra 

questão não só de aprendizado de conteúdo que a gente passa pra eles, mas é... 

carência mesmo, então acho que tem que  ter esse dom sim, senão não se 

consegue lidar. 

15) Ou, o que é necessário, na sua opinião para uma pessoa seguir a profissão do 

magistério? Quais requisitos ela deve possuir além da formação acadêmica? 

# Eu acho que a gente tem que ser um pouco mãe, além de você saber lidar com 

toda essa parte de conteúdo, ser um pouco mãe, ser mais humana vamos dizer, que 

eles tem muito essa carência. 
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16) Você é sindicalizada a algum sindicato de sua categoria? Por quê? 

# Não, eu nunca tive esse interesse de me sindicalizar, porque eu nunca vejo que 

dão bons resultados assim, dá a impressão que fazem, fazem e nunca chegam a um 

objetivo, na que eu não acredito que eles lutam por um ideal certo, mas aí eu... 

parece assim que nunca dá certo, tudo que eles correm atrás, nunca dá certo, por 

esse motivo. 

17) Como vê os sindicatos atualmente? 

Então, eu vejo assim, a gente luta, luta, luta e nunca se chega a um objetivo. 

Uma visão negativa! Não ruim por elas lutarem, é até é legal assim, é uma classe 

que luta bastante, é aquela coisa, a corda parece que sempre quebra do lado mais 

fraco, aí eu nunca vejo elas numa vitória, ah chegamos ao nosso objetivo, 

conseguimos, parece ser sempre aquela coisa, “ainda estamos a caminho, ainda 

estamos tentando”.  

18)Você sabe o que foi a ditadura militar vivido no Brasil no passado? Explique um 

pouco: 

# Não. 

19) Se os sindicatos não existissem atualmente faria diferença? Por quê? 

# É, eu acho assim que eles formam um grupo que acaba sempre cutucando, de 

uma certa forma, e se eles não existissem seria pior, seríamos muito mais 

massacrados.  

20) Você acha que os sindicatos dos professores dos anos 80 e 90 foram diferentes  

dos atuais? Se sim, qual(is) é (são) a(s)  diferença(s)? 

# Não sei assim a diferença. 

21) Já participou de manifestações, paralisações e assembléias organizadas pelos 

sindicatos dos professores? (mesmo se não for sindicalizado) 

# Você diz... chegar ir ao local?  

É! 
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# Chegar ir ao local não! Porque na época que teve a paralisação eu estava grávida 

e não deu pra eu ir, mas cheguei a paralisar sim, na escola com o pessoal e aí todo 

mundo parou. 

22) Já participou de alguma greve? Qual ou quais? 

# Não 

23) Para o professor contemporâneo: você conhece o que é política neoliberal? A 

relação com os sindicatos e educação, sua meta. 

# Não 

24) O salário de professor têm lhe proporcionado um padrão econômico de vida, 

aceitável, bom ou melhor? Ou já foi melhor e vem decaindo?   

# É, eu acredito que... pra mim tá bom, eu não acho tão ruim o salário, em vista do 

que eu ganhava antes em escola particular, é bem melhor. 

25)Para o professor veterano: durante a ditadura o salário do professor tinha um 

maior poder de compra?? 

26) O que deveria mudar nos sindicatos? 

# Humm, ...não sei assim..., dizer o que mudaria. Na verdade acho que não é só 

assim a questão deles, do sindicato em si, deveria ter uma mudança geral até na 

política em aceitar mais o movimento 

 27) O que é necessário para que os professores atualmente participem dos 

movimentos da categoria?  

# Então é como eu falo, é como a gente não vê muitas vitórias, as pessoas não 

acabam não, não participando... é... na verdade a gente é assim um pouco 

desunido, eu acredito mesmo que somos bem desunidos eu mesmo não participo, 

não corro atrás. 

28) Você se considera pertencente a qual classe econômica social? Por quê? 

Classe alta média ou baixa? 

# Classe média, porque eu conquistei assim algumas coisas na vida, casa, carro, 

então eu acredito que é média. 
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Entrevista nº 2: 

 

Professora da geração de 80 a 90.  

1) Em que ano nasceu? 

# 1965 

2) Estado Civil?  

#Casada. 

3) Desde quando leciona na rede pública estadual? 

# Desde 88. 

4) Que disciplina leciona? 

# Por dez anos lecionei português no ciclo II e atualmente é só ciclo I e educação 

infantil. 

5) Natural de onde? 

# Divinésia - MG 

6) Qual é ou era a profissão de seus pais? 

# Meu pai era inspetor de qualidade e minha mãe doméstica. 

7) Atualmente mora em que cidade?  

# Mauá- SP 

8) Se formou em que ano? 

# 1987 

9) Qual universidade ou faculdade se formou? 

# Atualmente eu faço uma EaD em pedagogia, e eu me formei numa faculdade 

particular em Ribeirão Pires-SP e a EaD é na UNINOVE. 

10) Foi E.a.D.? 

Respondida na questão anterior. 
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11) Como custeou sua formação na faculdade? Teve dificuldades econômicas para 

conseguir formar-se? 

# Não, porque eu... trabalhava e conseguia dar conta. 

12) Por quê escolheu ser professor(a)? 

# Eu já fiz enfermagem, auxiliar de enfermagem quase na mesma época mas,   é... 

eu me interessei mais pela área de educação, achei que tinha tudo a ver comigo, a 

minha habilidade é mesmo na educação, na enfermagem eu fiz curso mas, não 

atuei. 

13) Ser professor como profissão, atende as suas necessidades econômicas? 

# Econômicas não, porque eu acho que, pra atender a parte econômica, a gente 

tinha que ganhar pelo menos 3 vezes mais, até pela formação né! Pessoas têm o 

mesmo nível de escolaridade que a gente tem e ganham muito mais. 

14) Acredita que ser professor é necessário ter o dom para o magistério? Por quê? 

# Com certeza, porque você... eu acho que quem tem o dom, trabalha também com 

a afetividade com o dia a dia do aluno com mais carinho, acho que quem não tem o 

dom, faz as coisas de qualquer jeito. Acho que o dom você tem que ter, não só o 

dom, é o cuidar e o educar também. 

15) Ou, o que é necessário, na sua opinião para uma pessoa  seguir a profissão do 

magistério? Quais requisitos ela deve possuir além da formação acadêmica? 

# Tem que gostar principalmente, gostar de trabalhar com crianças, em todos os 

níveis, todas as idades, porque eu trabalho com criança até o berçário. Tem que ter 

realmente aquilo que se chama de dom. 

16) Você é sindicalizado a algum sindicato de sua categoria?  Por que?  

# Sim, Apeoesp, mais de 20 anos, porque eu acho que a gente tem que ter um 

órgão que nos represente, isso em relação à política. 

17) Como vê os sindicatos atualmente? 

# Atualmente acho que a questão não está nos sindicatos, está no professor, os 

professores parecem que perderam o sentido da luta, da organização, eles pensam 

mais individualmente do que coletivamente.  
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18) Você sabe o que foi a ditadura militar vivido no Brasil no passado? Explique um 

pouco: 

# Olha é, eu não sei muito bem, é... que as vezes são coisas que..., eu era assim 

criança, mas não tão criança, atualmente eu sei mais, penso que..., mas os que é 

mesmo a pergunta?  

Se você sabe o que foi a ditadura militar? 

# Eu sei que foi sim, atualmente eu sei por informações, contatos com outros 

colegas, até pelo sindicato eu sei, mais na fase adulta que na fase da adolescência 

que a gente não ouvia falar sobre a ditadura, existia, mas a gente não sabia o que 

era a ditadura.  

19) Se os sindicatos não existissem atualmente faria diferença? Por quê? 

# Sim, eu acho que muitas conquistas, pelo menos no magistério que nós tivemos, 

foi pela união, foi pelo sindicato, eu acho que se não existisse, eu acho que a nossa 

situação atualmente estaria bem pior. 

20) Você acha que os sindicatos dos professores dos anos 80 e 90 foram diferentes  

dos atuais? Se sim, qual(is) é (são) a(s)  diferença(s)? 

# Não, eu não acho que seja a questão do sindicato, eu acho que seja a questão 

assim, do próprio professor, que ele era bem mais atuante, hoje ele é bem mais 

acomodado, perdeu aquele sentido de luta de organização, vamos fazer, vamos à 

assembléia, vamos conversar, eu acho que o professor hoje ele está esperando pra 

ver, ele tá acomodado  

Você acha que tem algum pensamento diferente do professor de antes e do 

professor de  agora? 

# Sim, eu acho que o professor de antes era bem mais politizado né! ... o de agora é 

mais sossegado. 

21) Já participou de manifestações, paralisações e assembléias organizadas pelos 

sindicatos dos professores? (mesmo se não for sindicalizado) 

# Muitas, muitas, quase todas. 

22) Já participou de alguma greve? Qual ou quais? 

# Quase todas, quase todas. 
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23) Para o professor contemporâneo: você conhece o que é política neoliberal? A 

relação com os sindicatos e educação, sua meta. 

# Conheço assim, o que eu aprendi com o próprio sindicato. 

Militando? # militando, mais eu acho que hoje a questão está muito complexa. Eu 

acho que perdeu o sentido também, acho assim que o professor tá muito sem 

direção, eu estava falando pra você do catador de papelão falando sobre política 

(essa professora comentou antes desta entrevista que foi a uma palestra de cunho 

político em que o palestrante era um catador de papelão). Você vê um professor ali 

indiferente a tudo e o catador de papelão alí atuante, te ensinando, e eu fiquei de 

queixo caído, pra você vê, o professor que é aquele mestre, que tem formação, 

alienado e o catador de papelão dando aquela aula, que até eu aprendi com ele, aí 

eu falei caramba, nossa categoria hoje tá totalmente perdida em relação a política, 

alienada. Eu já participei de greve que nos ficamos na Assembléia Legislativa vários 

dias lá dentro, eu lembro que foi o pessoal da Ford e disseram – Olha professores 

nós não temos estudo, mas nós sabemos que educação têm que ser prioridade, 

nossos filhos estudam nas escolas onde vocês trabalham.  

E hoje ó, tá aí, o professor alienado. 

Então você tem uma noção do que é a política neoliberal atual né? 

# Sim 

Qual é a influência dela com o sindicato? 

# Sim, eu acho que essa questão, fez com que apagasse um pouco o brilho da luta, 

porque a gente olha assim você vê que, realmente que neoliberal e oposição tá tudo 

junto. 

24) O salário de professor têm lhe proporcionado um padrão econômico de vida, 

aceitável, bom ou melhor? Ou já foi melhor e vem decaindo? 

# Eu acho que vem decaindo. Se eu tenho um padrão de vida razoável, é porque 

meu marido não é professor.   

25) Para o professor veterano: durante a ditadura o salário do professor tinha um 

maior poder de compra? 
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# Eu, eu não sei, não, não tenho muito conhecimento a esse respeito, mas o que eu 

converso com as pessoas, diz que sim, que os professores eram tratados como a 

parte assim da elite, tinham até excelentes salários, mas... assim, eu não tenho 

muito conhecimento. 

26) O que deveria mudar nos sindicatos? 

# Eu acho que não é o sindicato, e sim os associados, que deveriam ser mais 

politizados, eu acho que o sindicato deveria trabalhar com esses professores, eu 

lembro que antigamente fiz até um cursinho a respeito de política, muitas 

informações nós tínhamos. Eu acho que o nosso sindicato hoje perdeu muito na 

parte política, acho que ele pensa muito hoje em colônia de férias, em convênios, e 

acabou perdendo na questão da política. Acho que o sindicato hoje, mais parece 

algo pra você fazer um lob. É na verdade a política neoliberal, ela está voltada para 

a questão da globalização, e aí em função disso vai destruindo mesmo a educação.  

Vai contribuindo para a destruição dos sindicatos, e faz com que a gente é... acredite 

cada vez menos na possibilidade de uma mudança de uma transformação. 

27) O que é necessário para que os professores atualmente participem dos 

movimentos da categoria?  

# Eu acho que o professor vai participar quando ele sentir que a situação tá ficando 

cada vez pior, aí é aquela questão do ditado quando sentir a água bater, que sentir 

que tá afundando, aí ele vai abrir os olhos, mas por enquanto acho que não. 

28) Você se considera pertencente a qual classe econômica social? Por quê? 

# Qual classe social...? 

Baixa, média, média alta? 

# Ah, eu me considero na baixa. Porque eu acho que a média a gente tem um 

padrão melhor. Eu trabalho, tenho dois empregos, meu esposo trabalha, mas acho 

que nós estamos na baixa.  A maioria está na baixa, porque a média você teria um 

padrão bem melhor, um salário bem melhor. 



 
- 126 - 

Entrevista nº 3 
 

Professora da geração de 2000. 

1) Em que ano nasceu? 

# 1984 

2) Estado civil? 

# Solteira 

3) Desde quando leciona na rede pública estadual? 

# desde 2008. 

4) Que disciplina leciona? 

# Todas, polivalente. 

5) Natural de onde? 

# Santo André 

6) Qual é ou era a profissão de seus pais? 

# Meu pai é metalúrgico e minha mão é costureira. 

7) Atualmente mora em que cidade? 

# Mauá 

8) Se formou em que ano? 

Em 2008 

9) Qual universidade ou faculdade se formou? 

# Centro Universitário Fundação Santo André 

10) Foi EaD? 

# Não, presencial. 

11) Como custeou sua formação na faculdade? Teve dificuldades econômicas para 

conseguir formar-se? 

# Sim, eu mesma que paguei, inclusive terminei em 2008 e ainda estou pagando, a 

última parcela eu vou pagar esse mês, de... pendências. 
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12) Porque escolheu ser professora? 

# Pelo ideal, pela vontade de mudar as coisas mesmo. 

13) Ser professora como profissão, atende as suas necessidades econômicas? 

# Não, não de maneira que dê pra dizer, dá pra viver tranquilamente com esse 

salário. Eu sou solteira e dá pra me manter, manter algumas coisas, mas, por 

exemplo, se eu quiser fazer um curso, estudar eu vou ter que ficar mais apertada em 

várias coisas, terei que abrir mão de algumas coisas. 

14) Acredita que ser professora é necessário ter o dom para o magistério? Por quê? 

# Não usaria a palavra dom, mas acredito que tem que ter o desejo de querer 

mudar, perseverança, tem que ter muita perseverança, e... pra não se acomodar, 

pra não fazer um trabalho medíocre, reproduzir a idéia da maioria, tem que ter 

vontade de mudar e vontade de fazer a diferença. 

15) Ou, o que é necessário, na sua opinião para uma pessoa seguir a profissão do 

magistério? Quais requisitos ela deve possuir além da formação acadêmica? 

# Acho que já respondi, na primeira questão, na questão anterior é... exatamente 

isso, ter vontade de mudar, ter também disponibilidade para estar aprendendo 

sempre, renovando conhecimento, se atualizando ano após ano, se não fica aquela 

coisa defasada; para no caminho e... vai empurrando com a barriga. 

16) Você é sindicalizada a algum sindicato de sua categoria? Por quê? 

# Sim, ah porque é uma forma de você tá tendo uma opinião diferente do que a do 

governo, o governo manda e a gente tem que saber o que tá sendo feito, porque é 

importante reivindicar, porque a gente não tem tempo é... por exemplo de pegar a lei 

e ler detalhadamente, o sindicato ele ajuda nisso e também se tiver algum problema, 

a gente tem pra quem perguntar. 

17) Como vê os sindicatos atualmente? 

# É, também não é cem por cento, a gente sabe que tem coisas que não são claras, 

é... existem pessoas que trabalham no sindicato que são radicais, que tentam impor 

que você tem que entrar em greve, você tem que reivindicar mas..., em alguns 

momentos parece que nem elas entendem exatamente o que está acontecendo. 
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Elas falam mais pela luta, pelo ideal, mas na prática elas também não fazem muita 

coisa pra mudar o que está acontecendo. 

18) Você sabe o que foi a ditadura militar vivida no Brasil no passado? Explique um 

pouco: 

Tem idéia? 

# Tenho. É na faculdade a gente estudou  história da educação e todas as manobras 

políticas que começavam de alguma forma dentro da educação, dentro da escola, 

assim de... manipular, vender a ideia que estava querendo que fosse implantada. A 

ditadura foi um período muito difícil, um período em que... as pessoas não podiam 

expressar suas opiniões, mas mesmo assim se a gente conseguiu reverter essa 

situação é porque tiveram pessoas que não se calaram. 

19) Se os sindicatos não existissem atualmente, faria diferença? Por quê? 

# Olha, se eles não existissem acho que faria sim, porque mesmo a gente vivendo 

essa época de conformismo, essa dificuldade, as ideias que vão sendo impostas; as 

pessoas acabam se calando, o sindicato mesmo que seja uma voz baixa, ainda é 

uma voz que vai contra essas... idéias. 

20) Você acha que os sindicatos dos professores nos anos 80 e 90 foram diferentes 

dos atuais? Se sim, qual(is) é (são) a(s) diferenças(s)? 

# Eu acredito que o sindicato tinha um pouco mais de força mas, ele foi 

enfraquecendo porque a própria categoria não... como posso te dizer... não aceita, a 

própria categoria acaba desistindo muito fácil, a própria categoria não se une pra 

lutar em favor das coisas que são necessárias pra educação. A gente vê que a 

educação é uma das... instâncias mais importantes da sociedade, mas em 

comparação a outros países, quando uma mudança chega aqui, uma reforma, uma 

mudança na escola, chega aqui no Brasil, nos países desenvolvidos elas já estão 

muito mais avançadas. Eu acredito que se a categoria fosse unida, se o sindicato 

tivesse mais força, se a voz dos professores fosse uma só, as mudanças seriam  

maiores, a educação teria uma qualidade muito maior e seria prioridade no país, 

mas a gente sabe que não é. 

21) Já participou de manifestações, paralisações e assembléias organizadas pelos 

sindicatos dos professores? (mesmo se não for sindicalizado) 
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# Eu participei o ano passado (2008), da greve que teve, é... as reivindicações é... 

algumas eram diretamente com quem estavam entrando (na rede) que era aquela 

mudança que você não poderia pedir remoção antes de três anos e outras eram 

referentes aos professores OFA(s) (Ocupante de Função Atividade = contratados), 

na escola que eu trabalhava, dos efetivos de primeira a quarta série eu e mais uma 

professora fomos as únicas que participamos da greve do começo ao fim, depois 

tivemos que repor as aulas, a gente conseguiu esse direito da remoção e mais a 

prova do OFA esses problemas todos a gente conseguiu. 

Bom então você já respondeu a próxima pergunta! 

22) Já participou de alguma greve? Qual? 

23) Você conhece o que é política neoliberal? A relação com os sindicatos e 

educação, sua meta. 

# A política neoliberal, tem muito a ver com a globalização, a difusão daquela idéia 

que veio o ano passado, com a nova proposta curricular...  que tira a qualidade do 

ensino, o aluno vai aprender para o serviço, vai aprender o suficiente para que ele 

seja um trabalhador, vai tirando aos poucos a máscara de igualdade social, ela vai 

aumentando as diferenças sociais porque ela vai mantendo cada um na sua classe 

social, através dos serviços, a classe política... ela vai separando... e começa dentro 

da escola. 

24) O salário de professor tem lhe proporcionado um padrão econômico de vida, 

aceitável, bom ou melhor?  

# É aceitável, se a gente for comparar com outras dificuldades e no meu caso eu 

não sou... a base da família, moro ainda com meus pais, eu não tenho as 

responsabilidades de uma casa, como uma pessoa solteira.É um salário que 

proporciona uma condição econômica aceitável, mais se for pra sustentar uma 

família mesmo que o esposo trabalhe e também tenha um salário, é muito difícil... 

não é um salário... aí nesse caso já não é mais aceitável. 

26) O que deveria mudar no sindicato? 

# Eu acredito que a organização, um pouco mais de divulgação, é... Eu sei que é 

difícil, porque às vezes parece que tá batendo em cabeça de prego. Aquela coisa 

que falam... as pessoas que falam mal, ah eu não vou me sindicalizar porque 
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sempre é a mesma coisa, todos são iguais, mais... eu acredito que tem que ter um 

trabalho, tem que ter mais transparência com o professor. O professor tem que 

saber o que está acontecendo dentro do sindicato pra que ele tenha mais interesse 

em participar do sindicato e não se sindicalize, por exemplo, apenas por descontos 

ou porque se precisar de um advogado pra processar o estado tem esse acesso a 

Apeoesp, não que o professor participe pra garantir a opinião dele, o que vai ser 

mudado dentro da escola e pra que tudo não seja feito por pessoas que não tem 

nada a ver com a educação, como economistas; tem gente até da saúde que tenta 

trabalhar dentro da escola e isso não é aceitável. 

27) O que é necessário para que os professores atualmente participem dos 

movimentos da categoria? 

# Eu acredito que o professor, tem que conhecer  um pouco mais sobre o próprio 

trabalho, porque, por exemplo, na faculdade eu tive essa diferença, que a faculdade 

ofereceu alguma formação política, inclusive no ano em que  estudei, a gente teve 

que entrar em greve e mesmo assim tivemos muito trabalho voltado para política por 

conta da dificuldade da própria faculdade,  tivemos que defender a qualidade da 

educação. Então eu acredito que o professor ele tem que ler mais, tem que procurar 

os autores contemporâneos e tem muita gente que fala muita coisa boa sobre a 

educação atual, abre os horizontes, acho que o professor tem que conhecer um 

pouco mais do que ele está fazendo, não só a metodologia da lousa, do giz e das 

atividades e das dificuldades do aluno, ele tem que conhecer qual é a... função da 

educação, o porque é tão importante o trabalho dele, não só ali naquele momento na 

sala de aula, mas pra construir a sociedade. Se o professor conhecer melhor o 

trabalho, a estrutura, os objetivos, os ideais, inclusive qual é o ideal do governo, ele 

vai poder atuar, ele vai poder argumentar, ele vai poder dizer, não, eu não concordo 

com essa visão do governo por isso, por isso e por isso, mas infelizmente os 

professores não têm esse conhecimento, não procuram ter, não se atualizam, e aí 

quando o governo manda uma proposta... querem ir pra uma greve mas, não sabem 

nem argumentar porque estão ali e porque aquilo não pode acontecer. Talvez seja a 

própria formação pessoal. Que o professor tem a formação acadêmica, a 

profissional que tá no dia a dia e a formação pessoal e o professor tem que ter o 

interesse em buscar. 

28) Você se considera pertencente a qual classe econômica social? Por quê?  
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# Classe média, por conta de conseguir a formação e´... por ter uma situação mais 

agradável, mas é aquela coisa, em alguns momentos não é nem uma coisa nem 

outra, a gente se sente até sem classe, que essa mudança que... o governo bate no 

peito fala que não sei quantas pessoas mudaram de classe para a classe média 

porque compraram isso, isso e isso, mais aí vem a diferença, a gente compra um 

notebook em um milhão de parcelas, eu vou por um pouco de exagero e as pessoas 

que realmente tem dinheiro, compram um milhão de notebooks à vista, e essa é a 

diferença, então eu acho que é meio difícil falar de concepção de classe, depende 

do ponto de vista, de onde você está olhando. 
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Entrevista nº 4 

 

Professora da geração de 80 a 90 

1) Em que ano nasceu? 

1964 

2) Estado Civil? 

Casada 

3) Desde quando leciona na rede pública estadual? 

# 1992 

4) Que disciplina leciona? 

# História 

5) Natural de onde? 

#Jucás - CE 

6) Qual é ou era a profissão de seus pais? 

# Agricultores 

7) Atualmente mora em que cidade? 

# Mauá - SP 

8) Se formou em que ano? 

# 1991 

9) Qual universidade ou faculdade se formou? 

# URCA – Universidade Regional do Carirí 

10) Foi EaD? 

# Não, presencial. 

11) Como custeou sua formação na faculdade? Teve dificuldades econômicas para 

conseguir formar-se? 
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# Na verdade ela era pública, agora pra eu me manter em material, aí eu trabalhava 

como vendedora no comércio.  

Então teve dificuldades econômicas para manter-se durante os estudos?  

# Sim, com certeza, com certeza. 

12) Por quê escolheu ser professora? 

# Oh! Na verdade não é que eu escolhi ser professora, surgiu a oportunidade de ser 

professora, eu escolhi fazer o curso de história, mas eu não fiz História pensando 

ser professora e aí derrepente surgiu a oportunidade de ser professora e... sou 

professora. 

13) Ser professora como profissão, atende suas necessidades econômicas? 

# Sim 

14)Acredita que ser professora é necessário ter o dom para o magistério? Por quê? 

# Não sei se é necessário ter o dom, que é bom. É bom ter o dom sim, tá que facilita 

o trabalho no relacionamento com o aluno, bom... com a profissão. 

15) Ou o que é necessário, na sua opinião para uma pessoa seguir a profissão do 

magistério? Quais requisitos ela deve possuir além da formação acadêmica? 

# Bom, ela tem que ter muita paciência, muito jogo de cintura, principalmente no 

colégio que é uma geração muito diferente dessa que está ai agora, então tem que 

ter muito jogo de cintura pra se relacionar com essa nova geração com esses novos 

valores. 

16) Você é sindicalizado a algum sindicato de sua categoria? Por quê? 

# Sim, ah, porque eu acho que á forma de estar mais..., mais atualizado, mais 

informado das mudanças que estão surgindo, quando eu precisei de apoio jurídico é 

no sindicato que eu busquei esse apoio. 

17) Como vê os sindicatos atualmente? 

# É na verdade atualmente ele não atende as necessidades da categoria e 

infelizmente de certa forma a culpa é nossa porque talvez a gente não esteja tão 

organizado quanto deveria, mas que não atende, não atende. 
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18) Você sabe o que foi a ditadura militar vivido no Brasil no passado? Explique um 

pouco: 

# Com certeza, é... foi muita repressão, foi muita alienação por parte, por boa parte 

da geração que vivia na época que não tinha conhecimento do que estava 

acontecendo. Os que tinham conhecimento do que estava acontecendo e que se 

manifestavam contra, foram perseguidos torturados, exilados, presos, mortos. 

19) Se os Sindicatos não existissem atualmente faria diferença? Por quê? 

# Eu acredito que faria diferença sim, apesar de não estar correspondendo 

totalmente aos nossos anseios, como categoria, mas ainda é uma forma, é um lugar 

onde a gente busca apoio, orientação, enfim... 

20) Você acha que os sindicatos dos professores nos anos 80 a 90 foram diferentes 

dos atuais? Se sim, qual (is) é (são) a(s) diferença(s)? 

# Eu não sei se os sindicatos eram diferentes, eu acho que as pessoas 

sindicalizadas naquela época eram diferentes, eram mais organizadas, eram mais 

conscientes dos seus direitos, dos seus deveres e aí isso fazia a diferença dentro do 

sindicato. Hoje talvez seja a gente... sei lá, mais desorganizado, mais individualista e 

aí, isso faz a diferença. 

21) Já participou de manifestações, paralisações e assembléias organizadas pelos 

sindicatos dos professores?  

# Já, tá! 

Já Participou de alguma greve? 

# Com certeza! 

Você lembra qual? 

# A de 1992 eu passei... que eu lembro data só essa, mas praticamente todas, bom 

praticamente minha vida inteira não só como professora, como estudante eu 

participava de manifestações a vida inteira. 

22) Já participou de alguma greve? Qual ou quais? 

Respondida na questão anterior. 



 
- 135 - 

23) Você conhece o que é política neoliberal? A relação com os sindicatos e 

educação, sua meta? 

# É na verdade a política neoliberal, ela está voltada para a questão da globalização 

e aí em função disso vai destruindo mesmo a educação, vai contribuindo para a 

destruição dos sindicatos e faz com que a gente é... acredite cada vez menos na 

possibilidade de uma mudança de uma transformação. 

24) O salário de professora têm lhe proporcionado um padrão econômico de vida, 

aceitável, bom ou melhor? Ou já foi melhor e vem decaindo? 

# Já foi melhor e vem decaído muito. 

Obs. Tenho a informação que essa professora acumula outro cargo de professora 

em rede pública de ensino de outro município. 

25) Durante a ditadura o salário do professor tinha um maior poder de compra? 

# Sim, com certeza. 

26) O que deveria mudar nos sindicatos? 

# Não sei se seria nos sindicatos, acho que nós professores é que teríamos que 

mudar tá, que procurar ser mais organizado, deixar de ser menos individualista, 

porque eu acho que é isso que tá faltando, acho que a gente não tá acreditando 

muito no sindicato, mas assim, o sindicato sozinho ele não faz nada! O sindicato só 

existe e só vai funcionar, se a gente como categoria estiver organizado buscando os 

nossos interesses. 

27) O que é necessário para que os professores atualmente participem dos 

movimentos da categoria? 

# É, a gente tem que... que buscar ser mais consciente e assim, perceber que 

sozinho a gente não vai conseguir nada, não sei se é só exatamente o sindicato que 

vai nos ajudar a solucionar os nossos problemas, mas, que é só juntos unidos, que 

vamos conseguir alguma mudança. 

28) Você se considera pertencente a qual classe social econômica social? Por quê? 

# Iche! Quais são as classes econômicas? 

Classe alta, média e baixa. 
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# É diante da situação que a gente vive hoje, eu me consideraria classe média e se 

for olhar, tem gente numa situação bem pior do que nós; mas é classe média já 

caindo pra proletariado, essa é a realidade. 
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Entrevista nº 05 

 
Professora da geração de 2000. 

1) Em que ano nasceu? 

# 1984 

2) Estado Civil? 

# Solteira 

3) Desde quando leciona na rede pública estadual de São Paulo? 

# Desde 2006 

4) Que disciplina leciona? 

# Polivalente 

5) Natural de onde? 

# Santo André 

6) Qual é ou era a profissão de seus pais? 

# Trabalham na área de comércio como funcionários 

7) Atualmente mora em que cidade? 

# Santo André 

8) Se formou em que ano? 

# 2002 

9) Qual universidade ou faculdade se formou? 

# Fiz ciências biológicas na Fundação de Santo André. 

10) Foi EaD? 

# Não, presencial 

11) Como custeou sua formação na faculdade? Teve dificuldades econômicas para 

conseguir formar-se? 
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# Enquanto eu fazia a faculdade, trabalhava fazendo um estágio que já tinha feito o 

magistério, então trabalhava numa escola com esse dinheiro  conseguia pagar a 

faculdade. Bem difícil, meus pais também me ajudavam principalmente com 

transporte, alimentação porque o dinheiro era só pra faculdade mesmo.  

Então anterior a faculdade você já possuía o magistério? 

# Isso, eu fiz o magistério antes de fazer a faculdade de biologia. 

12) Por que escolheu ser professora? 

# É uma profissão que eu sempre gostei, sempre tive vontade de ser professora e 

com o magistério a vontade aumentou, então era uma coisa que  sempre quis fazer 

e eu gosto de ensinar, por isso. 

13) Ser professora como profissão atende suas necessidade econômicas? 

# Não, sou professora porque realmente eu gosto de ensinar e acredito no trabalho, 

mas financeiramente não é uma profissão que dê um certo status ou que vá de 

encontro as minhas expectativas financeiras. 

14) Acredita que ser professora é necessário ter o dom para o magistério? 

# Eu acredito que sim, que já tem que nascer com a vontade, tem que ter algumas 

características pra ser professor, mas também acredito que você tem que procurar a 

formação e se aperfeiçoar. Só a vontade e características pra ser professor não 

garante que você seja um bom profissional. 

15) Ou, o que é necessário, na sua opinião para uma pessoa  seguir a profissão do 

magistério? Quais requisitos ela deve possuir além da formação acadêmica? 

Respondida na questão anterior 

16) Você é sindicalizada a algum sindicato de sua categoria?  Por quê? 

# Sim, sou sindicalizada na APEOESP e no CPP. É porque eu acredito que em 

qualquer profissão você tem que estar envolvido, engajado com o grupo ao qual 

você pertence, e pra você estar informado do que tá acontecendo, pra reivindicar, 

pra ter um apoio também quando você precisar, então tem que participar! 

17) Como vê os sindicatos atualmente? 
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# Eu acho que hoje em dia o sindicato não tem mais a mesma força que 

antigamente, acho que antigamente ele era mais presente, tava mais próximo dos 

profissionais. Hoje é mais, é... questões burocráticas, a gente fica sabendo muito 

pouco do que acontece, embora eles mandem é... jornais mensais, mais não têm 

aquele... um vínculo assim tão forte entre o funcionário e o sindicato. Acho que o 

funcionário só procura mesmo o sindicato quando realmente tem algum problema. 

Não tem mais aquela mobilização, discussão principalmente do que tá acontecendo. 

Acho que isso daí se perdeu. 

18) Você sabe o que foi a ditadura militar vivida no Brasil no passado? Explique um 

pouco? 

# A ditadura militar foi um período de repressão, onde as pessoas não podiam tomar 

posições contrárias ao governo, oposição política, mas em compensação acho que 

as profissões eram mais valorizadas, os salários eram melhores e o Brasil teve um 

crescimento nessa época apesar da dificuldade de expôr opinião e da repressão. 

19) Se os sindicatos não existissem atualmente faria diferença? Por quê? 

# Faria, porque mesmo com os problemas acredito que o sindicato ainda é uma 

representação e embora a força que ele tenha seja pequena, no caso da nossa...  

classe, do magistério, mas eu acho que é uma maneira de dizer que  ainda nos 

unimos, ainda temos a capacidade... de nos reunir e de nos mobilizar, embora não 

esteja acontecendo mas acho que ele ainda exerce uma pressão mesmo que seja 

pequena, de dizer que tem pessoas que estão atentas e que... querem participar e 

que não vão aceitar tudo o que vem. Que pelo menos vão estar atentas ao que está 

acontecendo.  

20)Você acha que os sindicatos dos professores dos anos 80 e 90 foram diferentes  

dos atuais? Se sim, qual(is) é (são) a(s)  diferença(s)? 

# Eu acho que sim, que tem bastante diferença, principalmente pela imagem que o 

professor tem, tinha naquela época e que tem hoje, acho que o professor naquela 

época ele se sentia é... mais valorizado, ele sentia que tinha mais força e...  ele era 

melhor visto pela sociedade, tinha um outro papel, então  acho que isso tudo 

influenciava no sindicato porque esses professores lutavam mais pelos seus direitos, 

tinham uma alto estima maior do que tem hoje, então isso influenciava no sindicato e 

nas reivindicações que faziam e hoje em dia  acho que... o governo sufocou muito o 
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professor e a imagem do professor mudou, não só a imagem que a sociedade tem 

do professor mas a imagem que o professor tem dele mesmo. Então a maioria dos 

professores se sente muito acuado, sente sob pressão. 

Acabou incorporando a imagem que fizeram dele?  

Isso eu acho que ele acabou aceitando a imagem que o governo quis passar dele e 

ele aceitou essa imagem e tá usando, então acho que tem muita diferença de 

antigamente pra hoje. 

21) Já participou de manifestações, paralisações e assembléias organizadas pelos 

sindicatos dos professores?  

# Já participei de discussões, mas assim de paralisações nenhuma, inclusive agora, 

tá surgindo..., pretendo participar. 

22) Já participou de alguma greve? Qual ou quais? 

Bom você já disse que não! 

23) Você conhece o que é política neoliberal? A relação com os sindicatos e 

educação e a sua meta? 

# Não tenho muito conhecimento, mas acho que essa política neoliberal é o que a 

gente ta vivendo agora, é...  acho que essa imagem que o governo tá fazendo com a 

gente. É  passando pelos meios de comunicação é e tudo muito imposto, assim, eles 

querem dizer que estão fazendo sempre o melhor e vão levando, assim... a 

sociedade vai acreditando nisso, vai comprando a idéia deles e não sei definir 

exatamente o que seria essa política neoliberal que eles tão colocando mais... vejo 

mais os frutos dela que a definição mesmo, acho que a definição exata não tenho. 

24) O salário de professor tem lhe proporcionado um padrão econômico de vida 

aceitável bom ou melhor? Ou já foi melhor e vem decaindo? 

# É, o meu salário acredito que não é proporcional ao trabalho.  

Você acumula cargo?  

# Acumulo, tenho que acumular dois empregos pra conseguir me manter e ainda 

sou solteira e não tenho gasto com família não tenho filho, dependente nada. E 

mesmo assim já é difícil porque eu procuro fazer curso continuar estudando, então já 

fica bem complicado, não é um salário assim que proporciona é... um lazer assim é, 
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viagens é, entre outro luxos assim, não seria nem luxo, seria é... uma profissão 

como estudei pra fazer o que faço, se eu fosse bem remunerada seriam assim 

coisas naturais do meu trabalho, é que não acontece. É a gente é mal remunerado e 

mal valorizado também. 

25) Durante a ditadura o salário do professor tinha um maior poder de compra? Você 

tem esse conhecimento? 

# Eu não sei se vou falar a informação correta mais a impressão que  tenho é que 

naquela época o professor tinha uma boa valorização, acho que antigamente a 

valorização do professor era muito maior e o salário era maior mesmo porque era 

difícil é... antigamente quem era professor, era o sonho de quase todas as famílias 

ter um professor na família. Ele era muito recompensado e bem remunerado. Então 

acho que  tinham assim uma qualidade de vida, um  status melhor que hoje. Hoje 

em dia a maioria dos professores, a imagem que pelo menos se tem é: “Ah! não deu 

pra fazer outra coisa então foi ser professor!” 

Embora felizmente nem todos sejam assim ou foram por esse lado. 

26) O que deveria mudar nos sindicatos? 

# Acho que o principal do sindicato o que tá faltando é a discussão, se aproximar 

mais do professor, ir até a escola realmente e ter um espaço pra ele fazer essa 

discussão, realmente falar o que tá acontecendo, acho que é tudo muito superficial, 

a gente não fica sabendo, quando fica sabendo a lei já foi, já foi aprovada. Às vezes 

o sindicato fala de alguma mobilização, mas na verdade os professores nem ficam 

sabendo o real motivo da mobilização, então eu acho que por isso muitos não 

querem participar, porque eles não sabem o que está acontecendo, o que eles estão 

falando realmente. Então assim, é muito feito entre um intervalo do professor (a 

discussão), e às vezes um colega ou outro e se der a sorte de ter um colega mais 

informado. 

Entre o intervalo das aulas? 

# Isso, não tem assim um espaço para... vamos nos reunir, vamos conversar, é 

muito superficial 

27) O que é necessário para que os professores atualmente participem dos 

movimentos da categoria? 
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# Eu acho que o sindicato tem que ajudar nessa questão da discussão e a partir daí 

ele precisa criar uma reflexão maior, acho que hoje em dia pouco se para pra pensar 

nas coisas que estão acontecendo e isso faz muita falta, e à partir daí criar coragem 

de lutar pelo que ele...  quer e não se sentir tão acuado  nessa política que a gente 

tá vivendo, parece que tudo que a gente vai fazer, a gente vai ser punido ou 

gratificado se fizer uma coisa boa, se fizer bem do jeito que eles estão pedindo, do 

jeito que é solicitado ou punido se não fizer do jeito que foi pedido. Então eu acho 

que essa política então de medo, de se sentir acuado, acho que essa mentalidade 

dos professores é que tinha que estar mudando pra ele conseguir estabelecer essa 

alta estima dele e realmente se considerar um profissional importante, e que sem ele 

nada acontece. Acho que tem que mudar essa idéia, essa imagem. 

28) Você se considera pertencente a qual classe econômica social? Por quê? 

# Eu acredito que classe baixa. Porque eu trabalho, tenho meu trabalho, estou 

empregada então acho que isso já cria uma diferença de muitos brasileiros, que 

muitos estão aí na faixa dos miseráveis mesmo, não têm absolutamente nada. Então 

assim, eu sou assalariada, tenho o meu sustento, consigo me sustentar com meu 

trabalho, mas tenho que me desdobrar pra conseguir fazer isso e... poucas coisas 

tenho o poder de comprar. Quando  preciso comprar muitas vezes é parcelado, 

tenho que estar planejando e não tenho assim é... viagens, um carro que eu gostaria 

de ter. Ir ao teatro, cinema pouquíssimo, gostaria de ir muito mais, é eu ainda 

consigo ir um pouco, porque como havia comentado, ainda sou solteira, o dinheiro 

que tenho é só pro meu sustento, então ainda consigo fazer um pouco dessas 

coisas, ir num show, num teatro, mas eu vejo que se tivesse uma família por 

exemplo... se meu marido não ganhar muito bem...  não conseguirei fazer nada 

disso. Terei que abrir mão de muitas coisas pra poder pagar contas que hoje como 

moro com meus pais eles que arcam, mas acho que sou classe baixa. 
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Entrevista nº 06 

 

Professora da geração de 80 a 90 

1)Em que ano nasceu? 

# 1960  

2) Estado Civil: 

# casada 

3) Desde quando leciona na rede pública estadual? 

# Desde 1982 

4) Que disciplina leciona? 

# Polivalente 

5)Natural de onde? 

# Barra Mansa - RJ 

6)Qual é ou era a profissão de seus pais? 

# Meu pai era metalúrgico, encarregado numa firma em Barbará em Barra Mansa- 

RJ e minha mãe doméstica. 

7)Atualmente mora em que cidade? 

# Ribeirão Pires - SP  

8)Se formou em que ano? 

# Magistério em 79 e curso superior em 2007. Comecei e parei, mas concluí em 

.2007. 

9) Qual universidade ou faculdade se formou? 

# UNIARARAS-SP  

10)Foi E.A.D.? 

# Foi a distância. 
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11) Como custeou sua formação na faculdade? Teve dificuldades econômicas para 

conseguir formar-se? 

# Paguei através do meu trabalho e tive grandes dificuldades para se formar. 

12) Por quê escolheu ser professor(a)? 

# Porque... eu me espelhava na minha professora, foi da segunda série primária, 

então achava muito bonito ser professora, ela andava muito bem vestida, então 

achava bonita a profissão. 

13) Ser professor como profissão atende as suas necessidades econômicas? 

# Totalmente não, em partes. 

14)Acredita que ser professor é necessário ter o dom para o magistério? Por quê? 

# Sim, tem que ter o dom, devido a clientela que nos temos recebido hoje, pra ser 

professor... só mesmo quem tem o dom. 

15) Ou, o que é necessário, na sua opinião para uma pessoa  seguir a profissão do 

magistério? Quais requisitos ela deve possuir além da formação acadêmica? 

# Além do dom, ela tem que gostar realmente, porque o dom faz parte. Você gostar 

realmente de ensinar, é... ter aquele... prazer, ver que você ensinou e o aluno 

aprendeu, acho que leva a gostar mesmo. 

16) Você é sindicalizado a algum sindicato de sua categoria?  Por que?  

# Sim, sou da Apeoesp atualmente, já fui do CPP. Porque eu acho que é ainda o 

único meio de você conquistar,  ter algumas conquistas dentro da sua carreira 

através do sindicato, porque você sozinha não consegue. 

17) Como vê os sindicatos atualmente? 

# Olha, atualmente eu vejo que tá assim desacreditado, tá desacreditado porque 

com essa nova geração, inclusive que estão na presidência do sindicato, são 

pessoas que ainda falta muito, falta muito ainda pra chegar junto com o governo e 

discutir realmente o problema do professor e o governo acreditar, porque hoje em 

dia o governo não tá acreditando nem mais no próprio sindicato. 

18)Você sabe o que foi a ditadura militar vivido no Brasil no passado? Explique um 

pouco: 
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# Huumm... a ditadura... o que foi realmente, pelo que eu ouvi falar, porque eu não... 

li muita coisa, agora eu tenho visto alguma matéria dos que foram exilados é porque, 

mas é... pelo que eu tenho entendido assim... foi a respeito de... tá partindo pra parte 

de brigas... esse tipo de coisa... eu não sei como explicar..., ... por quê que foram 

mandados pra fora do país? Por eles estarem falando algumas verdades, porque 

pelo que eu vejo, as verdades não podem ser ditas. Você tem que aceitar ficar 

calado e concordar com o governo que tá aí. Agora se você expor as suas idéias e a 

suas idéias não bater com a deles... acho que foi isso que aconteceu na época, 

inclusive quando foi lá..., o povo até mesmo da geração de Getúlio Vargas, teve toda 

aquela briga, aquele pessoal... então o porque... das conquistas, porque o governo 

quer assim, pessoas que só dizem amém e não expõem suas idéias, se suas idéias 

for contraditórias a dele então você não perde, sim, você perde!  

19) Se os sindicatos não existissem atualmente faria diferença? Por quê? 

# Ah, faria diferença, mesmo ele tendo perdido um pouco da credibilidade, mais 

ainda eu acho que tem que se ter esperança no sindicato, tem que existir o 

sindicato, porque você sozinha não consegue chegar até “ele” para argumentar ou 

expor suas idéias, só mesmo através do sindicato. É o sindicato que precisa ser 

reformulado 

20)Você acha que os sindicatos dos professores dos anos 80 e 90 foram diferentes  

dos atuais? Se sim, qual(is) é (são) a(s)  diferença(s)? 

# Ah, com certeza! Ah, no passado os professores tinham assim... mais garra pra 

lutar, tinham interesse realmente e o sindicato parecia que era mais próximo do 

professor. Hoje o sindicato tá muito distante. Então vejo assim, que criaram muitos 

cargos, é... como eu digo... que agora são várias tendências, então hoje com várias 

tendências dentro do próprio sindicato, então são cabeças que pensam e cada um 

pensa de um jeito e eles não chegam a um senso comum. Tem aquele que quer 

ser... passivo, ser mais devagar e tem aquele que já vai e parte pra agressão, que 

acha que através da briga se consegue, então... ficou dividido. 

21)Já participou de manifestações, paralisações e assembléias organizadas pelos 

sindicatos dos professores?  

# Sim, e como participei! 



 
- 146 - 

22)Já participou de alguma greve? Qual ou quais? 

# Já, ai... de 80, a greve de 83, de 90 parece que teve uma outra que foi  que o 

povo... aderiu mesmo foi a de 83, foi aquela que nós ficamos mais de 80 dias 

parados e... foi depois dessa greve que o sindicato começou a perder um pouco da 

credibilidade, porque... o movimento tava bem forte mesmo e quando nós fomos pra 

assembléia, o governo não havia atendido as reivindicações e aí o presidente do 

sindicato entrou conversou com o governo, com o secretariado e aí voltou 

desmobilizou a categoria... foi à partir daí que o sindicato começou a perder sua 

credibilidade nessa greve de... oitenta e poucos dias. 

23) Você conhece o que é política neoliberal, a relação com os sindicatos e 

educação, sua meta? 

# Eu sempre tenho dúvida sobre essa questão de neoliberal. Que é esse neoliberal? 

É ter a liberdade de lutar, de articular? 

Neoliberal quer dizer novo liberal, porque já houve um pensamento liberal no 

passado no começo do século, então veio um pensamento em cima desse 

reformulado que chama novo liberal, só que ali o liberal que eles falam é o liberal do 

mercado, o mercado é quem comanda a economia, o setor econômico e não o 

governo. Então a liberdade está com o mercado de comandar. 

.# e continua né!  

Então você sente isso na educação? ... a visão de empresa que é colocada na 

educação? As metas que eles querem chegar, a visão empresarial? 

# Olha pelo jeito que tá aí... pela visão empresarial... eu creio assim... querem levar 

pra onde? ...acho que pro buraco, porque... atualmente como estão as coisas. Hoje 

o jovem sai do ensino médio... até mesmo você vê que ele fechou as escolas 

técnicas, agora que se está falando em se reabrir algumas, mais vê que... desde... 

95 por a, começou a fechar as escolas técnicas, quer dizer então pra onde o jovem 

vai? Ele vai fazer um curso, como a minha filha, ela fez um ensino médio normal, 

não tem uma profissão. E pra ela adquirir uma profissão? Aí então ela vai ter que 

pagar um curso técnico porque dentro da própria rede não tem mais. Quando ela 

fez, não tinha e... pra se fazer um curso superior? Como se vai pagar? Se ela não 
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tem uma profissão onde ela possa ganhar pra poder pagar sua faculdade. Então a 

economia continua mesmo comandando dentro da educação. 

E a relação da política neoliberal com o sindicato, o que você acha que ela tem 

feito? 

# Ah eu acho complicado!  

Você acha que ela tem cooperado com o sindicato? 

# Ah, cooperado com o sindicato eu acho que não! Se vê como tá aí, o por quê das 

greves? Então quando o Lula era um sindicalista o sindicato pra poder conseguir 

mesmo aumento para os funcionários era na base de briga, tudo, porque eles, os 

donos de empresa, só olham pro próprio umbigo! Então o funcionário tem que 

produzir, produzir, produzir mais, ganhar mesmo e dar uma boa qualidade de vida 

para funcionários, não pensam nisso. Se for falar mesmo, até dentro do sindicato, 

eles são manipulados, muitos são manipulados, são comprados... tão difícil! Que o 

ser humano é difícil, pra você entrar no pensamento deles, no coração deles!. 

24) O salário de professor têm lhe proporcionado um padrão econômico de vida, 

aceitável, bom ou melhor? Ou já foi melhor e vem decaindo? 

# Ah, já foi melhor e vem decaindo. Já foi muito bom! No governo do Montoro o 

professor tinha status, então quando você saía, que você falava que era professor e  

apresentava seu holerite, meu... olha!! Então muitos jovens queriam ser professor 

devido ao salário, agora hoje, está cada vez pior. Você agora fala que é professor,  

falam é... ganha mal professor né!!  

# Eu dava aula pra jovens e adultos e tinha um senhor meu aluno que só tinha a 

terceira série, e ele falava pra mim. “O meu salário é dez vezes maior que o seu e 

você que estudou... dedicou boa parte de seu tempo pra aprender a ensinar, ganha 

tão mal!” E ainda fiquei desmoralizada! 

25) Durante a ditadura o salário do professor tinha um maior poder de compra?? 

Você tem esse conhecimento? 

# Não, não tenho esse conhecimento, porque não participei. 

26) O que deveria mudar nos sindicatos? 
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# Ah, tudo... há, há, há! Acho a começar pelos pensadores, sei lá, os presidentes 

acho que a lideranças sindicais... 

27) O que é necessário para que os professores atualmente participem dos 

movimentos da categoria? 

# Ah! Teria que começar a fazer a mudança lá de cima mesmo, na presidência do 

sindicato, porque hoje tá desacreditado. 

Você acha então que tem que partir deles? 

# Ah!! Tem que partir deles!! Veja que hoje em dia o professor vai dar algum recado, 

alguma coisa a respeito... ninguém quer saber, ninguém quer ouvir. Porque hoje tá 

assim, no sindicato... pelo menos esse pessoal que tá aí, ah! Tudo é greve, tudo é 

greve! E nem tudo é greve, então o professor cansou disso. Porque lá atrás foi feito 

greve e não deu em nada, não conseguiu aquilo que pretendia, então ficou 

desacreditado. Hoje em dia você se ouve falar na primeira coisa que eles falam é em 

paralisação!!!! Então ficou desacreditado e o governo pegou esse ponto fraco. 

 

28) Você se considera pertencente a qual classe econômica social? Por quê?  

# Qual?? Há, há, há! Quais são? 

Alta, média e baixa. 

# Há, há, baixa!! 

Por quê? 

# Ah! Devido ao salário, o poder aquisitivo de compra decaiu, decaiu e muito, muito 

mesmo. É baixa, antes tinha até o intermediário, hoje já não tem mais é baixa!  
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Entrevista nº 7: 

 

Professora da geração de 2000. 

1) Em que ano nasceu? 

# 1980 

2) Estado Civil? 

# Solteira 

3) Desde quando leciona na rede pública estadual?  

# Desde 2006. 

4) Que disciplina leciona? 

# Polivalente 

5) Natural de onde? 

# São Bernardo do Campo – SP 

6) Qual é ou era a profissão de seus pais? 

# A minha mãe sempre foi do lar e meu pai trabalhou como vigia na Mercedes Bens. 

7) Atualmente mora em que cidade? 

# Santo André 

8) Se formou em que ano? 

# Em 2004. 

9) Qual universidade ou faculdade se formou? 

# Na UNIABC 

10) Foi EaD? 

# Não, foi presencial 

11) Como custeou sua formação na faculdade? Teve dificuldades econômicas para 

conseguir formar-se? 
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# Eu mesma pagava, trabalhava durante o dia e estudava a noite. Dificuldades não, 

mas o dinheiro era sempre contadinho, não podia ficar esbanjando muito não. 

12) Por quê escolheu ser professora? 

# Olha, na verdade eu queria fazer uma faculdade, não sabia qual fazer, aí eu optei 

por pedagogia e aí quando comecei a fazer o estágio me identifiquei muito com a 

profissão... prestei concurso em 2005, passei a lecionar e agora não me vejo 

fazendo outra coisa! 

13) Ser professora como profissão, atende as suas necessidades econômicas? 

# Não...não. 

14) Acredita que ser professora é necessário ter o dom para o magistério? Por quê? 

# Sim!! Ah, porque... eu acho que tudo que você tem que fazer, você tem que fazer 

com amor. Se você não gosta de fazer aquilo, principalmente no magistério, porque 

financeiramente falando, não há retorno, então eu faço porque gosto mesmo! E se 

você não gostar,  se for ver pelo lado econômico não compensa. 

15) O que é necessário, na sua opinião para uma pessoa seguir a profissão do 

magistério? Quais requisitos ela deve possuir além da formação acadêmica? 

# ...Acho que primordial é o dom porque se você não se identificar com que está 

fazendo, fica difícil... identificação. 

16) Você é filada a algum sindicato de sua categoria? Por quê? 

# Sim, vieram me perguntar se queria me sindicalizar e aí me sindicalizei, mas não 

tem assim um por quê? 

17) Como vê os sindicatos atualmente? 

# Olha eu não acredito muito nesse negócio de sindicato não, pra falar a verdade. 

Acho que... pode ser que algum tempo atrás o sindicato realmente fazia jus a 

proposta dele, mas hoje em dia, vejo mais que eles... lutam pelos direitos dos 

professores no caso, mas, por que eles também não ganharam alguma coisa em 

cima? 

Não pelo simples fato de... lutar pelos direitos das pessoas e só por isso eu não 

acredito muito não. 
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Você usufrui do sindicato referente à parte assistencialista, como: colônias de férias, 

vantagens em descontos em convênios médicos, parte jurídica, etc.? 

# Não, nunca usei... assim só o desconto no cinema. 

18) Você sabe o que foi a ditadura militar vivido no Brasil no passado? 

# Ai... bem pouco assim, eu não tive uma noção que a gente estudava na escola só, 

mas não... eu sei que era muito difícil naquela época,  que as pessoas não tinham o 

direito a falar nada e expor suas idéias, então você tinha que abaixar a cabeça pra 

tudo que eles falavam. Sei que era uma vida muito difícil para as pessoas. Agora 

não sei se é verdade isso, mas economicamente falando, dizem que foi a melhor 

época pro país e tudo mais, então eu não sei...   

19) Se os sindicatos não existissem atualmente, você acha que faria a diferença? 

# Atualmente acredito que não faria muita diferença, porque a gente vê que tudo o 

que eles tentam fazer, a gente não vê muitas vitórias nesse sentido por todas as 

lutas que eles falam, a gente não vê muitas conquistas feitas pelos sindicatos 

atualmente para os professores. 

20) Você acha que os sindicatos dos professores dos anos 80 e 90 foram diferentes 

dos atuais? Se sim, qual(is) é (são) a(s) diferença(s)? 

# Olha... eu nunca me atentei a isso sabe a... ler alguma coisa e fala... pode ser que 

sim... lembro que quando estudava teve uma greve, acho que durou dois meses se 

não me engano e... mas eu não sei se eles conseguiram alcançar os objetivos deles 

com aquela greve ou não. Se não me engano foi no ano de 89, 90 não lembro bem. 

É então, pode ser que no passado, acho que, eram melhores que os atuais, também 

hoje em dia tá tudo muito corrompido. 

21) Já participou de manifestações, paralisações e assembléias organizadas pelos 

sindicatos dos professores?  

# Não. 

Nem um ato público? 

# Não. 

22) Já participou de alguma greve? Qual ou quais? 

# Não 
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23) Você conhece o que é política neoliberal? A relação com os sindicatos e 

educação, sua meta? 

# Não, não tenho idéia. 

24) O salário de professora tem lhe proporcionado um padrão econômico de vida 

aceitável, bom ou melhor? Ou já foi melhor e vem decaindo? 

# Olha...humm,  assim como sou solteira, o salário que recebo aqui, eu trabalho só 

meio período no Estado, então dá pra me manter enquanto solteira, porque moro 

com meus pais, então ajudo um pouco em casa mas, não depende só de mim a 

minha família, mas agora se eu fosse casada e tivesse que assumir outras 

responsabilidades, acho que não daria assim pra te uma vida aceitável. Acho que dá 

pra você pagar suas contas, agora uma vida aceitável, o salário de professor não 

proporciona isso. 

25) Durante a ditadura militar, o salário do professor tinha uma maior poder de 

compra? 

Respondida na questão 18 

26) O que acha que deveria mudar nos sindicatos? 

# Acho que... porque a gente ouve falar em sindicato só quando eles querem... ai 

vamos fazer a passeata, vamos fazer a manifestação, greve, mas você também não 

é convidada a participar de outras coisas do sindicato, para estar por dentro do que 

realmente está acontecendo no sindicato, a não ser quando tem as eleições, mas 

também você nem conhece, a não ser pelas, pelos cartazes que eles colocam as 

fotos do candidato, você não conhece, você não sabe o que ele já trabalhou no 

sindicato, as vitórias que ele já conseguiu dentro do sindicato, então é acho que tem 

assim uma distância muito grande entre o sindicato e o sindicalizado! 

27) O que é necessário para que os professores atualmente participem dos 

movimentos de categoria? 

# Acho que precisa mais de união! Acima de tudo mais união por parte dos 

professores. Não há. Hoje em dia se você fala em manifestação, aí uma parte vai e 

outra parte não vai. Acho que... acima de tudo teria que ter mais união por parte dos 

professores e mais transparência por parte dos sindicatos. 
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28) Você se considera pertencente a qual classe econômica social? Por quê? 

# Humm... média baixa, mais pra baixa, porque com o salário que a gente tem pra 

falar a verdade a gente consegue se manter, mas você não tem um padrão de vida 

confortável. Você não passa necessidades que algumas pessoas passam, mas se 

você começa a comparar com outras profissões, você vê que... tá muito distante da 

nossa realidade. 
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Entrevista nº 08 

 

Professor da geração de 80 a 90 

1) Em que ano nasceu? 

# 1961 

2) Estado Civil? 

# Casado 

3) Desde quando leciona na rede pública estadual? 

# Desde 1982. 

4) Que disciplina leciona? 

# Educação Física 

5) Natural de onde? 

# Santo André São Paulo 

6) Qual é ou era a profissão de seus pais? 

# Meu pai era mecânico e minha mãe professora 

7) Atualmente mora em que cidade? 

# Santo André  

8) Se formou em que ano? 

# Em 1981. 

9) Qual universidade ou faculdade se formou? 

# Na Faculdade de Educação Física de Santo André, FEFISA. 

10) Foi EaD? 

# Não 

11) Como custeou sua formação na faculdade? Teve dificuldades econômicas para 

conseguir formar-se? 

# Consegui com trabalho. 
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Trabalhando e pagando? 

# Isso, trabalhando e pagando 

12)Por quê escolheu ser professor? 

# Por influência de um parente também professor 

13) Ser professor como profissão, atende as suas necessidades econômicas? 

# Em parte, não totalmente, me sinto contente com minha remuneração. 

Você tem um cargo só? 

#  Tenho dois cargos públicos. 

14) Acredita que ser professor é necessário ter o dom para o magistério? Por quê? 

# A princípio eu acredito que precisa do dom, mas também precisa de motivação. 

15) Ou, o que é necessário, na sua opinião para uma pessoa  seguir a profissão do 

magistério? Quais requisitos ela deve possuir além da formação acadêmica? 

# É eu já tinha respondido na anterior. Além do dom e motivação ela tem que estar 

focada em um objetivo que é o de ensinar jovens e prepará-los para a vida adulta. 

16) Você é sindicalizado a algum sindicato de sua categoria?  Por quê?  

# Sou, porque eu sempre acreditei que tem utilidade, de nos proteger quanto a 

desmandos dos patrões. 

17) Como vê os sindicatos atualmente? 

# Atualmente é... generalizando os sindicatos pra mim é uma entidade comandada 

por poucos com muitos associados, que a princípio tem objetivo de conquistas para 

seus associados, mas em segundo plano eu vejo os dirigentes focados em metas 

políticas pessoais. 

18)Você sabe o que foi a ditadura militar vivido no Brasil no passado? Explique um 

pouco: 

# A ditadura militar eu vivi jovem adolescente. A ditadura militar, porém naquele 

momento nós não tínhamos a noção do que era, fui entender posteriormente, depois 

de certa idade que fui compreender que a ditadura militar era um processo em que 
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extinguia-se direitos políticos e apenas os militares comandavam a política 

econômica social do país. 

19) Se os sindicatos não existissem atualmente faria diferença? Por quê? 

# Olha eu ainda acredito que sindicato tem... o seu papel importante, apesar de 

notar esse desvio de intenção política de alguns dirigentes, ele ainda tem seu papel 

importante junto a classe trabalhadora. 

20) Você acha que os sindicatos dos professores dos anos 80 e 90 foram diferentes  

dos atuais? Se sim, qual(is) é (são) a(s)  diferença(s)? 

# Olha o sindicato em si acredito que não tenha muita diferença. É eles tem a 

mesma autonomia que tinham na época, era até mais difícil na época por causa da 

ditadura militar, eles eram mais combativos do que hoje. 

21) Já participou de manifestações, paralisações e assembléias organizadas pelos 

sindicatos dos professores? (mesmo se não for sindicalizado) 

# Sim, já participei de muitas atividades sindicais inclusive greves. 

22)Já participou de alguma greve? Qual ou quais? 

# Sim, eu lembro das primeiras greves quando me formei nos anos 80 até final dos 

anos 80, tivemos muitas greves que saíram com vitórias para os professores. 

Greves muito extensas, greves de mais de dois meses de duração e havia uma 

mobilização muito grande dos professores naquela época, coisa que atualmente não 

vejo. 

23) Você conhece o que é política neoliberal? A relação com os sindicatos e 

educação, sua meta? 

# Eu, eu acompanho política, gosto muito de acompanhar processo político e a 

introdução do neoliberalismo, é claro, a princípio foi buscando benefícios pra 

sociedade civil. No meu entender, quando o neoliberalismo começou a entrar na 

parte governamental, que envolve a educação, envolve outros departamentos que 

não são econômicos, acho que o neoliberalismo atrapalhou de certa forma. É por 

que penso assim? Porque o estado é obrigado a fazer a manutenção da educação, 

então você não pode pensar em educação envolvendo o setor econômico, acho que 

a economia caminha de um jeito e a educação caminha de outro jeito, então não dá 

pra você misturar as coisas, porque a finalidade do neoliberalismo é  tirar os 
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encargos da área econômica  e educação, portanto não pode-se envolver com isso, 

o governo tem que se encarregar inclusive da parte econômica da educação. 

24) O salário de professor têm lhe proporcionado um padrão econômico de vida, 

aceitável, bom ou melhor? Ou já foi melhor e vem decaindo?   

# Já foi melhor, hoje em dia é o que eu tava dizendo da política neoliberal, eles 

estagnaram o salário do professor, fazem política de enganação da opinião pública, 

e querem que o professor consiga atingir a excelência do seu trabalho e não 

remunera o professor adequadamente, atualmente o salário do professor tá muito 

baixo para os padrões que a gente necessita. 

25) Para o professor veterano: durante a ditadura o salário do professor tinha um 

maior poder de compra?? 

# Eu tenho, inclusive tive contatos com professores mais velhos que historiavam pra 

mim a questão salarial. Eles contaram que havia momento no início dos anos 80 em 

plena ditadura militar que os salários deles compravam em dois meses um carro 

zero. Muitos professores adquiriam imóveis... bem  lembro disso muito bem, porque 

quando estudava, meus professores todos tinham carros novos, carros equipados, 

carros de última geração para a época e com um cargo só. Tinham uma 

remuneração muito boa e eu presenciei, eu vivenciei, e tive essa informação com 

colegas mais velhos no período em que  comecei a lecionar. 

Hoje para o professor atingir esse padrão, tem que trabalhar em dois cargos e 

comprar um carro novo em 60 prestações. O que naquela época comprava-se à 

vista ou em poucas prestações. 

26) O que deveria mudar nos sindicatos? 

# Bom pra começar acho que o dirigente sindical, ele teria que ter um compromisso 

de não envolver-se com política, por exemplo: a pessoa tem intenção de ser 

dirigente sindical, ele tem que assumir um compromisso público de que ele não vai 

se candidatar a nenhum cargo político, porque a maioria dos dirigentes sindicais, a 

gente observa que tem essa intenção, eles fazem uma carreira dentro do sindicato e 

depois se candidatam e conseguem muitos votos por serem conhecidos do meio do 

magistério. É uma sugestão que eu daria. 
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27) O que é necessário para que os professores atualmente participem dos 

movimentos da categoria?  

# É movimentos em geral, não necessariamente greve, porque hoje em dia a grande 

maioria dos professores se filia ao sindicato pra utilizar-se da colônia de férias e no 

momento de sua aposentadoria fazer uma contagem de tempo, aquela acessoria 

que o sindicato dá, ou pra se beneficiar de convênios médicos, inclusive coisas 

similares, descontos nas escolas. Então o foco do sindicato mudou para um 

assistencialismo, todo mundo se sindicaliza com outros objetivos. Não mais como no 

passado que a gente sabia que o sindicato se mobilizava por lutas de melhorias 

salariais de condições de trabalho, etc. 

28) Você se considera pertencente a qual classe econômica social? Por quê? 

# É eu acompanhei o noticiário esses dias e vi uma definição de uma linha da gestão 

econômica do governo que sou categoria “D”, porque eu achava que  era categoria 

“C” e na minha faixa salarial observei que sou categoria “D”, então o professor que já 

teve status de ser classe alta, classe “A” ou “B”, já pulou até a “C”, já tá na faixa da 

categoria “D” salarial. 

Mas você se sente nessa classificação, se encaixou no perfil da “D”? 

# Olha, se eu analisar, acho que tenho um padrão de vida que dá pra manter minha 

família razoavelmente, claro tenho muitos anos de magistério, isso aí quase que 

consegue que dobrar meu salário, por razões de referências que adquiri durante os 

anos, mas se analisar o professor em carreira inicial e com um cargo só, porque no 

caso tenho dois cargos, e com um cargo só vai passar fome, vai ter muita 

dificuldade, ele não vai ter condições jamais de ter uma casa própria, um carro, no 

máximo ele vai conseguir alimentar-se e vestir-se moderadamente, digamos assim 

até mal, sua vestimenta seria a nível básico. 
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Entrevista nº 09 

 

Professora da geração de 2000. 

1) Em que ano nasceu?# 1980 

2)Estado civil? 

# Casada 

3) Desde quando leciona na rede pública estadual? 

# Desde 2002. 

4) Que disciplina leciona? 

# Polivalente 

5) Natural de onde? 

# Araraquara – SP 

6) Qual é ou era a profissão de seu pais? 

# Meu pai é funileiro, minha mãe era telefonista e agora é dona de casa. 

7) Atualmente mora em que cidade? 

# Mauá – SP 

8) Se formou em que ano? 

# Em 2002 

Você é professora efetiva da rede estadual de SP? 

# Isso 

9) Qual universidade ou faculdade se formou? 

# É lá de Araraquara. É Centro Universitário, é... UNIARA de Araraquara. 

10) Foi EaD? 

# Presencial 

11) Como custeou sua formação na faculdade? Teve dificuldades econômicas para 

conseguir formar-se? 
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# Sim, eu paguei dois anos, aí eu me apertei, engravidei, ia parar, meu pai não 

deixou parar porque ele falou que ia me ajudar, mas mesmo assim ficou apertado 

porque com criança nova. Aí, eu financiei dois anos e terminei de pagar minha 

faculdade agora, fez dois anos que eu terminei de pagar. 

É, então você trabalhava e pagava sua faculdade no início do curso? 

# Sim 

12) Por quê escolheu ser professora? 

# Não sei, eu acredito que é uma coisa que gosto muito, desde criança falava que 

essa era a profissão que queria seguir. Acredito muito na educação e é por isso, que 

escolhi por ela. 

13) Ser professora como profissão, atende as suas necessidades econômicas? 

# Se for ver, na realidade não, na realidade eu teria que estar até pegando outro 

cargo, fazendo outra coisa, carga suplementar, é que acaba ficando muito corrido 

pra mim que também tenho a casa, tenho filho, mas não. 

14) Acredita que ser professora é necessário ter o dom para o magistério? Por quê? 

Sim, porque pra ensinar não é só chegar mandar abrir livro, você tem que ir, além 

disso, você tem que descobrir no íntimo da criança o que mais ela precisa que às 

vezes não é aquilo naquela hora, você tem que dar conta de muito mais do que só 

ensinar. 

15) Ou, o que é necessário na sua opinião para uma pessoa seguir a profissão do 

magistério? Quais requisitos ela deve possuir além da formação acadêmica? 

# Paciência, carinho pelo próximo, respeito... 

16) Você é sindicalizada a algum sindicato de sua categoria? Por quê? 

# Sim, ah... eu me sindicalizei agora, não faz um ano, porque  acredito que uma hora 

ou outra vou precisar de um movimento, sozinha acho que  é... muito difícil 

conseguir conquistar todos os nossos direitos,  acredito que assim, é pra fazer 

aumentar, dar mais força e também pro meu próprio auxílio! 

17) Como vê os sindicatos atualmente? 
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# Acredito que hoje em dia ele não tem muita força.Não sei se antes a força era 

maior ou era impressão apenas, mas a gente percebe que a cada dia que passa, vai 

enfraquecendo, não sei se é por falta de greve, de movimento externo, mas não sei.  

Acredito que não é mais o que era antes. 

18) Você sabe o que foi a ditadura militar vivida no Brasil no passado? Explique um 

pouco: 

# A ditadura as pessoas eram censuradas, elas não podiam estar saindo expondo 

seus pensamentos foi uma época muito difícil. Sindicato também acredito que nessa 

época nem existia, muita gente sofreu, acho que é isso. 

19) Se os sindicatos não existissem atualmente faria diferença? Por quê? 

# Acredito que sim, faria, porque é uma maneira de... O sindicato vai representar a 

classe trabalhadora, por qualquer que seja o ramo dela, é  acredito que ficaria até 

pior! 

20) Você acha que os sindicatos dos professores nos anos 80 e 90 foram diferentes 

dos atuais? Se sim, qual(is) é (são) a(s) diferença(s)? 

Respondida parcialmente na pergunta nº 17. 

21) Já participou de manifestações, paralisações e assembléias organizadas pelos 

sindicatos dos professores? 

# Paramos mais não cheguei ir a manifestação. Foi um dia de paralisação,  acho 

que foi em 2008. 

22) Já participou de alguma greve? Qual ou quais? 

Respondida na questão 21. 

23) Você conhece o que é política neoliberal? A relação com os sindicatos e 

educação, sua meta? 

# Não! 

24) O salário de professor tem lhe proporcionado um padrão econômico de vida 

aceitável, bom ou melhor? Ou já foi melhor e vem decaindo? 

# É a gente não teve nenhum reajuste , é o mesmo salário desde que entrei, 

conforme os anos vão passando vai ficando pior. Vai aumentando o aluguel, a 
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energia, a alimentação e o dinheiro parece que vai encolhendo. Tanto é que a minha 

vontade era de estar fazendo um outro curso, mesmo uma especialização e não 

sobra. 

25) Durante a ditadura você tem conhecimento se o salário do professor tinha um 

maior poder de compra? 

# Não, eu não conheço, mas acredito que era maior, era bem maior. 

26) O que deveria mudar na sua opinião nos sindicatos? 

# Eu acho que eles deveriam estar agindo mais perto com a secretaria, com o 

pessoal responsável com a educação. Acredito que isso não acontece, porque as 

vezes eles vem falando, ah foi assinada a lei tal! E nem eles estavam sabendo que 

estavam estudando, cogitando a idéia de que.. de assinar determinadas leis. Então 

acredito que falta uma aproximação. 

27) O que é necessário para que os professores atualmente participem dos 

movimentos da categoria? 

# Acredito que... um pouco é o apoio da escola, porque existe aquele joguinho. Ah, 

se parar nós vamos justificar! E a gente sabe que uma justificada de falta aí não é 

legal. Além de descontar bastante do nosso salário pra sua vida funcional ela pesa e 

bastante. Então acredito que um pouco mais de apoio da direção da escola toda 

mesmo. 

28) Você se considera pertencente a qual classe econômica social? Por quê? 

Classe alta, média ou baixa? 

# Olha... nessas classes tem mais divisões?  

É você encontra também a média baixa ou o proletariado! 

# Acho que é de média baixa a proletariado. 

O que você acha que uma classe média deveria ter? 

#Ah! Não sei, acho que uma vida com mais conforto é... bem mais estruturada.  

Você teria direito a lazer?# Sim, a lazer, educação, acredito que é isso.  
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Entrevista nº 10 

 

Professora da geração de 80 a 90. 

1) Que ano nasceu? 

# 1962 

2) Estado Civil? 

# Divorciada 

3) Desde quando leciona na rede pública estadual de São Paulo? 

# Desde 1980 

4) Que disciplina leciona? 

# Sou PEB I e sou PEB II em educação artística. (acumula cargo) 

5) Natural de onde? 

# Mauá – SP 

6) Qual é ou era a profissão de seus pais? 

# Minha mão é do lar, mas sempre atuou como costureira e meu pai foi motorista de 

caminhão, motorista de praça autônomo. 

7) Atualmente mora em que cidade? 

# Mauá 

8) Se formou em que ano? 

# ...eu não me lembro!! 

Fazem mais de 20 anos? 

# Fazem!! Eu sei que em 89 eu fiz a segunda faculdade que foi de pedagogia. 

Você primeiro se formou no magistério? 

# Primeiro me formei no magistério, mas isso já tem 27 anos, depois eu fiz a 

Educação Artística, terminei isso... não me lembro direito não!! Isso foi em 80, 82 

mais ou menos, depois fiz em 89 pedagogia. 
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9) Qual universidade ou faculdade se formou? 

# Eu comecei nas Belas Artes depois eu estudei no Coração de Jesus.  

10) Foi EaD? 

# Foi presencial 

11) Como custeou sua formação na faculdade? Teve dificuldades econômicas para 

conseguir formar-se? 

# Ah, a gente trabalhava na época, você tinha que pagar a faculdade, mas 

facudades na época não eram tão absurdas e... eu tive sorte de conseguir um 

emprego razoável e o que eu ganhava dava pra pagar... 

 Trabalhando e pagando? 

# Trabalhando e pagando 

12) Por que escolheu ser professora? 

# Quando era pequena eu brincava de escolinha de ensinar para as bonecas, 

gostava de ensinar. 

 Então foi por ideal? 

# Sim, por ideal. 

13) Ser professora como profissão, atende as suas necessidades econômicas? 

# Não, não exatamente não. Acho que na época quando iniciei a carreira atendia 

vamos dizer assim, até sobrava com um cargo só, o magistério, dava pra pagar a 

faculdade e ainda sobrava um pouquinho. 

Você tem atualmente dois cargos? 

# Sim, dois cargos públicos, agora tenho que acumular e quase não dá. 

14) Acredita que ser professor é necessário ter o dom para o magistério? 

# Acho que um pouco mais do que dom, você tem que ter jeito para transmitir 

conhecimento, mas você também tem que ter técnica, ter outras coisas que 

complementam esse jeito, acho que só dom não. 

15) Ou, o que é  necessário na sua opinião para uma pessoa seguir a profissão do 

magistério? Quais requisitos ela deve possuir além da formação acadêmica? 
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# Acho que tem que ter jeito pra transmitir o conhecimento, não adianta ela ter 

conhecimento, tem que ter jeito de transmitir, de fazer com que o outro a entenda, 

tem que conhecer técnicas de fazer com que a pessoa chegue ao conhecimento que 

quer, que a pessoa chegue, por várias estratégias diferentes. Então ela tem que ter, 

acho que realmente, conhecimento, técnica formação, domínio mesmo; vontade de 

transmitir, gostar de transmitir para os outros aquilo que ela sabe. 

16) Você é sindicalizada a algum sindicato de sua categoria? Por quê? 

# Sou, a APEOESP. Porque sozinha acredito que você não consegue fazer as 

coisas. Você precisa estar atuando, conhecendo, se informando. Acredito que você 

tendo alguém que te represente, você pode ser mais forte, do que você ser 

independente numa categoria tão grande. 

17) Como vê os sindicatos atualmente? 

# Acho que eles deixam muito a desejar porque já foram sindicatos que defendiam o 

interesse da categoria e que iam até o fim, que prestava satisfação. Hoje  não 

defendem o direito da categoria, não são sindicatos atuantes, é... você tem 

profissionais com menos competência do que deviam lá dentro que não conhecem 

as leis, que não sabem uma informação,que só correm atrás depois que a coisa 

aconteceu e, não correm atrás antes como prevenção. Então eu acho que deixam 

muito a desejar! 

  

18) Você sabe o que foi a ditadura militar vivida no Brasil no passado? Explique um 

pouco: 

# Sei. Era a época em que o grupo de militares entraram no regime político, 

dominando as coisas, fazendo prevalecer a vontade deles a qualquer custo, pra isso 

não importava se você batesse, matasse e sumisse com o indivíduo.Você tinha que 

pensar pela cabeça deles, penso foi..., pra atingir aquele grupo de interesse. 

19) Se os sindicatos não existissem atualmente faria diferença? Por quê? 

# Eu acho que... faria não grande diferença, mas faria. Porque sozinho as pessoas 

pensam de cabeças muito diferentes. É muito difícil cada um com uma cabeça 

conseguir dominar um grupo, mas também quem está no domínio, no governo de 

um grupo tem que ser mais coeso com o pensamento daquele grupo. Então o 
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sindicato em minha opinião é distante do pensamento da categoria, é... ele pensa 

uma coisa e a categoria quer outra e, ao mesmo tempo a categoria sem sindicato 

fica mais ainda desencontrada.  

20) Você acha que os sindicatos dos professores nos anos 80 e 90 foram diferentes 

dos atuais? Se sim, qual(is) é (são) a(s) diferença(s)? 

# Sim, muiiito!! Em 80 e 82 se o sindicato propusesse uma greve, ele propunha 

dentro daquilo que as pessoas queriam, se os profissionais queriam, e se os 

profissionais falassem vamos continuar? Vamos. Ele o sustentava apoiava a 

categoria quando ela queria, tanto que as grandes greves que tiveram em 80, 82 e 

84, chegavam a ficar 70, 80, 90 dias parado, não tava nem aí com a falta com que ia 

acontecer, porque você sabia que depois o sindicato ia segurar de alguma forma 

essa reposição, segurar de alguma forma aquilo que você tinha pleiteado, pleiteava 

algo que era lógico pra quem estava ali. Que o aumento não era um aumento 

ilusório, nem pouco de mais, nem gigante demais. Se fosse uma estabilidade era 

uma estabilidade lógica, aquilo que era pleiteado era lógico pra categoria e ele ia até 

o fim, não desistia, até o fim, pagasse a conseqüência que pagasse. O sindicato de 

hoje não é, o profissional tá dizendo “não quero greve” ele vai lá e fala “vamos entrar 

em greve a partir de amanhã”. Ele fala vamos entrar em greve, o profissional 

continua trabalhando! O profissional fala assim: “olha pra mim tava ótimo se a gente 

tivesse 10% de aumento” aí ele vai lá e fala: “olha eu quero 50%” e aí não consegue 

nenhum!! Então acho assim, ele é desencontrado com que a categoria quer!! 

21) Já participou de manifestações, paralisações e assembléias organizadas pelos 

sindicatos dos professores? 

# Já. Já participei de greve, já fui em assembléias, já... 

As greves, você lembra de alguma que já participou? 

# Eu lembro muito a de 82, a de 84... Foram grandes paralisações. 

23) Você conhece o que é política neoliberal? A relação com os sindicatos e 

educação, sua meta? 

# Tenho noção do que seja, não consigo explicar, mas tenho noção. 

24) O salário de professor tem lhe proporcionado um padrão econômico de vida 

aceitável, bom ou melhor? Ou já foi melhor e vem decaindo? 
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# Ah, ele já foi muiito melhor, muito melhor! Em 80 quando eu comecei no estado, eu 

lecionava, bancava minha faculdade fazendo uma “Belas Artes” que nunca foi uma 

faculdade barata, tinha carro, ajudava em casa com tranqüilidade. Então você tinha 

realmente um patamar, você era “professor”. Você abria mão de um emprego bom 

pra ficar com o estado porque você trabalhava e ganhava um valor que era 

realmente coerente. Esse salário foi defasando, defasando, defasando e hoje assim, 

se tenho a estabilidade, o patamar que tenho é porque trabalho quase doze horas 

por dia em dois cargos, ralando até, pra manter esse patamar porque se abrisse 

mão de um cargo não viveria. 

25) Durante a ditadura você tem conhecimento se o salário do professor tinha um 

maior poder de compra? 

# Acho que ele tinha, porque o profissional, o professor, mesmo em época de 

ditadura com todo, o que você não podia ensinar, você não podia contar isso, você 

não podia falar aquilo, mas você era valorizado, porque queira sim, queira não, se 

fosse pra falar verdade, se fosse pra falar mentira, mas quem enfiava aquilo na 

cabeça da criança, do adolescente, quem dizia quais eram as regras que eles 

tinham que seguir, era o professor; então ele era um profissional bem pago, mas ele 

era vigiado. Você tinha um livro que te limitava o que você podia contar, você tinha 

uma certa censura daquilo que você podia contar, mas como a influência que você 

tinha com o adolescente era muito grande, se era bem pago sim! 

26) O que deveria mudar na sua opinião nos sindicatos? 

# Acho que ele tinha que por o pé no chão, tinha que conhecer o professor que tem 

na rede. Ele tinha que conhecer qual é o desejo, a vontade de quem tá ali, o que 

almeja o que é mais importante, do que tá mais gritante! O sindicato pra mim é um 

sistema muito político, ele olha muito aquilo que interessa, como se fosse um partido 

político, como se fosse um cabide de emprego; se esqueceu do professor que tá na 

sala de aula. Quando o professor tem um problema com um aluno, ele vai procurar 

um advogado particular porque não tem um sindicato pra defende-lo. O professor 

tem um problema com a atribuição de aula, ele se vira sozinho, porque não tem um 

sindicato pra defender-lo. Se ele é prejudicado numa falta como agora na reposição 

da gripe (H1N1). Ele que se vire, ele que vá procurar um advogado particular. Que 

corra atrás do prejuízo. Ele não tem um sindicato que o defenda, tem um sindicato 
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que tá preocupado em fazer propaganda pra colocar na televisão. Preocupado com 

a eleição política, com candidatura. Acho que tinha que ser um sindicato que 

olhasse qual é o profissional que ele tem e acudisse esse profissional.  

27) O que é necessário para que os professores atualmente participe dos 

movimentos da categoria? 

# Consciência, acho que falta consciência, falta informação, falta conhecimento de 

legislação. A gente trabalha sob um regime trabalhista diferente de todo o restante e 

a maioria não conhece, não conhece nem os seus direitos, nem os seus deveres, 

não conhecem as leis, não acompanham as mudanças de leis, então ele é 

prejudicado de todos os lados porque tá sempre sobrando, nunca sabe, ele não se 

interessa em ler em se atualizar, em discutir, em querer entender as mudanças. 

Então acho que assim, o professor  tinha que entender mais sim, não tinha que 

entender só da sala de aula e de ensinar, tinha que entender das leis que regem o 

contrato dele, daquilo que tá sendo feito com a vida dele. 

Isso não seria uma função do sindicato também de trazer essa consciência dessas 

leis trabalhistas para o professor? 

# Acho que seria, se a gente tentar voltar um tempo atrás, há muito tempo atrás, 

você tinha um sindicato que mandava constantemente folhetos informando saiu tal 

lei, vai ter um debate sobre essa lei, vai ter um curso disso, qualquer coisa que 

saísse no seu nome o sindicato tava te mandando uma correspondência, “saiu 

publicado isso no seu nome”, “você teve essa licença negada”, então ele fazia isso. 

Hoje em dia você só recebe uma correspondência... ra, ra, ra de vez em quando, 

coisa assim ó: vote nessa chapa ou vote naquela e acabou!! Eu vou ganhar uma 

agenda no início do ano. 

Então você acha que há um distanciamento, você concorda? 

# Concordo que há um distanciamento que seria assim parte deles ajudar as 

pessoas a estarem entendendo, só que quando você depende de um advogado do 

sindicato, às vezes ele entende menos da legislação que está vigente do que você. 

28) Você se considera pertencente a qual classe econômica social? Por quê? 

Classe alta, média ou baixa? 
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# Eu acho que classe média, não é porque eu consigo ter uma vida com qualidade 

com padrão bem razoável, vejo gente que trabalha do mesmo que trabalho (local) 

com uma qualidade de vida muito mais sacrificada com muitas outras dificuldades, 

então acho que estaria num patamar médio. Obs: essa profª acumula cargo. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A pesquisa levantou a problemática da inércia do movimento sindical dos 

professores da rede pública estadual de São Paulo a partir da década de 2000, não 

obstante a desvalorização da carreira e os baixos salários. 

Em nosso estudo, observamos o período de 2000 a 2009 quando se percebe o 

declínio desses movimentos. Tomamos então como base de comparação os 

movimentos ocorridos entre os anos 1980-1990, que, como já mencionamos 

anteriormente, foram anos de grandes movimentações para os professores. 

Norteamo-nos pelas hipóteses abaixo. 

A primeira hipótese foi baseada nas análises de Perseu Abramo, que afirma 

ser o professor do passado, definido por nós como a geração de 80-90, uma pessoa 

que sofreu um processo de mobilidade social vertical descendente, e foi 

proletarizado no trabalho, na cultura e na sua relação com a sociedade. Ele origina-

se de famílias de certas camadas burguesas ou das altas classes médias, que por 

várias circunstâncias vieram decaindo em status e por isso tenderiam a uma atitude 

combativa no plano reivindicatório. E o professor do presente, aqui definidos por nós 

como a geração de 2000, já é um produto do processo de massificação escolar e 

que provém de camadas populares e de classe média baixa, que, tendo chegado ao 

ensino superior de massa teriam se beneficiado de um processo de mobilidade 

social vertical ascendente, sendo assim, menos combativos, (esta seria uma razão 

do enfraquecimento dos movimentos).  

A segunda hipótese foi levantada por Florestan Fernandes, que formula a 

hipótese de que da formação política universitária dessas duas gerações teria 

influenciado na participação nos movimentos sindicais: a geração de 2000 seria um 

produto da formação universitária neoliberal conectada com o processo de 

massificação universitária e de declínio da formação política. (FERNANDES, 1985). 

E a terceira hipótese sustenta que a política neoliberal, adotada para o estado 

de São Paulo, estaria convergindo com a educação de linha neoliberal. Orientados 

por essas hipóteses, fizemos um estudo bibliográfico no primeiro capítulo sobre a 
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“história do sindicato dos professores da rede pública do estado de São Paulo” com 

contribuições do trabalho de Mara Pavani da Silva Gomes e do próprio arquivo 

histórico da APEOESP; nesse capítulo destacamos o cenário político e econômico 

nos períodos de luta sindical dos docentes. No segundo capítulo passamos por um 

breve estudo sobre a “classe social dos docentes” com destaques para os estudos 

de (MASSON, 2007), (PESSANHA, 2001), (SAES, 2008) entre outros. O terceiro 

capítulo abordou de forma aligeirada “a formação universitária dos docentes no 

decurso do processo de massificação escolar, e a relação com sua formação 

política”, recorrendo aos trabalhos de (FONSECA, 1992), (PERALVA, 1992), 

(FERNANDES, 1985) e outros.  

Em função das hipóteses por nós construídas, realizamos uma pesquisa de 

campo; durante a pesquisa, levantou-se o questionamento sobre se o “dom para o 

exercício do magistério” seria um fator de impedimento à participação em 

movimentos reivindicatórios para a geração de 2000. Tal suposição foi posta por 

terra, pois 80% da geração de novos professores responderam “sim”, que há a 

necessidade de possuir dom; e 100% da geração passada (80-90) concordaram 

com a resposta, o que provou que, para essa geração que o fato do professor 

possuir o dom para o exercício do magistério não o impediu de participar nos 

movimentos sindicais de sua época.  

Nossas conclusões principais são as que seguem: o professor do passado não 

foi estimulado a participar nos movimentos sindicais nos anos de 80- 90 pelo fato de 

sua condição de classe social correr o risco de uma queda de status social. A 

pesquisa de campo revelou professores oriundos de classe média, e não das altas 

classes médias ou das classes altas. E em nosso estudo feito no capítulo II, 

segundo as análises de (BOITO, 2004) sobre o associativismo sindical da classe 

média, constata-se dificuldades de sindicalização dos trabalhadores de tal classe em 

que o individualismo se mostra presente. 

Sobre a sua formação política através da formação universitária: pela análise 

dos dados da pesquisa e o levantamento histórico da dissertação, conclui-se que o 

professor da geração de 80-90 era mais politizado, não pela formação universitária, 

e sim pela sua participação em movimentos reivindicatórios. 



 
- 172 - 

Na questão da política neoliberal esta sim contribuiu para o imobilismo dos 

movimentos sindicais, o que faz com que os professores, tanto veteranos como 

novatos, se retraiam. Mas, este ainda não foi o fator fundamental. 

A geração de 2000, segundo indicações da pesquisa de campo, demonstra ser 

uma geração que parte da mesma classe social que a dos professores do passado. 

Alguns possuem certa consciência política. É o produto de uma massificação 

universitária; porém, isso não foi um forte fator para não participarem nos 

movimentos da categoria. 

Por fim, o estudo histórico confrontado com as hipóteses levantadas e os 

dados da pesquisa de campo sobre as condições políticas e econômicas em que a 

geração passada estava inserida, demonstrou que a crise vivida pelo país nos anos 

80-90, provocou uma grande movimentação social, sendo esse o motivo mais 

significante que estimulou e alimentou tais movimentações sindicais. Havia entre os 

professores daquela época e em toda a sociedade civil, algo em comum, um mesmo 

descontentamento incomodando a todos que era o anseio pela redemocratização e 

a superação da crise econômica que gerou a recessão do país. Sendo assim, todo 

movimento popular era aceito pela sociedade, inclusive o movimento sindical dos 

professores, fato esse que provocou um encorajamento e uma união maciça da 

categoria. As movimentações sociais reivindicatórias colaboraram para a formação 

política dos professores de 80-90, que, além de participarem das movimentações 

acompanhavam conseqüentemente os acontecimentos políticos da época. A união 

da categoria na época aconteceu, pelo fato de todo movimento social ser bem 

recebido pela sociedade civil, o que agiu como um grande fator de encorajamento 

para os professores.  

Esse estudo revelou que no período de 2000 a 2009 as movimentações não 

tomaram força como as movimentações dos anos 80-90, pelo fato do país estar 

vivendo um período de ordenação e ajuste político-econômico. Então a inércia dos 

movimentos sindicais a partir do ano 2000 não é intrínseca ao professor atual, pois 

qualquer movimentação da categoria que ocorra fora de um contexto de conflito 

social e sem o apoio da sociedade, torna-se para o professor, de forma inconsciente, 

arriscada; e é enfraquecida pelos governos neoliberais, sendo desacreditada aos 

olhos da sociedade.  
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