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RESUMO 

 

Esta tese examina a relação sindicato/profissão docente procurando desvelar o importante 

papel assumido pelo movimento sindical no processo de profissionalização dos professores 

militantes. Para tanto, descreve e analisa as trajetórias históricas de três sindicatos 

representantes da categoria docente – Associação dos Professores Licenciados da Bahia – 

APLB/Sindicato; Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco – SINTEPE; 

Sindicato dos Servidores Municipais de Petrolina – SINDSEMP - com atuação na micro-

região do Vale do São Francisco, especificamente, nos municípios de Juazeiro – Bahia, e de 

Petrolina – Pernambuco. Concentra seu interesse nas contribuições dos sindicatos para o 

desenvolvimento profissional docente nessa micro-região analisando os aspectos 

relacionados aos conflitos emergentes na organização sindical, ao posic ionamento dessas 

entidades diante da realidade educacional, às suas lutas reivindicativas, à dimensão 

formativa das ações coletivas. O estudo procura responder as seguintes questões: como 

tem se caracterizado o movimento sindical dos professores da rede pública no Vale do São 

Francisco? De que modo suas ações repercutem na formação e profissionalização dos 

professores? Os professores reconhecem o sindicato como um espaço de construção da 

profissão docente? O percurso metodológico orientou-se por uma abordagem qualitativa 

de caráter etnometodológico, utilizando como instrumentos para apreensão dessa 

realidade, as fontes documentais e as entrevistas com vinte e quatro professores 

militantes. O tratamento dos dados baseou-se na análise interpretativa dos discursos 

presentes em documentos e nas respostas dos entrevistados, tendo como referencial nessa 

análise os estudos teóricos sobre o sindicalismo e a profissionalização docente. Para uma 

construção do marco conceitual desse trabalho estudou-se essas duas categorias a partir de 

suas gêneses, da evolução sócio-histórica de seus conceitos e das discussões 

contemporâneas que produzem explicações sobre o movimento sindical docente e sobre o 

processo de profissionalização dos professores. Como tese desse estudo defende-se a idéia 

de que os sindicatos docentes têm contribuído significativamente no processo de construção 

da profissão docente dos professores militantes desse movimento na microrregião do Vale do 

São Francisco. Uma vez que ao participar ativamente nas ações coletivas promovidas pelas 

entidades sindicais, os professores desenvolvem seu senso crítico da realidade educacional; 

aperfeiçoam sua formação e reivindicam do Estado essa condição como um direito; lutam por 

condições dignas de trabalho; reivindicam a valorização salarial e, tentam construir uma 

imagem de professor baseando-se no modelo profissional. A contribuição do sindicato, no 

processo de profissionalização dos professores, é mais evidente na sua dimensão externa que 

caracteriza o profissionalismo, nos aspectos relacionados: às formas de participação na 

definição e na gestão da política educacional; às lutas políticas pelas conquistas do status 

profissional, do reconhecimento social e da sua conseqüente valorização. As ações sindicais 

repercutem com menor intensidade na dimensão interna que define a profissionalidade, nos 

aspectos relacionados: à gestão dos processos pedagógicos na escola e na sala de aula; à 

aquisição dos saberes disciplinares; à crítica epistemológica dos conhecimentos mobilizados 

no ensino; às questões curriculares; e às mediações que possibilitam a aprendizagem na escola 

e na sala de aula.  

 

 

Palavras chaves: sindicato, movimento, profissão docente, profissionalização, professores.  



 

ABSTRACT 

 

This work examines the connection Syndicate/teachers profession trying to unveil the 

important role taken over by the Syndical movement in the process of professionalization 

of the militant teachers. For that, it describes and analyses the historical course of three 

Syndicates representatives of the teachers category – Associação dos Professores 

Licenciados da Bahia – APLB; Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco 

– SINTEPE;  Sindicato dos Servidores Municipais de Petrolina – SINDSEMP – acting in 

the micro-region of the San Francisco Valley, especially, in the municipalities of Juazeiro 

– Bahia , and of Petrolina – Pernambuco. It concentrates its interests on the contribution 

of the Syndicates for the professional development of these teachers in this region 

analysing the aspects related to emerging conflicts into the Syndical organization, to the 

attitude of these entities before the educational reality to their reinvindicative struggles to 

the formative dimension of the group actions. This study tries to answer the following 

questions: How has this syndical movement of teachers of state school of S. Francisco 

Valley been characterized? How do their actions reflect in the formation and 

professionalization of the teachers? Do teachers recognize the syndicate as a constructive 

space for the teaching profession? The methodological trajectory was directed through a 

qualitative approach of an etnomethodological character, using instruments for the 

understanding of this reality, The treatment of the data was based on the interpretative 

analysis of the speeches present in documents and through answers of the interviwees, 

having as a reference in this analysis the theoretical studies about syndicalism and the 

teacher professionalization. For a conceptual construction of this work it was studied these 

two categories from their genesis, from the social historical evolution of their concepts 

and the up to date discussions that give explanations about the teachers syndical 

movement and about the process of teachers professionalization. As thesis of this study it 

was defended the idea of that the teachers syndicates have contributed expressively in the 

process of the construction of the teacher profession of the militant teachers of this in the 

micro-region of the S. Francisco Valley. Once the teachers participate actively in this 

movement promoted by the syndical entities, the teachers develop the critical sense of the 

educational realty; improve their formation and reinvindicate from the State this condition 

as a Right; fight for better conditions in the work; reinvindicate the salary valuation and, 

try to construct an image of teacher basing on a professional model. The contribution of 

the Syndicate in the process of teachers profissionalization, is more evident in its external 

dimension that chacterizes the profissionalism, on the related aspects: to the forms of 

participation in the definition and the management of the educational politics; to the 

political struggles for the achievements of the professional status, to the recognition and 

of his eventual valuation. The syndical actions have repercussions with less intensity in 

the inside dimension that defines the profissionality, in the related aspects: to the 

administratation of the pedagogical processes in schools and in the classroom; to the 

acquisition of branches of knowledges; to the epistemological criticism of the 

acquirements mobilized in the teaching; the curricular question to the mediation that make 

possible the learning at school and in the classroom.                               

 

 

Key words: syndicate, movement, teacher profession, profissionalization, teachers.  
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INTRODUÇÃO 

 

A introdução dessa tese configura-se como um capítulo introdutório no qual abordo 

as dimensões do estudo realizado, apresentando de modo sucinto as categorias conceituais 

do sindicalismo e da profissão docente, a problemática, os objetivos, o lócus da pesquisa, 

o percurso metodológico e o perfil dos integrantes do grupo estudado.  

 

1.0 – Dimensões do estudo 

A relação sindicato/profissão docente é construída na dimensão coletiva da 

profissionalização, considerando que o sindicato é um dos principais atores sociais coletivos a 

contribuir com a construção das identidades sócio-profissionais dos professores. 

Diferentemente de outras categorias profissionais como os advogados, os médicos, os 

enfermeiros, os engenheiros etc., que contam com ordens e/ou conselhos na regulamentação 

da profissão, os professores tem sua profissão regulamentada diretamente pelo Estado. 

Portanto, a definição das regras que regulam o exercício profissional no magistério se dá no 

embate de forças políticas, sendo os sindicatos em conjunto com as associações científicas da 

educação os principais proponentes e, também, os responsáveis pela mobilização da categoria 

nas lutas por conquistas profissionais.  

Com a participação do movimento sindical, o professorado constrói suas identidades 

sócio-profissionais, uma vez que os sindicatos promovem a discussão sobre o exercício da 

função docente, captam os anseios de seus integrantes e os transformam em reivindicações 

coletivas, as quais são dirigidas ao Estado. À medida que essas reivindicações são 

contempladas cria-se a possibilidade de se estabelecer novos perfis profissionais da categoria 

docente, um exemplo disso, é a determinação legal de que os professores para atuar na 

educação básica devem ser formados em curso de nível superior. Para a inclusão desses 

termos na LDB, os sindicatos se engajaram no movimento de educadores/pesquisadores que 

propôs o avanço no nível de formação dos professores.             

Ao longo da história da educação são várias as contribuições do movimento sindical 

para a definição das identidades docentes em diferentes contextos, social, econômico e 

político, embora na condição de sindicato a organização dos professores não tenha uma 

história tão longa. É correto afirmar que o sindicalismo docente no Brasil é um fenômeno 

relativamente recente, mas não é verdadeira a mesma afirmação quando se coloca em questão 

a tradição de associativismo do professorado. Enquanto a organização dos professores como 

sindicato tem uma história construída de 1989 aos dias atuais, as associações docentes 
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surgiram desde as décadas de vinte e trinta do século passado, conforme enfatizam Gadotti 

(1996), Saviani (1996) e Souza (1997). 

Como sindicatos ou associações, a organização coletiva dos professores tem sido 

responsável por desencadear lutas históricas em defesa de um projeto de sociedade que leve 

em conta a democratização da educação e a melhoria das condições de vida da população 

brasileira. Nesse processo, as ações coletivas de professores se mostram espaços fecundos da 

formação e da profissionalização da docência, contribuindo com o avanço da consciência 

política dos educadores e com a produção de uma imagem do professor que busca 

reconhecimento, valorização e constrói sua identidade profissional.     

Nosso propósito nesse estudo é desvelar o importante papel desempenhado pelos 

sindicatos docentes da micro-região do Vale do São Francisco, no processo de 

profissionalização de professores da Educação Básica. O foco de nossa análise são as 

características do movimento sindical docente e sua relação com os aspectos 

profissionalizantes dessa categoria, no contexto dos últimos 25 (vinte e cinco) anos, nos 

municípios de Juazeiro – BA e Petrolina – PE.  

Nesse sentido, sindicalismo e profissionalização docente são duas categorias 

conceituais chave na abordagem desse trabalho. Sobre elas desenvolvemos um estudo de 

caráter sócio-histórico, o qual nos permitiu conhecer alguns dos elementos constitutivos do 

campo epistemológico que envolve a produção de conhecimento a respeito dessa temática. 

Estudos desenvolvidos sobre o movimento sindical docente
1
 representam 

contribuições importantes nesse campo do conhecimento, por abordar essa problemática sob 

diferentes perspectivas, em diversos contextos no Brasil e na América Latina. Grande parte 

dos trabalhos tem dado ênfase aos aspectos históricos da ação coletiva dos professores, as 

motivações e dinâmica das lutas estabelecidas, as formas de organização, as reivindicações, os 

conflitos, as conquistas, as frustrações, bem como o papel formador desempenhado pelo 

movimento docente.  

A problemática do movimento sindical docente tem despertado o interesse de diversos 

grupos de pesquisadores, que se empenham em organizar projetos e difundir os 

conhecimentos da área através de diversos meios. No contexto da América Latina, uma 

importante iniciativa nesse sentido foi o projeto “Sindicalismo docente e reforma educacional 

na América Latina” (GINDIN, 2004, p.100), que estudou a relação entre as entidades sindicais 

                                                        
1
 Por pesquisadores como Almeida (2000), Baldino & Afonso (2002), Borges (1997), Ferreira (2004), Gadotti 

(1996), Gentili & Suárez (2004), Gindin (2004), Gohn (2001), Mendes (1997), Nascimento (1996), Oliveira 

(2005), Palamidessi (2003), Ribeiro (1984), Saviani (1996), Sobreira (2001), Souza (1997), Tiramonti (2001), 

Vianna (1999), entre outros. 
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e o Estado, em países como Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras e 

Nicarágua. O mesmo teve início em 1998, sob responsabilidade do Programa para a 

Promoção da Reforma Educacional na América Latina (PREAL) em parceria com a 

Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO) Sediada na Argentina.  

Os conflitos protagonizados pelas organizações docentes e o Estado, no contexto das 

reformas educacionais na América Latina, também foram objeto de estudo em um projeto 

desenvolvido, em 2003, pelo Laboratório de Políticas Públicas da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (LPP-UERJ), apoiado pelo Escritório Regional para América Latina e Caribe 

(OREALC) da UNESCO, a pesquisa catalogou as ações sindicais em dezoito países do 

subcontinente (GINDIN, 2004, p.100 - 101).  

A partir de um levantamento da produção acadêmica sobre o movimento docente no 

Brasil, Vianna (1999) constatou que a maioria dos estudos se reporta às características da ação 

sindical nas décadas de oitenta e noventa, apresentando a primeira como um período de 

ascensão e visibilidade do movimento docente, enquanto, a segunda metade da década de 

noventa é considerada um período em que, para uns, há um declínio da ação coletiva docente; 

para outros, uma mudança nas formas de luta.  

É constatado, nos estudos mais recentes sobre o movimento sindical, que os conflitos 

entre sindicatos e governos permanecem constantes no cenário educacional brasileiro, 

resultando em longas greves por todo o país. Nesse aspecto o Brasil ocupa o segundo lugar na 

América Latina em número de dias em que se verificam conflitos entre organizações docentes 

e governos em diferentes esferas administrativas. Segundo Gentili & Suarez (2004, p. 37) 

uma “pesquisa sobre a conflitividade educacional na América Latina durante estes últimos 

anos” contabilizou “1118 dias de ação sindical docente”, no período entre 1998 e 2003.  

Os impasses nas negociações, entre outros fatores, têm produzido um descrédito da 

população na capacidade do Estado como gestor da política pública educacional e na eficácia 

da escola pública. Por outro lado, evidencia-se uma crise de representatividade dos sindicatos 

manifestada na desconfiança das bases em relação às lideranças sindicais, uma vez que as 

“estratégias de luta sindical têm levado à construção de representações dos professores sobre 

o sindicato, que o encaram como uma entidade desencadeadora de greves” (SOUZA, 1997, p. 

151).  

Entre as contradições e dificuldades vividas no movimento sindical docente são 

perceptíveis: a) uma participação qualitativamente limitada da maioria dos professores nas 

lutas reivindicativas protagonizadas pelas entidades sindicais, não lhes proporcionando 

compreender a dinâmica das lutas e da organização do sistema, o que em parte, contribui para 
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o enfraquecimento da identidade de grupo; b) a centralidade das decisões no âmbito das 

diretorias; c) o caráter das reivindicações se limitarem à defesa de interesses corporativos da 

categoria
2
. Em alguns casos, isso tem dificultado uma ação sindical mais propositiva no 

sentido de lutar por um projeto educacional mais amplo, avançando para além das questões 

trabalhistas que têm caracterizado os conflitos e desencadeado os movimentos grevistas 

“aprofundando as tensões entre a população usuária da escola pública e os professores” 

(SOUZA, 1997, p.151).   

Aliadas a uma crescente desmobilização e ao desinteresse da maioria do professorado 

em se envolver efetivamente nas atividades sindicais, as contradições enfatizadas acima 

contribuem para um distanciamento do que é concebido pelas diretorias sindicais e o que de 

fato mobiliza os professores no âmbito de sua atuação profissional.  

Diante do quadro de conflitividade que afeta as organizações sindicais internamente, 

algumas entidades representativas de professores mais consolidadas têm enfrentado essa 

situação buscando redimensionar o seu papel, assumindo em certos casos responsabilidade no 

processo de formação dos professores através da promoção de encontros, seminários, jornadas 

pedagógicas e cursos em articulação com instituições universitárias. Essa tem sido uma das 

recomendações presente nas teses da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 

– CNTE, aprovadas nos congressos da categoria docente.            

Em entidades como o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São 

Paulo – APEOESP, a preocupação com a formação de professores vem da década de oitenta. 

Segundo Almeida (1999), as questões educacionais passaram a ser discutidas 

sistematicamente nessa entidade desde 1982, na perspectiva de propor “novos conteúdos e 

uma nova postura do professor frente à sua disciplina, no sentido de responder mais de perto 

às necessidades da população trabalhadora” (APEOESP apud ALMEIDA, 1999, p. 81).  

Outras entidades sindicais, em todo o país, também desenvolvem ações formadoras, 

colocando em pauta o debate educacional como forma de mobilizar a sua base, conforme 

mostra Nascimento (1996), no Estado de Pernambuco. Observa-se que formação tem se 

constituído uma das preocupações dos sindicatos, embora, muitas vezes não passe de 

reivindicação feita ao poder público ou de iniciativas pontuais, conforme foi constatado em 

                                                        
2 Essas contradições foram identificadas e analisadas na minha dissertação de mestrado, defendida na UFBA em 

2002.  
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um estudo realizado
3
, em 2005, com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio 

Grande do Norte.   

Além da preocupação com os aspectos que dizem respeito à formação, os sindicatos 

têm lutado, no campo político, pela valorização salarial, por melhores condições de trabalho e 

pela organização dos planos de carreira profissional. Essa luta representa - para muitos 

professores que dela participam – um momento de aprendizagem e interação, proporcionando 

um acúmulo de saberes e experiências significativas que repercutem na sua atuação 

profissional, no exercício da função docente. Para Brzezinski (2002), os movimentos de 

educadores, as associações e sindicatos docentes são espaços em que as relações humanas são 

tecidas por intensas mediações, que configuram a identidade profissional do professor.  

Obviamente essas mediações não ocorrem com a mesma intensidade nos diferentes 

contextos, elas são marcadas pelas singularidades que caracterizam cada entidade sindical, 

reveladas em suas formas de luta, na relação que estabelece com o poder político, na 

capacidade de mobilização de suas bases, e no modo como os professores se relacionam com 

os sindicatos de sua categoria. Assim, torna-se importante desvelar nos sindicatos de 

professores, as singularidades que os constituem como espaços de construção da profissão 

docente, entendendo a profissionalização como a construção da identidade sócio-profissional 

do professor.     

 A profissionalização é uma questão abordada sob diversas perspectivas, 

assumindo diferentes significados conforme o contexto social e temporal da abordagem, 

bem como a matriz teórica de referência da análise. No âmbito internacional, autores como 

Contreras (2002), Enguita (1991, 1993), Friedson, (1986), Giroux (1997), Nóvoa (1991, 

1997), Perrenoud (2001, 2002), Popkewitz (1997), Schon (2000), Tardif, Lessard e Gautihier, 

(2002), Tardif (2002, 2005), e outros, se constituem referência em vários estudos realizados 

por pesquisadores brasileiros sobre a formação e profissionalização docente.  

Dentre os trabalhos acima citados, Schon (2000) constitui-se referência básica de 

muitos estudos sobre o professor reflexivo, uma tendência inserida no movimento de 

discussão e reflexão a respeito da profissionalização docente, iniciado nos Estados Unidos e 

de certa forma tem influenciado as reformas em vários outros contextos em períodos distintos.   

No Brasil, esse movimento vem ganhando força a partir da contribuição de trabalhos 

acadêmicos como Ramalho e Carvalho (1994), Veiga (1989), Brzezinski (2002), Ramalho, 

                                                        
3 Trabalho monográfico de especialização produzido na Base de Pesquisa Formação e Profissionalização 

Docente do PPGE/UFRN, por Geralda Efigênia Macedo Silva, sob orientação do Prof. Dr. Isauro Beltrán Nuñez 

e co-orientado pelos doutorandos Josenilton Nunes Vieira e Antônia Francimar da Silva.    
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Nuñez e Gauthier (2003), e vários outros que produzem sobre esse tema. Há mais de uma 

década os aspectos que envolvem a profissão e profissionalização docente vêm sendo 

pesquisados na Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, por professores 

pesquisadores e alunos da Pós-graduação em Educação vinculados à Base de Pesquisa 

Formação e Profissionalização Docente
4
.   

A profissionalização enquanto construção de identidades profissionais dos 

professores tem uma relação estreita com: a) as condições políticas e sociais; b) o 

movimento dos professores visando assegurar as condições ideais para o exercício da 

profissão; c) os estudos que sistematizam as experiências adquiridas na docência; d) as 

concepções pedagógicas e de gestão presentes nas práticas dos agentes envolvidos nos 

processos educativos. Resulta daí a compreensão da profissionalização como um processo 

complexo que “reúne em si todos os atos ou eventos relacionados direta e indiretamente para 

melhorar o desempenho do trabalho profissional” (RAMALHO, NUÑEZ & GAUTHIER, 

2003, p. 45).  

A profissionalização implica o desenvolvimento de um processo em que são 

articulados elementos intrínsecos e extrínsecos que confluem na definição de identidades 

profissionais da docência enquanto profissão. Nesse sentido são articulados os 

conhecimentos, saberes, habilidades e criatividade necessárias ao agir profissional na 

atividade docente, às experiências acumuladas na luta pelo reconhecimento social e 

valorização da categoria profissional. O desenvolvimento profissional implica um 

processo de qualificação permanente dos docentes para uma atuação competente.   

Grosso modo, os discursos e práticas expressam a necessidade de 

profissionalização do magistério como forma de enfrentar os novos desafios do mundo 

contemporâneo. No centro dessa questão se estabelece um campo de luta, no qual, 

diferentes agentes se confrontam numa tensão permanente de relações ora conflituosas, 

ora consensuais em torno do significado e o sentido que tem a profissão e a 

profissionalização dos professores. São as diferentes representações construídas sobre a 

profissão e a profissionalização docente que demarcam esse campo de tensão, povoado 

pelos professores, gestores, sindicato e estudos desenvolvidos no meio acadêmico.        

É importante assinalar que essa tensão tem produzido avanços significativos no 

sentido de desenvolver uma cultura profissional nas práticas educativas, na organização 

                                                        
4
 Essa base foi fundada em 1995, e é coordenada pelos professores (as) Dra. Betania Leite Ramalho e Dr. Isauro 

Beltrán Nuñez. 
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escolar e no âmbito do sistema de ensino. São avanços percebidos na postura profissional 

assumida por muitos educadores da educação básica, nas preocupações que norteiam as 

atividades das entidades representativas dos professores, e na própria legislação 

educacional brasileira, que embora necessite de ajustes, demonstra avanços.        

 Destacam-se como avanços a obrigatoriedade de concurso público para ingresso 

na carreira do docente (ao menos no setor público), exigência de titulação para o exercício 

do magistério, obrigatoriedade dos estados e municípios definirem seus planos de carreira 

profissional próprio para o magistério, assim como garantias de autonomia didática e 

pedagógica aos professores no exercício de sua profissão.  

São conquistas que, embora não tenham se efetivado em várias partes do país, são 

expressas no conteúdo da Lei n° 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases – LDB, a qual regula a 

educação no Brasil, assim como na Lei n° 9424/96, Lei que instituiu o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental – FUNDEF, e recentemente a Lei nº 

11738/2008, que regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do 

magistério público da educação básica. É importante destacar ainda que a inscrição dos 

termos que asseguram, no plano legal, as conquistas acima referidas se deram mediante 

um longo processo de luta política, que inclui desde a reivindicação pela abertura política 

do país no início dos anos oitenta, passando pela promulgação da Carta Constitucional de 

1988, ao processo de negociação que deu origem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. 

Assim, há o reconhecimento de que as lutas dos anos oitenta e noventa 

representaram um grande avanço na consciência política dos professores, que “alargou as 

possibilidades de afirmar uma cultura profissional de novos contornos” (ARROYO, 2000, 

p.192). Uma vez que, nas lutas por valorização profissional, os docentes construíram uma 

história de luta que projetou uma imagem social de professores profissionais que supera as 

visões românticas e estereotipadas da docência como sacerdócio, função materna ou 

outros vínculos familiares, embora, estas representações ainda coexistam na realidade de 

muitos professores e escolas, principalmente na Educação Infantil e nas quatro séries 

iniciais do Ensino Fundamental.  

Outro ponto de destaque é que esse avanço percebido na cultura profissional dos 

professores refere-se a uma maior visibilidade dos fatores exógenos (fatores externos) no 

processo de profissionalização, ou seja, prevalecem os aspectos característicos do 

profissionalismo. Os quais traduzem mais uma realidade das lideranças e dos professores 

com atuação mais destacada no movimento docente, do que daqueles que uma vez 
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preocupados com a sua vida pessoal e/ou com atividades restritas à sala de aula, pouco se 

envolvem nas ações coletivas de lutas políticas da categoria.      

 É preciso considerar, nessa discussão, os fatores endógenos (fatores internos), 

outra dimensão importante da profissionalização que expressa a profissionalidade, neste, a 

impressão que se tem é que não houve muitos avanços nem por parte das lideranças e 

professores participativos, nem por aqueles mais preocupados com a sua sala de aula. As 

razões para essa impressão é a permanência da cultura do fracasso escolar, principalmente 

entre os alunos provenientes das camadas mais pobres da população. Isso implica, por um 

lado, que o avanço da consciência política muitas vezes não esteve associado ao domínio 

competente dos saberes específicos necessário no seu fazer pedagógico. E por outro, que 

os conhecimentos e saberes produzidos pelos agentes externos, a exemplo da 

universidade, pouco tem influenciado na prática cotidiana dos professores, na organização 

das escolas e na gestão dos sistemas.      

É evidente que um longo caminho já foi percorrido no processo de 

profissionalização, mas ainda há muito que se fazer no processo de construção de 

identidades profissionais na docência. Pois trata-se de um processo contínuo, dinâmico 

que deve estar em sintonia com as necessidades educativas da população em cada 

contexto. Faz-se necessário o desenvolvimento articulado das dimensões intrínsecas e 

extrínsecas da profissionalização, no dizer de Ramalho, Nuñez & Gauthier (2003), um 

desenvolvimento articulando o profissionalismo e a profissionalidade.  

Além disso, é preciso mobilizar esforços no sentido de dar visibilidade às 

representações que têm os professores sobre sua profissão e a profissionalização, para que 

uma vez conhecidas e problematizadas, essas representações possam ser reconstruídas 

com a incorporação de elementos culturais que contribuam com a efetivação da justiça 

social.      

No âmbito acadêmico, essa mobilização vem sendo feita por pesquisadores 

experientes, alunos pós-graduandos e bolsistas de graduação que buscam captar as 

representações sobre a profissão e a profissionalização docente através de pesquisas junto 

aos professores, dirigentes sindicais, gestores e professores formadores. Essa tem sido a 

dinâmica da Base de Pesquisa Formação e Profissionalização Docente da UFRN, que 

através de um projeto
5
 matriz procura “conhecer as idéias de professores formadores, sobre a 

                                                        
5
 Intitulado, “as representações dos professores (as) formadores (as) sobre a profissão: uma questão necessária 

para o estudo da profissionalização docente”. Financiado pelos CNPq.  
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profissão numa agência formadora, com características especificas. (...) para se avaliar em que 

sentido tem caminhado o debate sobre a profissionalização docente” (NUÑEZ, 2004, p. 5).  

O referido projeto engloba os projetos desenvolvidos por estudantes da graduação 

(bolsistas de iniciação científica) e pós-graduandos (especialização, mestrado e 

doutorado). Sua concepção perpassa os diversos trabalhos, alimentando e enriquecendo as 

reflexões daqueles que se encontram desenvolvendo pesquisas na tentativa de fazer 

avançar o conhecimento e uma teoria sobre a profissão e a profissionalização docente.   

Os estudos desenvolvidos na base de pesquisa Formação e Profissionalização Docente 

do CCSA/UFRN indicam a necessidade de aprofundar as investigações sobre esse tema, 

ampliando o debate nos diversos espaços onde se desenvolve o processo de 

profissionalização, ou seja, nos cursos de formação, nas escolas, nos sindicatos, nos 

movimentos sociais, nas redes de cooperação e entre os professores formadores.  

Um amplo estudo sobre o “Estado do Conhecimento sobre a Formação de 

Professores”, desenvolvido por um grupo de pesquisadores brasileiros, organizado por André 

(2002) demonstra que a questão da “identidade e profissionalização docente” se projetou na 

década de noventa, como um dos temas emergentes no conjunto das pesquisas sobre a 

formação de professores. No entanto, os trabalhos que estabelecem uma relação entre a 

profissionalização docente e a questão do movimento sindical são quantitativamente tímidos, 

demonstrando assim, a necessidade de produção de mais trabalhos que possam ser 

incorporados às reflexões envolvendo essa temática.    

Na condição de participante do referido grupo de pesquisadores, Brzezinski (2001) 

assim se expressa:  

 
No conjunto dos trabalhos, é marcante a recorrência à temática da 

profissionalização docente, inclusive com o aporte de modelos teóricos 

expressivos para a construção da identidade profissional do professor. 
Calam-se, porém as pesquisas em relação a um aspecto da 

profissionalização: o direito à sindicalização e à participação nas associações 

da categoria e nos movimentos em defesa da valorização do professor. Do 
mesmo modo, emudecem-se as fontes em relação à carreira docente e aos 

movimentos de valorização profissional. Políticas públicas de formação 

docente, de desenvolvimento profissional e de valorização da profissão 

também são questões que carecem de investigações documentais e de 
ensaios críticos, (BRZEZINSKI, 2001, p.95). 

 

Situação semelhante é verificada no estudo desenvolvido por Pimenta e Lisita (2004), 

“pesquisa sobre professores e sua formação: uma análise de pesquisas desenvolvidas no 

programa de Pós-graduação da FEUSP – 1990 – 1998”. Constata-se dentre os 87 trabalhos, 
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cujas análises versam especificamente sobre a formação de professores e os estudos sobre o 

professor, que apenas quatro tratam de questões relacionadas aos aspectos político da 

profissão docente.     

Considerando a necessidade de novas produções teóricas que reflitam sobre a 

problemática do movimento sindical e o seu papel na construção das identidades sócio-

profissionais dos professores, esta pesquisa se insere nesse campo temático como uma 

contribuição ao debate instaurado na contemporaneidade sobre a profissionalização docente.  

Para tanto, investigou uma realidade ainda pouco explorada pelas pesquisas em educação, 

principalmente, tratando-se do interior nordestino. 

Na singularidade do contexto da microrregião do Vale do São Francisco, a pesquisa 

examinou as trajetórias de três sindicatos que representam professores das redes públicas de 

ensino, estadual e municipal, localizadas em Juazeiro - BA e Petrolina – PE. Na expectativa 

de desvelar o papel do sindicato como espaço de construção da profissão docente, entendendo 

esta como o processo de construção das identidades sócio-profissionais dos professores 

militantes no movimento sindical da região, procurou-se responder nesse estudo as seguintes 

questões: como tem se caracterizado o movimento sindical dos professores da rede pública 

no Vale do São Francisco? De que modo as ações do sindicato repercutem no processo de 

profissionalização dos professores nelas envolvidos? Esses professores militantes 

reconhecem o sindicato como um espaço de construção da sua profissão?  

Constituiu-se objetivo geral desta pesquisa: estudar o sindicalismo docente no Vale do 

São Francisco, examinando nas ações desse movimento sindical suas repercussões no 

processo de formação e profissionalização dos professores. E objetivos específicos: 

caracterizar o movimento sindical docente na região, com base na dinâmica de suas lutas, 

envolvendo as formas de ação, os conflitos, as reivindicações e as negociações; 

compreender como as ações políticas desenvolvidas no movimento sindical docente se 

relaciona com o processo de profissionalização dos professores; conhecer o modo como os 

professores se relacionam com os sindicatos e o significado dessas entidades como  um 

espaço de construção da profissão docente.  

Considerando que profissionalização docente se desenvolve em duas dimensões, 

interna e externa nas quais são mobilizadas atitudes individuais e coletivas; e compreendendo 

o movimento sindical como um espaço propício às interações sociais, necessárias à 

construção de identidades coletivas, sugere-se como tese nesse estudo que os sindicatos 

docentes têm contribuído significativamente no processo de construção da profissão docente 

dos professores militantes desse movimento na microrregião do Vale do São Francisco. Uma 
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vez que, ao participar ativamente nas ações coletivas promovidas pelas entidades sindicais, os 

professores tendem a desenvolver seu senso crítico da realidade educacional; buscam 

aperfeiçoar sua formação reivindicando do Estado essa condição; lutam por condições dignas 

de trabalho; reivindicam a valorização salarial e, tentam construir uma imagem de professor 

baseando-se no modelo profissional.  

A contribuição do sindicato, no processo de profissionalização dos professores, é mais 

evidente na sua dimensão externa que caracteriza o profissionalismo, nos aspectos 

relacionados: às formas de participação na definição e na gestão da política educacional; às 

lutas políticas pelas conquistas do status profissional, do reconhecimento social e da sua 

conseqüente valorização. As ações sindicais repercutem com menos intensidade na dimensão 

interna que define a profissionalidade, nos aspectos relacionados: à gestão dos processos 

pedagógicos na escola e na sala de aula; à aquisição dos saberes disciplinares; à crítica 

epistemológica dos conhecimentos mobilizados no ensino; às questões curriculares; e às 

mediações que possibilitam a aprendizagem na escola e na sala de aula.        

        

1.1 – Lócus da pesquisa 

No Vale do São Francisco duas cidades, Juazeiro e Petrolina apresentam-se juntas 

como importante entreposto comercial do Nordeste, constituindo-se referência para muitos 

outros municípios que compõem a micro região. Localizadas na fronteira de dois estados, 

Bahia e Pernambuco, as duas cidades – separadas pelo rio e ligadas pela ponte Presidente 

Dutra, com 800 metros de comprimento - mantêm rotinas semelhantes uma vez que muito 

dos seus cidadãos convivem diariamente nas duas realidades, motivados pelo trabalho, 

lazer, estudo opção de compra.  

Os municípios de Juazeiro e Petrolina, o primeiro na região Norte da Bahia situado 

à margem direita do Velho Chico
6
, e o segundo no Extremo Oeste de Pernambuco na 

margem esquerda, estão localizados num ponto onde se dava o cruzamento de duas 

importantes estradas interiores do Brasil, tendo como referência o Rio São Francisco.  

A condição de ser uma passagem quase obrigatória para quem vai do Norte ao Sul 

e, vice versa, contribuiu para o desenvolvimento econômico da região do médio São 

Francisco. Entretanto, as duas cidades convivem historicamente com um saldo negativo 

proporcionado pelo fenômeno migratório e a falta de estrutura urbanística para lidar com o 

crescimento acelerado do bipolo Juazeiro e Petrolina. Nas duas primeiras décadas do 

                                                        
6 Nome que poeticamente costuma-se chamar o Rio São Francisco  
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Século XX “Juazeiro era ponto de embarque dos imigrantes: os da região do Submédio 

São Francisco e, também, daqueles vindos do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Pernambuco e Paraíba, que rumavam para São Paulo” (GONÇALVES, 1997, p.148). 

Segundo esse autor, vários desses imigrantes não conseguiam completar a viagem devido 

à falta de recursos financeiros, esses perdiam o ânimo e muitas vezes se “degeneravam no 

alcoolismo, na prostituição e na mendicância” (GONÇALVES, 1997, p. 149).  

Nas últimas três décadas do Século XX, e nos primeiros anos deste Século, o Vale 

do São Francisco apresentou um significativo crescimento econômico exibindo um 

Produto Interno Bruto da ordem de 2.046.257 mil reais
7
, baseado na atividade 

agropecuária, industrial e serviços. Isso projetou a região no cenário econômico nacional e 

internacional, fazendo com que o bipolo Juazeiro e Petrolina se transformasse no ponto de 

convergência das expectativas de mais de um milhão de pessoas que vivem nas cidades 

circunvizinhas num raio de quinhentos quilômetros.  

Reconhecidas como uma Região Administrativa nos Planos de aplicação de 

recursos do Governo Federal, as duas cidades contam atualmente com uma população 

estimada em 456.947 habitantes
8
. O seu crescimento demográfico acelerado gera a cada 

dia novas demandas de problemas, requerendo da administração pública investimentos em 

serviços essenciais como: saúde, educação, emprego, segurança, saneamento básico, 

transporte, etc., pois a região atrai constantemente novos contigentes populacionais que se 

instalam como oferta de mão-de-obra para a agroindústria e o comércio.  

No aspecto educacional as duas cidades contam com redes Públicas de ensino no 

âmbito Municipal, Estadual e Federal, além das escolas particulares, ONGs., Sindicatos, 

Igrejas, e sistema SESC, SENAI e SESI, atuando com programas de alfabetização e 

Educação Profissional em diversos níveis. 

A rede pública nas duas cidades é composta de 481
9
 estabelecimentos escolares, 

sendo 353 na esfera municipal, 127 na esfera estadual, 01 na esfera federal, e mais 275 na 

rede privada de ensino. Nestas, estão matriculados 166271
10

 alunos nos diversos níveis e 

modalidade de ensino compreendido como educação básica.  

No nível superior há campus universitário avançados de Universidades dos estados 

da Bahia e de Pernambuco, uma Universidade Federal e três faculdades particulares. A 

                                                        
7 Soma do PIB de Juazeiro e Petrolina no ano de 2002, disponível no Site do IBGE.  
8 Dado disponível no Site do IBGE. 
9 O número de escolas será menor se considerarmos que muitas que oferecem o Ensino Médio também oferecem 

o Ensino Fundamental.   
10 Soma do número de matrícula, conforme censo escolar de 2005, disponível no site do INEP.  
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formação de professores em nível superior no Vale do São Francisco é feita na FFPP – 

UPE, no DCH III – UNEB e na UNOPAR/ANGLO, as duas primeiras têm tradição de 

mais de vinte anos formando professores na região, enquanto que a última formou as 

primeiras turmas nos últimos dois anos. Além dos cursos superiores, há ainda a formação 

de nível médio em duas escolas de magistério, uma em Juazeiro e a outra em Petrolina.  

De acordo com o IBGE, nas duas cidades há 6372 docentes atuando nos três níveis 

da educação básica, estima-se que 80% desses professores trabalham na rede pública, 

sendo filiados a diferentes associações e sindicatos conforme o vínculo mantido. Em 

Juazeiro na Bahia, tanto os professores da Rede Municipal como os da Rede Estadual são 

representados pela Associação dos Professores Licenciados da Bahia – 

APLB/SINDICATO, já em Petrolina – Pernambuco, os professores da Rede Estadual são 

representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco – 

SINTEPE, enquanto que os professores da Rede Municipal são representados pelo 

Sindicato dos Servidores Municipais de Petrolina – SINDSEMP.  

Os sindicatos foram instituídos como instâncias representativas dos professores no 

final da década de oitenta, com o direito de sindicalização dos funcionários públicos 

assegurado pela constituição de 1988. Anterior a esse período, assim como em outras 

partes do país, os professores de Juazeiro e Petrolina se organizavam em associações 

profissionais, cuja atuação era limitada no que diz respeito a reivindicar melhorias para a 

categoria docente.         

A expansão das redes públicas de ensino e o conseqüente ingresso de um grande 

número de professores no sistema educacional contribuíram com o aumento das filiações 

aos sindicatos. Estes têm sido responsáveis pela deflagração de lutas reivindicativas em 

nível local, bem como difundir na região as teses do sindicalismo docente, produzidas nos 

encontros de âmbito nacional. Tratam-se de sindicatos que representam professores de 

diferentes esferas administrativas em dois estados e dois municípios, cada um com suas 

peculiaridades que caracterizam o sindicalismo docente nesse contexto.  

 

1.2 - Percurso metodológico da pesquisa 

O exame das questões que constitui a problemática desse estudo baseou-se em 

abordagens qualitativas da pesquisa em educação, que consideram como princípio: a 

historicidade dos fenômenos sociais e sua transitoriedade susceptível a transformações; o 

sujeito e o objeto do conhecimento como identidades em construção; o antagonismo das 
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classes como problemas sociais; e o caráter político-ideológico presente na teoria social.  

Compreende ainda que a definição do método de pesquisa não significa apenas escolher as 

técnicas de investigação e os processos de análise, implica um engajamento consciente ou não 

na defesa dos interesses de uma determinada classe social.  

 

[...] toda ciência implica uma escolha, e nas ciências históricas essa 

escolha não é um produto do acaso, mas está em relação orgânica 

com uma certa perspectiva global. As visões do mundo das classes 

sociais condicionam, pois, não somente a última etapa da pesquisa 

científica social, interpretação dos fatos, a formulação das teorias, 

mas a escolha mesma do objeto de estudo, a definição do que é 

essencial e do que é acessório, as questões que colocamos à realidade, 

numa palavra, a problemática da pesquisa (LOWY, 1978, p. 15). 

 

 

Conforme o princípio da dialética materialista, não existe neutralidade nas ciências 

sociais, portanto, definir o método implica, desde o início, assumir posição na luta de classes 

que se estabelece na sociedade. No confronto entre as tendências epistemológicas, a dialética 

materialista se situa no campo de disputa como a ciência revolucionária da classe operária em 

oposição à ciência conservadora da classe burguesa. 

O materialismo histórico dialético compreende a realidade de um modo diferente do 

método reducionista, pautado na rigidez e imutabilidade dos elementos, no qual a explicação 

para os fenômenos se faz mediante a redução à sua essência, à lei geral, ao princípio abstrato. 

Conforme a concepção marxista conhecer a substância dos fenômenos não implica reduzi-los 

à substância dinamizada e independente destes, requer o conhecimento das leis do movimento 

da coisa em si, uma vez que a substância é o próprio objeto ou fenômeno em movimento. 

A opção por esse método de abordagem baseia-se na compreensão de que a dialética é 

a teoria da realidade como totalidade concreta, sendo a realidade um todo estruturado, que se 

desenvolve num permanente processo de criação do novo. Dessa concepção derivam “certas 

conclusões metodológicas que se convertem em orientação heurística e princípio 

epistemológico para estudo, descrição, compreensão, ilustração e avaliação de certas seções 

tematizadas da realidade” (KOSIK, 2002, p.44).  

O ponto de partida de uma pesquisa fundamentada no materialismo dialético é a 

compreensão de que cada fenômeno é um momento do todo, desse modo compreendemos o 

movimento sindical na microrregião do São Francisco como uma “recíproca conexão e 
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mediação da parte e do todo” (KOSIK, 2002, p. 49), um fenômeno que se manifesta na 

singularidade regional, mas é parte de uma totalidade concreta.   

Apreender esse fenômeno demanda uma construção do conhecimento que vai além da 

atitude de adicionar sistematicamente fatos e noções linearmente, implica levar em 

consideração o movimento constante e recíproco, onde o geral e o particular; os fenômenos e 

a essência; a totalidade e as contradições se interpenetram na produção da realidade.  

Referenciando-se no materialismo histórico dialético como método de abordagem, 

essa pesquisa procurou conhecer, interpretar e compreender a relação sindicalismo e 

profissionalização docente estabelecida entre professores do Vale do São Francisco. Uma 

relação que se concretiza nos agenciamentos coletivos, nas lutas cotidianas, nas subjetividades 

e na multiplicidade de desejos produzido nesse universo relacional. Buscou-se apreender a 

realidade desse processo, através de um olhar atento e uma escuta sensível para melhor 

perceber e compreender a historicidade das situações evidenciadas nas relações cotidianas 

produzidas nos sindicatos da categoria docente. 

O processo investigativo se materializou através de procedimentos etnometodológicos 

como entrevistas, análise de documentos e a observação cotidiana das relações no contexto 

pesquisado, tais procedimentos foram favorecidos pela implicação do pesquisador no campo 

da pesquisa.  

Nesse caso, a condição de implicado é decorrente de um conjunto de relações 

estabelecidas pelo pesquisador na convivência profissional como educador na microrregião do 

Vale do São Francisco, experiência construída ao longo de quatorze anos no exercício de 

atividades relacionadas ao magistério público, primeiro, como professor do Ensino Médio 

num curso de magistério mantido pela Rede Municipal de Ensino de Petrolina; segundo, 

como professor no curso de Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia – UNEB em 

Juazeiro – BA; terceiro como Diretor de Assuntos Jurídicos do Sindicato dos Servidores 

Municipais de Petrolina; quarto como membro do Conselho Municipal de Educação de 

Juazeiro; quinto como Diretor de Ensino da Rede Municipal de Petrolina; e por último, como 

Diretor do Departamento de Ciência Humanas da UNEB – Campus III, Juazeiro.  

A condição de participante, em determinado momento, como ator no movimento dos 

professores, em outros, como gestor na educação básica e superior, permite ao pesquisador a 

aproximação do fenômeno estudado, favorecendo a percepção dos elementos internos e 

externos que se articulam na produção das relações estabelecidas no movimento docente no 

Vale do São Francisco. Isso facilitou a busca de informações junto aos sindicatos de 

professores nesse contexto.  
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Vale ressaltar que tal condição exige certa maturidade do pesquisador para assumir 

uma dupla posição: ser implicado para ver, ouvir e analisar o fenômeno em sua 

profundidade; ao mesmo tempo distanciar-se para não perder a objetividade dos 

fatos. Essa dupla posição, aproximação e distanciamento em relação ao objeto de 

estudo demandam precauções que favorecem o rigor científico dos trabalhos 

acadêmicos baseados em abordagens qualitativas para apreensão dos fenômenos 

observados na realidade empírica.   

Sobre isso Coulon (1995, p. 112) nos ensina que: 

 

[...] descrever os acontecimentos repetitivos e as atividades que 

constituem as rotinas do grupo que está sendo estudado pressupõe a 
adoção de uma dupla posição: estar em posição exterior para ouvir e 

ser um participante das conversações naturais através das quais 

emergem as significações das rotinas.       

 

As limitações de uma pesquisa que pressupõe a implicação do pesquisador no 

fenômeno estudado podem ser superadas com o seu amadurecimento teórico -

metodológico, conquistado através das leituras e discussões sobre as metodologias de 

pesquisa em educação. Buscando manter uma relativa objetividade e não ser tomado 

apenas pela minha subjetividade durante o processo de levantamento e a análise dos 

dados, busquei compreender o movimento da profissionalização dos professores pela 

via do sindicato, lançando mão de uma fundamentação teórico -metodológica 

construída cotidianamente ao longo da minha vida acadêmica, na qual descubro a 

cada dia, que é preciso sempre conhecer algo mais, não só sobre as teorias já 

elaboradas, mas também sobre aquilo e aqueles com os quais interajo na produção da 

minha existência.  

Afastamento e aproximação, duas atitudes adotadas no desenvolvimento dessa 

pesquisa possibilitaram-me descrever, analisar, interpretar e compreender a dinâmica 

de atuação dos sindicatos docentes na microrregião do São Francisco, bem como sua 

relação com o processo de profissionalização dos professores que atuam nesse tipo 

de instituição social em Juazeiro e Petrolina.  

A realização de uma pesquisa dessa natureza nas cidades de Juazeiro e Petrolina foi 

favorecida pela proximidade geográfica entre ambas, uma vez que são ligadas por uma ponte 

de aproximadamente um quilômetro de extensão. Além disso, há no universo de professores 

da região, aqueles vinculados a duas ou mais redes de ensino, constituindo-se em potenciais 

informantes sobre as relações estabelecidas em uma e em outra rede, tornando possível a 
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constituição de um grupo pesquisado composto de docentes que, em alguns casos, mantém 

mais de um vínculo com os sindicatos docentes com atuação nessa região.  

No levantamento dos dados foram utilizadas informações obtidas por meio de 

conversas informais com professores filiados a um ou dois dos três sindicatos, documentos 

fornecidos pelas entidades, bem como entrevistas tematizadas, semi estruturadas e gravadas, 

concedidas por vinte quatro professores militantes no movimento docente.  

As conversas informais se deram nos processos de interação do pesquisador com 

professores vinculados às redes públicas de ensino nas cidades de Juazeiro e Petrolina, a fim 

de identificar entre estes, os que se destacam como sujeitos e atores do movimento sindical. A 

condição de pesquisador implicado, em si, foi uma das possibilidades no reconhecimento de 

quais professores militantes poderiam constituir-se informantes neste estudo, entretanto, fez-

se a opção por validar esses indicativos junto a outros professores filiados aos sindicatos da 

região.  

Com esse procedimento foi constituído um grupo informante cujas características da 

participação de seus integrantes no movimento sindical os credenciavam como portadores de 

informações relevantes.  

Sobre esse aspecto Macedo (2000, p.174) afirma que,  

 

[...] a escolha de um informante dentro da tradição da história oral não pode 
ser aleatória, ou seja, não pode obedecer aos parâmetros da amostragem 

probabilística”. Ainda de acordo com este autor, a formação do grupo da 

pesquisa “partirá da escolha do especialista ou da sugestão dos participantes. 

 

Diálogos estabelecidos informalmente também se revelam ricos em informações, 

muitas vezes, omitidas na situação de entrevista, elas dizem respeito a conflitos e divergências 

internas do movimento, as quais se mantêm veladas como forma de manter a harmonia na 

entidade. Outras dizem respeito a encaminhamentos contraditórios do movimento, mas que 

não são reveladas por estratégia de sobrevivência das próprias entidades. 

As situações de informalidade nessa pesquisa se deram em diversos momentos, 

acontecendo tanto na fase exploratória na qual o pesquisador buscou validar, junto a outros 

professores, possíveis nomes como informantes, como no contato com os professores 

entrevistados nos momentos que antecediam a entrevista gravada ou após a sua conclusão. 

Dessa forma o contato se prolongava num processo de interação entre o entrevistador e o 

entrevistado, o que era facilitado pela condição de implicado do pesquisador. Uma implicação 

cujas dimensões se situam no campo afetivo e profissional da relação pesquisador e os 
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pesquisados.  

O acesso às cópias de documentos dos sindicatos teve como ponto de partida as 

conversas informais que se deram entre o pesquisador e os atuais diretores dos sindicatos, nas 

quais foram revelados os objetivos da pesquisa. Assim, antes mesmo do encaminhamento de 

uma comunicação escrita/formal, alguns documentos como livros de ata, estatutos, 

regimentos, panfletos e outros foram disponibilizados ao pesquisador. Tais documentos se 

constituíram fontes privilegiadas de informações sobre os movimentos, revelando 

principalmente as formas de luta, as reivindicações históricas, os encaminhamentos e as 

negociações.           

Por ser a entrevista um instrumento privilegiado no levantamento das informações, ou 

como nos diz Macedo (2000, p. 165), “a entrevista é um rico e pertinente recurso 

metodológico na apreensão de sentidos e significados e na compreensão das realidades 

humanas”, este recurso se constituiu na principal fonte de levantamento de dados. Para tanto, 

foi elaborado um roteiro
11

 que possibilitou estabelecer, a partir das respostas, o perfil dos 

entrevistados, a reconstrução da memória do sindicalismo docente na região, bem como 

compreender a relação sindicato e o processo de construção da profissão docente na região do 

São Francisco.  

O trabalho se deu em diferentes etapas no seu desenvolvimento, não havendo etapa 

estanque, com uma perpassando a outra desde a construção do objeto até a sua redação final. 

Portanto, um trabalho elaborado com certa flexibilidade possibilitando idas e vindas nas 

diferentes etapas.  

A revisão de literatura revestiu-se de grande importância por potencializar reflexões 

críticas sobre o objeto de estudo, necessária na definição da problemática de pesquisa. Além 

disso, contribui para a organização do quadro teórico de referência que subsidia a análise dos 

dados levantados no campo de pesquisa.  

Objetivando conhecer de modo mais profundo o estado da arte da discussão sobre o 

sindicalismo e a profissionalização docente, fez-se inicialmente uma seleção, sob orientação 

do professor orientador, de algumas teses, dissertações, livros e artigos, disponíveis sobre esse 

assunto, os quais são indicados no item das referências bibliográficas. 

As leituras realizadas possibilitaram a produção de fichamentos e sínteses, que 

auxiliaram na formulação do problema, na redefinição dos objetivos, na escolha do método de 

abordagem e no estabelecimento de categorias conceituais utilizadas na análise dos dados.      

                                                        
11

 Ver roteiro em anexo 
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Os contatos com os sujeitos da pesquisa marcam a caminhada movida pela 

intencionalidade de reconstituir as trajetórias do sindicalismo docente e sua relação 

com a profissionalização dos professores. Assim, contatos estabelecidos 

anteriormente, marcados por relações de convivência pessoal e profissional, cederam 

espaço para a outra relação envolvendo pesquisador e pesquisados. Foram visitados, 

inicialmente, os líderes sindicais para que esses disponibilizassem documentos e 

informações, dando conta da trajetória do movimento, bem como fornecessem 

informações sobre quais seriam os professores que se constituiriam bons informantes 

da memória do sindicalismo na região.  

Paralelas a esses contatos iniciais com os lideres sindicais, as conversas informais com 

professores filiados aos sindicatos estudados foram revelando pistas de quais pessoas 

poderiam se constituir boas fontes de informação. A partir do conhecimento da realidade 

sindical na região por parte do próprio pesquisador, das informações das lideranças sindicais e 

de vários outros professores militante reveladas na conversas informais, foram escolhidas as 

pessoas que integram o grupo da pesquisa.  

As informações levantadas no campo da pesquisa por meio das observações e registros 

do pesquisador, da leitura dos documentos e entrevistas gravadas foram submetidas à análise 

qualitativa de discurso. No processo de análise foi mantida a aproximação com o contexto 

pesquisado de modo que as questões, ainda não suficientemente claras, pudessem ser 

aprofundadas no sentido de torná-las compreensíveis.   

 

1.3 – Perfil do Grupo pesquisado 

O grupo é composto de vinte quatro professores militantes do movimento sindical no 

contexto de Juazeiro e Petrolina, esses são identificados entre professores da região como 

pessoas conhecedoras da realidade dos sindicatos aos quais são filiados, por revelarem uma 

participação ativa na construção histórica das entidades pesquisadas, constituindo, portanto, 

fontes narradoras da história oral do movimento sindical.     

O perfil do grupo pesquisado revela que os professores entrevistados se encontram em 

faixas etárias correspondentes a seguinte variação: 50% na faixa de 30 a 40; 29,2% na faixa 

de 41 a 50; e 20,8% na faixa acima dos 50 anos. Estes números expressam uma realidade em 

que professores com uma atuação mais destacada no movimento sindical dessa região situam-

se numa faixa de idade acima dos 30 anos, coincidindo o tempo histórico da juventude e 
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início da fase adulta destes, com o período de abertura política do país e da expansão do novo 

sindicalismo que teve forte adesão do movimento docente. 

Na questão que envolve gênero, o grupo de professores entrevistados é composto de 

58,3% do sexo feminino e 41,7% do sexo masculino, confirmando uma tendência de que, 

embora seja minoria na área do magistério, os homens têm uma atuação destacada nas ações 

coletivas docentes por se assumirem como liderança no movimento. Isso se confirma com o 

fato de que 100% dos homens entrevistados ocupam ou já ocuparam cargos de diretor nas 

entidades sindicais estudadas, sendo que 60% assumiram suas presidências. No caso das 

mulheres 50% já fizeram parte das diretorias, destas, 28,6% estiveram na função de presidente 

ou diretora regional. As demais se definem como militantes ativas, mas que nunca ocuparam 

funções nas diretorias das entidades representativas da categoria.    

 

 

Tabela nº. 01: Faixa etária e sexo dos entrevistados 

FAIXA ETÁRIA QUANT.  %   SEXO QUANT. %  

30 a  40 12 50 %, Feminino 14 58,3% 

41 a 50 07 29,2 % Masculino 10 41,7% 

Acima de 50 05 20,8 %. - - - 

Total 24 100% Total 24 100% 

Fonte: Projeto de tese – dados levantados no campo da pesquisa 

Em relação ao nível de escolaridade alcançado pelos integrantes do grupo pesquisado 

ver-se que 12,5% dos professores têm formação de nível médio, 33,3% têm graduação plena, 

45,8% são pós-graduados com especialização, 4,2% pós-graduado com título mestre e 4,2% 

doutor.  

Para 62,5% desses professores, a formação inicial se deu no curso de magistério nível 

médio, ingressando na atividade de ensino após concluírem o referido curso, para atuar nas 

quatro primeiras séries do Ensino Fundamental. Destes 86,7% concluíram a graduação, sendo 

que 66,7% chegaram à pós-graduação - especialização, e 6,7% ao nível de doutorado. Outros 

33,3% ingressaram na carreira do magistério já com o título de graduados, sendo que, destes, 

50% fizeram especialização e 12,5% fizeram mestrado. Portanto, a maioria dos professores 

entrevistados aumentou o grau de formação já inserido no sistema educacional, numa lógica 

de construção da profissão docente que passa pelo acesso a graus mais elevados da formação 

profissional.  

 

 

 



 30 

 

Tabela nº. 02: Nível de escolaridade dos entrevistados  

Nível de formação Quantidade % 

MÉDIO  03 12,5% 

Graduação Superior       08 33,3% 

Pós-graduação -  Especialização  11 45,8% 

Pós-graduado – Mestrado 01 4,2% 

Pós-graduado – Doutorado 01 4,2% 

Total 24 100% 

Fonte: Projeto de tese – dados levantados no campo da pesquisa 

Em relação à instituição formadora foi observado que a maioria se deu, tanto o nível 

médio como na graduação, em escolas de magistério e faculdades existentes no Vale do São 

Francisco. Destas, a Faculdade de Formação de Professores de Petrolina - FFPP é responsável 

por licenciar 62,5% dos entrevistados, o Departamento de Ciências Humanas da UNEB em 

Juazeiro concedeu licença a 12,5%, a Faculdade de Ciência da Administração de Petrolina 

graduou 4,2%, outros 9,4% se formaram em universidades fora da região. 

 

 

Tabela nº. 03: Instituição formadora dos entrevistados  

 Instituição formadora   

FFPP – UPE  62,5% 

DCH III – UNEB  12,5%, 

FACAPE  4,2% 

Fonte: Projeto de tese – dados levantados no campo da pesquisa 

 

O tempo de formado no magistério de nível médio varia entre 14 e 43 anos, sendo que 

33,3% se concentram na faixa de 10 a 20 anos, 16,7% na faixa de 21 a 30 anos, 8,3% na faixa 

de 31 a 40 anos e 4,2% na faixa mais de 41 anos. Em relação à formação em nível superior, 

esse tempo varia entre 05 e 30 anos, sendo que a maioria se deu no contexto dos anos oitenta 

e noventa. 

 

 
Tabela nº. 04: Tempo de formação dos entrevistados  

Tempo de formação 

Nível médio Nível superior 

01 a 10 anos - -    

11 a 20 anos  33,3% 01 a 10 anos 04  

21 a 30 anos  16,7% 11 a 20 anos 12  

31 a 40 anos  8,3% 21 a 30 anos 05  

Mais  de 40 

anos  

 4,2%    

Fonte: Projeto de tese – dados levantados no campo da pesquisa 

 

O tempo de exercício no magistério é proporcional ao tempo de formado dos 

professores entrevistados, com pequenas variações.  
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Tabela nº.05: anos de experiência no magistério, nível de atuação no magistério, funções exercidas na 

escola e na rede de ensino pelos entrevistados       

Anos  Quant. % 

01 a 10 02 8,3% 

11 a 20 13 54,2% 

21 a 30 08 33,3 

31 a 40 01 4,2 

Total  24 100% 

Fonte: Projeto de tese – dados levantados no campo da pesquisa  

Em relação à experiência de ensino nos diferentes níveis da educação, o grupo revela 

certo equilíbrio, pois grande parte dos entrevistados afirma já ter lecionado em diversos 

níveis, dando margem ao seguintes percentuais: 20,8% têm experiência de ensino na 

Educação Infantil; 50% no Ensino Fundamental de 1ª a  4ª Série; 70,8% no Ensino 

Fundamental de 5ª a  8ª Série;  62,5% no Ensino Médio e 16,7% na Educação Superior.  

 

 

Tabela nº. 06: nível de atuação dos entrevistados no magistério 
Nível de atuação Quantidade  Percentual  

Educação Infantil  5 20,8% 

Ens. Fund. De 1ª à  4ª série 12 50% 
Ens. Fund. De 5ª à  8ª série 17 70,8% 

Ensino Médio  15 62,5% 

Ensino Superior  4 16,7% 

Total   

Fonte: Projeto de tese – dados levantados no campo da pesquisa 

 

Quanto às funções exercidas na escola 100% tem experiência em ministrar disciplinas 

em sala de aula, 25% já atuaram como gestor e 41,7% exercem ou exerceram funções de 

coordenação. No âmbito externo ao ambiente escolar, mas inserido no sistema educacional 

29,2% já responderam por cargos de confiança no setor de educação e cultura nas 

Administrações Municipais de Juazeiro e Petrolina. 

 

 

Tabela nº.07: funções exercidas pelos entrevistados na escola e na rede de ensino    
Funções exercidas na escola Quantidade Percentual 

Docência em sala de aula   24 100% 

Coordenação  7 29,2% 

Direção escolar 6 25% 

Total   

Fonte: Projeto de tese – dados levantados no campo da pesquisa 

 

Em relação aos vínculos institucionais estabelecidos pelos entrevistados, 12,3% 

possuem vínculo com a Rede Estadual da Bahia; 16,6% com o município de Juazeiro; 25% 

com o Estado de Pernambuco; 20,8% com o município de Petrolina; 24,9% possuem mais de 
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um vínculo sendo 8,3% com o Estado da Bahia e Município de Petrolina simultaneamente; 

8,3% com o Município de Juazeiro e com o Município de Petrolina; 4,16% com o Estado de 

Pernambuco e o Município de Juazeiro; e Estado de Pernambuco e Município de Petrolina. 

Além disso, tem vínculo com universidades 12,5% com o DCH III/UNEB, 8,3% com a FFPP 

e 4,2% com a FACAPE. 

 

Tabela nº.08: Vínculo funcional dos entrevistados  

Dependência Administrativa  Quant. % 

Estado da Bahia  3 12,5 

Município de Juazeiro 4 16,6 

Estado de Pernambuco  6 25 

Município de Petrolina  5 20,8 

Estado da Bahia e  

Município de Petrolina 

2 

 

8,3 

Município de Juazeiro e 

Município de Petrolina 

2 8,3 

Estado de Pernambuco e 

Município de Juazeiro 

1 4,16 

Estado de Pernambuco e 
Município de Petrolina 

1 4,16 

Total   

Fonte: Projeto de tese – dados levantados no campo da pesquisa 

 

A maioria iniciou a carreira como professor em uma das redes públicas das duas 

cidades, já a forma de ingresso foi através de contratos temporários no período anterior à 

Constituição de 1988, passando a ser por concurso público após a promulgação da citada 

Constituição.  

Tal qual ocorre com os vínculos empregatícios nas redes públicas da região, alguns 

dos entrevistados são filiados a mais de uma das entidades sindicais estudadas, assim 50% são 

filiados à APLB, 33,3% ao SINTEPE e 41,7% ao SINDSEMP.  Entres estes 70,8% ocupam 

e/ou ocuparam cargos nas diretorias ou coordenações regionais dos sindicatos de professores 

da região.    

Dentre os motivos que os fizeram se sindicalizar destacam-se como justificativas: a) a 

necessidade de fortalecimento da luta na defesa de novas idéias no cenário político-

educacional e dos direitos coletivos e individuais dos professores; b) porque  o sindicato é um 

espaço onde se socializa informações que proporcionam novas aprendizagens; c) necessidade 

de superação das más condições de trabalho e melhorar como profissional; d) por influência 

da militância nos movimentos populares e em partidos políticos de esquerda; e) porque 

quando os professores ingressavam no quadro de servidores municipais eram logo 

sindicalizado.  
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A participação no movimento é definida pela maioria dos entrevistados como uma 

participação ativa na condição de liderança nos movimentos de luta da categoria pela 

instauração de uma nova realidade educacional e social. Outros definem sua participação 

como ativa, mas na condição de militantes de base, presentes nas assembléias, mobilizações, 

greves e outras manifestações coletivas da categoria.  

Para os professores entrevistados, é importante na atuação do sindicato: a liberdade 

para atuar na defesa de uma educação de melhor qualidade, a discussão da conjuntura que 

envolve a política educacional, a luta pela valorização social e econômica dos professores, a 

participação na gestão das instituições públicas através dos diversos conselhos, bem como o 

envolvimento da entidade como agente formador através estudos que possibilitem ao 

professor compreender as concepções que norteiam os projetos educacionais e as articule com 

a sua prática em sala de aula. 

 

Resguardando esse primeiro capítulo que tem caráter introdutório, a seqüência desse 

trabalho está organizada do seguinte modo: 

O segundo capítulo se caracteriza como revisão da literatura, na qual são discutidos 

aspectos do sindicalismo tomando como ponto de partida sua origem como resultante da 

divisão social do trabalho, as formas de organização dos trabalhadores até a constituição dos 

sindicatos; destaca o desenvolvimento da organização coletiva dos professores. No aspecto da 

profissionalização docente, discute os diferentes conceitos de profissão; os limites da 

aceitação da docência como profissão, focalizando os modelos estabelecidos, as dimensões, o 

caráter sócio-histórico, o movimento da profissionalização, os fatores desprofissionalizantes e 

a resistência aos processos desprofissionalizantes.   

No terceiro capítulo foram reunidos e analisados dados que expressam as 

singularidades do movimento sindical vivenciado no Vale do São Francisco, sendo 

protagonistas, os três sindicatos representantes dos professores dessa região, ou seja, a 

APLB/Sindicato, SINTEPE e SINDSEMP. São analisadas as características das trajetórias 

desses sindicatos, identificando as influências dos contextos social, econômico e político no 

processo de fundação e consolidação dessas entidades na região, as dificuldades enfrentadas, 

os fatores favoráveis, as relações políticas com os governantes, as formas de atuação, os 

conflitos e o caráter da participação dos professores.      

No quarto capítulo é analisado o papel do sindicato como espaço da 

profissionalização docente, destacando a sua luta por avanços na formação dos 

professores, a reivindicação por melhores condições de trabalho, valorização salarial, 
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afirmação da condição profissional dos professores, bem como o reconhecimento dos 

professores militante em relação a importância do sindicato como espaço da construção da 

profissão docente. 

Por último as conclusões retomam as questões abordadas ao longo desse trabalho 

problematizando as condições, importância e limitações do sindicato como espaço de 

construção da profissão docente.  

 

 



CAPÍTULO II 

 

O MOVIMENTO SINDICAL E A PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE  

Os estudos sobre o movimento sindical e o processo de profissionalização docente 

nos mostram a importância da dimensão coletiva, na construção das identidades 

profissionais dos professores. Elas são frutos do agir individual associado às inter-relações 

que ocorrem no interior dos grupos sociais, que se formam movidos por interesses 

comuns. As organizações profissionais, as corporações de ofício, os sindicatos e outras 

organizações com caráter associativista têm em comum a defesa dos interesses de seus 

associados, funcionando como rede de proteção nas situações conflituosas.  

Na verdade, essas situações nem sempre se expressam como um conflito aberto, 

declarado, elas se manifestam de forma silenciosa como oposição de interesse, nas quais o 

opositor não é facilmente identificado. Um conflito emerge a partir de demandas não 

atendidas, da rejeição às tentativas de submissão, da negação de uma situação estabelecida 

pelo desejo de mudança. Portanto, “a mobilização e organização coletivas são decorrentes de 

conflitos de interesses opostos nas relações de poder institucionalizadas que levam seus atores 

a agirem politicamente”, (BORGES, 1997, p. 265). 

Desse modo, os sindicatos nascem como a organização dos trabalhadores que se 

opõem aos interesses patronais, buscando legitimar as reivindicações da classe trabalhadora 

na instância mediadora das relações de poder, que é o Estado. As organizações profissionais, 

representantes de certos grupos ocupacionais, buscam se proteger da ingerência e imperícia de 

terceiros, criando regras expressas em um código de ética, estabelecendo as condições para 

que alguém possa exercer determinada profissão. Nos dois casos, a dimensão coletiva opera 

na construção identitária do grupo social.  

Considerando que ação sindical tem se constituído um dos mais importantes espaços, 

nos quais se operam a dimensão coletiva na construção da profissão docente, busca-se nesse 

capítulo sintetizar alguns dos estudos que tratam do movimento sindical e da 

profissionalização docente, no sentido de compreender os meandros da relação 

sindicato/profissionalização docente.  

Assim, são discutidos aqui a origem e o desenvolvimento dos sindicatos, como 

decorrência da divisão social do trabalho, em diferentes contextos sociais e históricos; a 

constituição e a ação dos sindicatos docentes; os significados do conceito de profissão; os 

limites e perspectivas na aceitação da docência como uma profissão; as dimensões da 
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profissionalização docente; os aspectos sócio-históricos na construção identitária do 

professor; o movimento da profissionalização e a configuração identitária do professor na 

contemporaneidade; o fenômeno da desprofissionalização e as estratégias de resistência do 

movimento de educadores aos processos desprofissionalizantes.               

 

2. 1 - O sindicato como instrumento de luta na defesa do trabalhador. 

A origem do sindicalismo no mundo ocidental está diretamente associada ao 

desenvolvimento do capitalismo, ao aumento do lucro por parte dos proprietários dos meios 

de produção e ao agravamento da crise que afetou os trabalhadores no final do século XVIII e 

início do século XIX na Europa. Segundo Thompson (1988, p.17), “o fato relevante do 

período entre 1790 e 1830 é a formação da classe operária” tendo como base o “crescimento 

da consciência de classe” no operariado inglês, bem como do “crescimento das formas 

correspondentes de organização política e industrial”.  

A consciência de classe emerge com a configuração de uma identidade de interesses 

dos trabalhadores em oposição aos interesses da classe patronal, isso leva à instituição de 

organizações da classe operária em forma de sindicatos, sociedades de auxílio mútuo, 

movimentos religiosos e educativos, assim como periódicos que difundem valores culturais 

com base na “sensibilidade da classe operária” (THOMPSON, 1988, p.17).  

No confronto que se estabelece entre patrões e trabalhadores, o sindicato é a expressão 

mais visível e consistente da organização do grupo que detém a força de trabalho, em 

contraposição aos detentores do capital e dos meios de produção. Os sindicatos emergem da 

necessidade de os trabalhadores se organizarem para conquistarem direitos sociais, 

defendendo os interesses das classes subalternas, na tentativa de superação das condições 

políticas determinantes das situações desfavoráveis que sempre estiveram na lógica da divisão 

social do trabalho.  

Assim, os princípios da organização dos trabalhadores têm origem nas contradições 

evidenciadas na lógica da divisão social do trabalho, determinante das condições econômicas 

e da luta estabelecida entre as diferentes classes sociais. Nessa luta, há a produção de 

ideologias conflitantes, que se confrontam na afirmação e/ou negação das contradições do 

sistema econômico como produto histórico do sujeito humano, nas relações de produção dos 

bens materiais. 

Com base na compreensão de que a história do sindicalismo é feita por homens e 

mulheres – estas em contextos sócio-históricos bem mais recentes – que lutam por direitos 
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sociais e pelo estabelecimento de relações de trabalho mais justas, examinam-se os elementos 

constitutivos desse fenômeno buscando desvelar a relação entre os aspectos históricos e 

filosóficos do movimento sindical e a produção do universo simbólico de indivíduos 

militantes nesse tipo de movimento. Considera-se importante conhecer a gênese desse 

processo em que trabalhadores se confrontam com seus patrões na esperança de desfrutar os 

benefícios de sua produção, superando as condições desfavoráveis em que se encontram, em 

relação ao consumo dos frutos do seu trabalho.  

 

2.2 - A divisão social do trabalho 

A divisão social do trabalho é um fenômeno, decorrente das relações de produção dos 

bens materiais e simbólicos, que passou a ter maior evidência com o acentuado 

desenvolvimento da industrialização, iniciado no século XVIII, e consolidado nos séculos 

seguintes. Sobre essa questão foram elaboradas diversas teorias no campo econômico, as 

quais consideram as desigualdades entre as classes sociais, uma conseqüência da diferença de 

talento entre cada ser humano, ou seja, um fenômeno próprio da natureza humana, 

estabelecido no que se convencionou chamar economia de trocas.   

Segundo Smith (1996, p.73), a divisão social do trabalho “é uma conseqüência 

necessária, embora muito lenta e gradual, de certa tendência ou propensão existente na 

natureza humana”. Essa propensão diz respeito a “intercambiar, permutar ou trocar uma coisa 

pela outra”, isso estaria ligado à capacidade que o homem tem de produzir mais do que aquilo 

de que ele necessita para sobreviver. Origina-se aí o “mercado de trocas”, em que o homem 

comercializa o excedente de sua produção material com a finalidade de adquirir outros bens 

de que ele necessita e que é excedente na produção de outro.  

O sistema de trocas passou por diversas transformações ao longo da história da 

humanidade, são negociados não só bens materiais, mas também serviço, tal como ocorria no 

sistema feudal, no qual a “Igreja prestava ajuda espiritual; enquanto a nobreza, proteção 

militar. Em troca exigiam pagamento das classes trabalhadoras, sob forma de cultivo das 

terras” (HUBERMAN, 1986, p.15).  

No início da Idade Média, a produção de alimentos, vestuários e utensílios diversos 

era limitada às necessidades de consumo das famílias dos trabalhadores e de seus senhores, 

como as transações comerciais eram praticamente inexistentes, não havia preocupação em 

produzir um excedente para ser negociado no mercado de trocas. Com o aumento 

populacional nas cidades, as relações comerciais foram se intensificando, tornando necessária 

a atribuição de um valor correspondente ao valor de troca. Assim, trocava-se um bem ou 
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serviço pelo equivalente a certa quantidade de outros bens ou serviços, este último medido 

pelo tempo gasto ou pela sua complexidade.  

 

[...] é difícil determinar com certeza a proporção entre duas quantidades 

diferentes de trabalho. Não será sempre só o tempo gasto em dois tipos 

diferentes de trabalho que determinará essa proporção. Deve-se levar em 
conta também os graus diferentes de dificuldade e de engenho empregados 

nos respectivos trabalhos. Pode haver mais trabalho em uma tarefa dura de 

uma hora do que em duas horas de trabalho fácil; como pode haver mais 
trabalho em uma hora de aplicação a uma ocupação que custa dez anos de 

trabalho para aprender, do que em um trabalho de um mês em uma ocupação 

comum e de fácil aprendizado (SMITH, 1996, p. 88). 

 

O próprio Smith (1996) admite não ser fácil estabelecer uma medida exata do grau de 

dificuldade entre um trabalho e outro, isso é ajustado pela “pechincha ou rateio do mercado”. 

Assim, quanto menos houver pessoas disponíveis e com capacidade para realizar uma 

atividade de alta complexidade, e ao mesmo tempo necessária a um maior número de pessoas, 

mais valorizada será tal atividade, mais chance, terá quem a exerce, de consumir em maior 

abundância o produto do trabalho de outros. Pois,  

 

O trabalho foi o primeiro preço, o dinheiro de compra original que foi pago 

por todas as coisas. Não foi por ouro ou por prata, mas pelo trabalho, que foi 

originalmente comprada toda a riqueza do mundo; e o valor dessa riqueza, 
para aqueles que a possuem, e desejam trocá-la por novos produtos, é 

exatamente igual à quantidade de trabalho que essa riqueza lhes dá 

condições de comprar ou comandar (SMITH, 1996, p. 88). 

 

Nessa relação, aqueles que estavam numa situação mais privilegiada tinham o poder 

de impor o valor que devia ser pago pelo trabalho de outros que se encontravam em situação 

tal, que não lhe permitiam exigir mais do que aquilo que foi definido por quem o contratava. 

A introdução do dinheiro e a evolução nas práticas comerciais não alteraram essa lógica de 

valoração do trabalho, uma vez que aqueles que conseguiram acumular riquezas em bens de 

capital, comercializando produtos ou prestando serviços mais complexos, transformaram-se 

em proprietários dos meios de produção e passaram a ditar o valor de compra da força de 

trabalho dos trabalhadores.  

A lógica de valoração distinta atribuída aos diferentes modos de ocupação dos homens 

foi objeto de reflexão na obra “A condição Humana” de Arendt (2000), na qual é enfocada a 

divisão social do trabalho sob o aspecto da distinção entre “labor” e “trabalho”. Apoiando-se 

na evidência de que “todas as línguas européias, antigas e modernas, possuem uma etimologia 
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diferente para designar” um e outro termo, quase sempre tomados como a mesma coisa, a 

autora atribui ao termo “labor” um significado equivalente à atividade em que o indivíduo usa 

o corpo como principal instrumento para realizá-la; já o “trabalho” corresponderia à atividade 

realizada com as mãos, onde há um emprego de técnicas mais refinadas e maior criatividade. 

De acordo com a autora,  

 

[...] a distinção proposta por Locke, entre as mãos que trabalham e o corpo 

que labora é, de certa forma, remanescente da antiga distinção grega entre o 
cheirotecnes, o artífice, ao qual corresponde o Handwerker alemão, e 

aqueles que, como escravos e animais domésticos, atendem com o corpo às 

necessidades da vida (ARENDT, 2000, p. 90)  

 

Conforme essa concepção o trabalho estaria ligado àquelas atividades cuja extensão de 

seus benefícios é mais durável, há um sentido de transformação do ambiente natural, há uma 

ação do homem sobre a natureza a fim de extrair dela aquilo que satisfaz as necessidades 

humanas, é o que se denomina “homo faber, o criador do artifício humano”.  Já o labor, 

assemelha-se às atividades dos animais cuja ação instintiva não tem o efeito de continuidade e 

longevidade de seus benefícios, o homem se coloca como o “animal laborans” que não 

exerce sua capacidade de transformar a natureza.  

A atribuição de valores diferenciados àquilo que é produzido por cada pessoa 

individualmente se constituiu, ao longo da história da humanidade, numa justificativa para a 

dominação de uns sobre outros. Segundo Huberman (1986), as teorias econômicas elaboradas 

por Smith e muitos dos seus seguidores na época da Revolução Industrial procuravam 

naturalizar as diferenças econômicas entre os indivíduos, explicando que as desigualdades 

socioeconômicas se devem ao talento natural manifestado por aqueles que conseguiram 

enriquecer, coisa que falta àqueles que permanecem na pobreza.  

Conforme essas teorias o indivíduo seria responsável pela sua situação de riqueza ou 

de pobreza, uma vez que a sociedade é regida por leis naturais, cabendo ao indivíduo se 

adaptar, agir em conformidade com os preceitos estabelecidos por tais leis para alcançar o 

sucesso econômico. Um dos preceitos defendidos nas teorias clássicas da economia diz o 

seguinte: “dê a todos maior liberdade, diga-lhes para ganhar o mais que puderem, apele para 

seu interesses pessoal, e veja, toda sociedade melhorou! Trabalhe para si mesmo e estará 

servindo a sociedade” (HUBERMAN, 1986, p. 197). 

Marx critica as tendências individualizantes, considerando-as um conjunto de idéias 

desenvolvidas pela classe burguesa para naturalizar a exploração do trabalhador pelo 

capitalista.  A classe burguesa vê o “indivíduo como qualquer coisa de natural, conforme a 
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sua concepção de natureza humana, não como um produto da história” (MARX, 2005, p.64) 

construída pelo homem na convivência com outros, mediada por instituições responsáveis 

pelo estabelecimento de valores assegurando a conseqüente dominação de uma minoria 

privilegiada sobre os demais. 

Os trabalhadores, por sua vez, se contrapõem aos interesses burgueses organizando-se 

em torno de aparatos institucionais que lhes permitam fazer frente à força e ao poder do 

capital, e assim conquistar direitos sociais. No entanto, é interessante destacar aqui que os 

interesses dos trabalhadores não podem ser vistos apenas como algo universal, generalizado, 

desprovido de uma pluralidade, mas também como especificidades que se materializam nas 

relações cotidianas e se expressam em diferentes formas de organização.  

Na própria “estrutura da classe trabalhadora” existe a “fronteira” a qual nos mostra 

Hobsbawm (1981), ao escrever a história dos Sindicatos Trabalhistas Gerais da Inglaterra, 

demonstrando uma nítida separação entre o “habilitado”, o “artesão” e o “trabalhador”. 

Conforme esse autor, “[...] o trabalho estava dividido em dois grupos: um diferenciado pelo 

„treinamento e experiência‟, [...] o outro a massa geral de mão-de-obra rude ou não 

habilitada” (HOBSBAWM, 1981, p.188). Isso contribuía para que houvesse nítida diferença 

no que diz respeito à valorização do trabalho, do prestígio social, de certa hierarquia e do 

domínio do primeiro sobre o segundo. Isso se expressava nas diferentes organizações 

corporativas de ofício.                 

 

2.3 - As organizações corporativas de ofício na pré–industrialização  

Antes do apogeu da indústria na Europa, os trabalhadores de ofício ou artífices tinham 

suas relações de trabalho mediadas por organizações corporativas que determinavam o valor 

do trabalho e o status social das ocupações, é o que nos mostra Thompson (1988), ao analisar 

a formação da classe operária inglesa. Conforme os estudos desenvolvidos por esse autor, o 

prestígio social de uma dada ocupação estava diretamente relacionado à capacidade de 

organização dos integrantes de tal segmento.  

As organizações corporativas funcionavam como uma espécie de congregação 

autônoma que reunia os trabalhadores de um dado ofício como associado, era essa, 

responsável pelo estabelecimento dos salários que cada membro deveria receber pelos 

serviços prestados. Além disso, eram responsáveis pela definição dos critérios morais, bem 

como pela formação e reconhecimento dos novos integrantes, os quais normalmente eram os 

filhos daqueles que já pertenciam à corporação, conforme esclarece Thompson (1988, p. 79).           
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A admissão de aprendizes num ofício podia estar limitada aos filhos dos 

que já trabalhavam nele ou condicionada ao pagamento de um alto prêmio 

pelo aprendizado. As restrições ao ingresso nos ofícios podiam estar 
respaldadas em regulamentações corporativas. 

 

As corporações de ofício, como eram chamadas, reuniam grandes categorias de 

trabalhadores, tais como os artesãos, os tecelões, etc., mas isso não significa dizer que os 

diferentes ofícios que faziam parte dessas categorias fossem considerados com o mesmo grau 

de importância. Existia uma estratificação entre os ofícios conforme o prestígio social 

alcançado, o grau de complexidade da atividade e a organização de seus filiados, isso 

convergia para um maior poder de negociação.  

Os trabalhadores que não faziam parte de uma das diferentes corporações existentes 

estariam abandonados à própria sorte em suas negociações, seus ganhos eram inferiores, o 

serviço prestado era visto como de qualidade duvidosa. Portanto, ser filiado a uma dessas 

corporações de ofício significava ostentar respeito, reconhecimento e valorização. Tudo isso 

influenciava as condições sócio-econômica desses trabalhadores, o que os fazia ainda mais 

miseráveis e desprestigiados. Esses só passaram a ser recrutados pelas organizações, quando 

entra em declínio o modelo de produção artesanal em decorrência da modernização das 

indústrias, fazendo com que os trabalhadores se organizassem em sindicatos gerais.   

 

2.4 - A industrialização e a organização dos sindicatos gerais 

Com o advento da industrialização e sua produção em massa os artesãos ficaram numa 

posição desfavorável em relação à valorização, poder e status adquiridos mediante o domínio 

de um ofício especializado e reconhecido pela corporação da qual fazia parte. Essa situação 

foi desencadeada com a inclusão de máquinas na produção fabril, fazendo aumentar o lucro 

dos proprietários e acarretando a dispensa da mão-de-obra qualificada antes exigida na 

produção artesanal. As máquinas produziam grandes quantidades de produto em muito menos 

tempo, possibilitando ao proprietário baratear o custo com mão-de-obra, uma vez que ele 

podia contratar trabalhadores sem nenhuma qualificação, bem como as mulheres e as crianças 

pagando bem menos do que pagaria a um trabalhador qualificado.        

Uma das máximas do capital nesse período era “façamos trabalhar mulheres e 

crianças”, isso implicava o emprego de toda família na produção fabril, levando a uma 

redefinição de certos costumes e valores culturais dos trabalhadores. Era evidente a total 

submissão do trabalhador e sua família aos desígnios do capital, perdendo o que lhe era mais 

fundamental, a liberdade. Pois, “o trabalho forçado em proveito do capital substituiu os 
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brinquedos da infância e mesmo o trabalho livre, que o operário fazia para sua família no 

círculo doméstico e nos limites de uma moralidade sã” (MARX, 2005, p.93).            

O emprego das máquinas e o lucro desenfreado dos proprietários levaram os 

trabalhadores a condições de vida degradantes, estes perderam o controle sobre seu próprio 

tempo, suas vontades, desejos e acima de tudo, a possibilidade de evoluir culturalmente, uma 

vez que a jornada de trabalho imposta pelo capital contribuiu para um “[...] empobrecimento 

intelectual, que ocorre porque os homens, antes de ter chegado a sua maturidade, foram 

transformados em simples máquinas tendo por função produzir mais-valia” (MARX, 2005, p. 

95-96).  

O empobrecimento e o desprestígio social, verificado entre os trabalhadores, os fez 

reagir ante a situação de exploração a princípio de forma individualizada, mais tarde, reunidos 

em sindicatos que se proliferavam pelas fábricas e regiões. A revolta dos trabalhadores fez 

com que desencadeassem o movimento de “quebra das máquinas” no sentido de pressionar os 

patrões a negociar suas reivindicações, conforme enfatiza Marx e Engels (1998), e Hobsbawm 

(1981).  

No modelo de produção que se instala no século XVIII, tendo seu apogeu nos séculos 

subseqüentes, as formas de organização dos trabalhadores sofrem significativas mudanças, 

pois, as corporações de ofício cedem lugar aos sindicatos gerais que ao contrário do que fazia 

as primeiras, filiava também aqueles trabalhadores sem qualificação e os incorporava em suas 

lutas. Assim, a defesa dos direitos destes estava sob a responsabilidade dos sindicatos gerais. 

 
[...] a reconhecida fraqueza dos „trabalhadores‟ levou-os a se apoiar muito 

mais do que os „artesãos‟ na pressão política e na ação legislativa. Assim 

surgiu uma aliança natural entre homens politicamente bastante imaturos 

procurando organizar certos grupos „fracos‟ de trabalhadores – estivadores, 

trabalhadores do gás, da lã, etc., – e os socialistas revolucionários da década 
de 1880, que forneceram, ou converteram os líderes da maioria, mas não de 

todos, os sindicatos gerais” (HOBSBAWM, 1981, p.187).  

 

O novo modo de organização dos trabalhadores, sob influência política dos socialistas 

e comunistas, embora com seus altos e baixos, a depender da conjuntura econômica, tem 

como características os sindicatos gerais, cujas preocupações se estendem a todos os 

trabalhadores, qualificados ou não, uma vez que o interesse não se limitava apenas a uma 

defesa corporativa, mas se inseria numa luta política mais ampla. Esse modelo influenciou a 

organização sindical em diversos países do mundo ocidental.         
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2.5 - Início e evolução da organização dos trabalhadores no Brasil  

No Brasil, as primeiras experiências de organização dos trabalhadores, a exemplo do 

que aconteceu na Europa, se deram em forma de associações de ofício, baseadas numa relação 

social que compreende direitos, deveres e valores “socialmente aprovados”. Elas tiveram 

início ainda na época colonial sendo denominadas confrarias ou irmandade patrocinadas pela 

igreja e integrada por trabalhadores qualificados (ferreiros, pedreiros, carpinteiros, etc.). Essas 

associações “tentavam organizar o escasso trabalho assalariado existente” (LOPES, 1986, 

p.10).  

Sob essa forma de organização os trabalhadores brasileiros chegaram a participar de 

algumas lutas reivindicativas por melhores condições de trabalho e salariais a exemplo da 

“Rebelião de Felipe dos Santos, em Vila Rica no ano de 1720” e em 1798 da “Conspiração 

dos Alfaiates, quando então ficou reconhecido o Estatuto dos trabalhadores” (LOPES, 1986, 

p.10). Embora constando na Constituição brasileira de (1824) a proibição desse tipo de 

organização, elas continuaram a existir em forma de “sociedade beneficentes, montepio, 

sociedades de auxílios mútuos” (LOPES, 1986, p. 11).  

Além deste tipo de organização, existiam também os movimentos de resistência da 

classe trabalhadora às imposições da classe patronal, que se constituíam formas de 

sobrevivência clandestina dos sindicatos. Segundo Giannotti (2007, p. 57) houve no período 

1791 – 1890 deflagrações de greves por algumas categorias como a dos trabalhadores das 

oficinas da Casa das Armas da Marinha Imperial, na capital, Rio de Janeiro em 1791; dos 

pescadores de Recife, 1815; dos gráficos do Rio de Janeiro, em 1858; dos ferroviários da 

primeira estrada de ferro do Brasil em 1854; dos ferroviários do Rio de Janeiro, em 1863; dos 

portuários de Santos, em 1877; dos Jangadeiros do Ceará, em 1881.          

Mas é somente com a instalação das primeiras indústrias no final do século XIX, que 

as idéias de um sindicalismo de resistência aos abusos do poder econômico ganham maior 

visibilidade na classe operária, estimulando os trabalhadores a lutar contra as condições 

miseráveis que lhes eram impostas pelos proprietários dos meios de produção. É importante 

destacar que a massa operária urbana no Brasil constitui-se inicialmente de recém “libertados 

da escravidão” e de imigrantes miseráveis em seus países de origem, que vieram tentar a sorte 

em terras brasileiras. Estes, por sua vez, traziam certa experiência das lutas revolucionárias da 

Europa passando a influenciar as lutas operárias desencadeadas no Brasil nas primeiras 

décadas do século XX.  

Sob influência dos movimentos anarquistas, posteriormente socialistas e comunistas, a 

organização operária enfrentava fortes pressões dos patrões e do Estado, o qual sempre 
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funcionou como ente legitimador e protetor dos interesses das classes dominantes. As lutas 

dos operários tinham como carro chefe de suas reivindicações a elevação dos salários, 

melhoria das condições de trabalho e consequentemente condições dignas de vida humana. É 

com base nesse aspecto que se desencadeia a intensa luta no início do século pela fixação da 

jornada de trabalho em oito horas diária.  

Por sua vez o Estado adota uma postura oscilante, ora reprimindo ferozmente as lutas 

operárias, ora permitindo a sua organização sob a tutela e controle do Estado. Só após 1930 é 

que os trabalhadores conquistaram uma legislação trabalhista consolidando “algumas 

conquistas obtidas de „fato‟ nas mobilizações anteriores, mas que criam condições para um 

controle governamental” (LOPES, 1986, p. 41). Nesse período houve uma expansão 

significativa dos sindicatos.  

Entre as conquistas dos trabalhadores se destacaram a regulação da jornada de 

trabalho, férias, descansos semanais remunerados e pisos salariais. “Além da legislação 

sindical que instituiu o modelo único por categoria e região” (MATTOS, 2003, p.12). Porém, 

se houve nesse período, aspectos positivos e ganhos para a classe trabalhadora, como por 

exemplo, o fato das reivindicações dos trabalhadores se tornarem uma obrigação dos patrões 

instituída em lei, havia aspectos negativos que tolhiam a liberdade dos sindicatos, como “o 

poder de fiscalização das atividades e de intervenção nas suas diretorias por parte do Estado” 

(MATTOS, 2003, p.12).   

É importante destacar que com a legalização que regulamenta os sindicatos foram 

instituídas formas de financiamento das suas atividades, entre elas a mais importante, a 

criação do imposto sindical recolhido pelo Estado das empresas e dividido entre os sindicatos, 

federações e confederações das categorias de trabalhadores. Na verdade os sindicatos 

passaram a funcionar como “interlocutores dos trabalhadores junto ao Governo”.  

Um modelo de sindicato sob a tutela do Estado desagradava às lideranças mais 

combativas, no entanto, estas muitas vezes se curvaram à pressão de suas bases, ante a 

propaganda e manobras do Governo que estimulava a pressão da base sob as lideranças no 

sentido de adaptar as entidades representativas ao modelo de sindicato oficial, para que 

pudessem usufruir dos benefícios da legislação. O modelo de sindicato único mantido sob a 

tutela e o controle do Estado provocava muitos protestos da ala mais resistente, que embora 

defendesse a idéia de um sindicato único, clamavam pela liberdade de organização.  

Na frágil democracia brasileira a história do sindicalismo tem nos mostrado que em 

momentos de acirramento dos conflitos político, as organizações sindicais mais combativas e 

resistentes são perseguidas, com imposição de cassação dos direitos políticos, prisões, morte 
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e/ou desaparecimento não explicado de suas lideranças, deixando assim o caminho livre para 

o Estado e a classe patronal implementarem seu projeto de dominação. Tais situações 

compõem o cenário histórico das lutas e resistência dos sindicatos no Brasil, sendo mais 

intensas em sua fase inicial e sob longos períodos ditatoriais vividos nesta nação. Porém as 

correntes sindicais mais combativas resistem aos ataques à sua liberdade, ficando às vezes em 

estado de latência, mas construindo as bases do movimento que lhes permite ressurgir com 

maior força na mobilização dos trabalhadores em suas lutas reivindicativas por direitos sociais 

e liberdade política.  

A história do sindicalismo mostra ainda que as lutas e conquistas mais significativas 

dos trabalhadores brasileiros são forjadas nas contradições do modelo econômico emergente 

no país a partir do Século XX. Neste se alternam momentos distintos do movimento sindical, 

ora com grande visibilidade em situação de maior liberdade de expressão, ora em estado de 

latência quando as crises políticas que se abateram sobre o país provocaram restrições às 

liberdades individuais e à participação da sociedade civil nas decisões do Estado. Assim, 

estando na legalidade ou não, os sindicatos são protagonistas nos conflitos históricos 

desencadeados nas lutas por direitos sociais para os trabalhadores brasileiros, portanto, peças 

chave nos processos políticos que levam à definição das regras nas relações de trabalho, 

contidas nas leis instituídas pelo Estado.  

Sabe-se também que os conflitos entre patrões e empregados estão na gênese das 

organizações sindicais, embora em determinados períodos o Estado procure minimizar os 

efeitos desses conflitos, ora reprimindo de forma violenta as ações coletivas dos 

trabalhadores, ora persuadindo e/ou cooptando suas lideranças a fim de desestimular as ações 

políticas de conscientização das bases e com isso evitar a expansão de movimentos 

contestatórios. 

A repressão às tentativas de organização do movimento dos trabalhadores é bastante 

acentuada durante o Império e nas três primeiras décadas da fase republicana, com a 

resistência dos patrões em atender as reivindicações dos trabalhadores, os quais almejavam 

entre outras coisas a regulamentação da jornada de trabalho em oito horas diárias. A partir dos 

anos 1930, houve um crescimento da atividade sindical favorecido pelo clima revolucionário 

instaurado no início desta década, mas estagnou-se no seu final já que o sindicalismo assumiu 

uma posição conciliatória tutelada pelo Estado no final dos anos 1930 e primeira metade dos 

anos 1940.  

Uma nova fase de visibilidade do movimento sindical coincide com a conquista de 

relativa liberdade política e crescimento econômico, no período compreendido entre a 
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segunda metade dos anos 1940 e o início dos anos 1960, sendo interrompido com a nova crise 

política cujo desfecho é o golpe militar de 1964. Sob o regime ditatorial que se estende da 

segunda metade dos anos 1960 à primeira metade dos anos 1980, os sindicatos foram 

sufocados pela repressão militar que só após aproximadamente 15 anos comandando o país 

demonstra sinais de fragilidade no poder, favorecendo o surgimento de um novo-sindicalismo 

que se preparava para voltar à cena política do país no final dos anos 70, enquanto vivia 

latente nos porões da ditadura.  

O novo sindicalismo compôs com outras organizações o cenário político que 

contribuiu para a derrocada do regime militar, e abertura democrática no Brasil. A partir de 

então há um impulso dos mais significativos não só no movimento sindical, mas também no 

movimento social reivindicativo por direitos sociais e participação cidadã nas decisões 

concernentes ao espaço público, entendendo este como aquele sob responsabilidade do 

Estado.  

A intensa mobilização e ascensão do movimento sindical verificada nos anos oitenta 

parecem perder força nos anos noventa e início do século XXI. Pois se vive uma nova fase na 

ordem social, política e principalmente econômica, que tem contribuído significativamente 

para o estabelecimento de reformas dos Estados, assim como uma reestruturação do setor 

produtivo sob o comando do mercado, afetando visivelmente a organização sindical. Isso tem 

provocado certo descrédito da sociedade em relação à eficácia e eficiência dos sindicatos 

como ente mobilizador da força coletiva que tem os trabalhadores.  

Há quem enxergue no declínio da atividade sindical na atualidade, um prenúncio do 

seu desaparecimento devido a pouca importância que os sindicatos têm como representante 

dos trabalhadores na nova lógica do mercado de trabalho, que vem se reconfigurando com a 

reestruturação produtiva. Uma vez que tal lógica proporciona o desaparecimento do emprego 

fixo ao substituir a mão-de-obra operária pelas máquinas inteligentes que ganham cada vez 

mais espaço com o desenvolvimento da microeletrônica.  

A diversificação das atividades e as modalidades de trabalho decorrentes dessa 

reestruturação exigirão maior flexibilidade e capacidade de adaptação do trabalhador às novas 

situações e postos de trabalho cada vez mais individualizados, e em forma de prestação de 

serviço, dispensando assim, a necessidade de um sindicato para negociar salário, jornada de 

trabalho, plano de carreira etc., pois as atividades serão realizadas de forma cada vez mais 

independente por empresas terceirizadas, obedecendo a contratos temporários. 
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Segundo VIEIRA e VIEIRA (2004), a reestruturação produtiva decorrente da 

introdução de novas técnologias baseadas na microeletrônica vem provocando o “declínio 

melancólico do sindicalismo”. Para esses autores, 

  
[...] os sindicatos sofreram o rude golpe da descapitalização do poder; antes, 
forte para reivindicar aumentos salariais, após, fracos para negociar reduções 

salariais. Essa virada no papel dos sindicatos foi de certo modo 

desmoralizante, enfraquecendo inapelavelmente o movimento dos 
trabalhadores. A ocupação dos espaços de trabalho nas unidades industriais 

que se modernizaram ou nas novas que se instalaram tem um novo agente de 

produção; não é humano, não é um trabalhador sindicalizado, mas uma 

máquina, o robô, criado e aperfeiçoado pela inteligência do homem. A mão-
de-obra nas grandes indústrias vem sendo substituída pela máquina 

eletrônica e pelos técnicos, ou seja, o trabalho que correspondia aos 

operários passa a ser feito pelas máquinas, e o mais especializado é 
executado pelos detentores do conhecimento. Em ambos os casos, os 

sindicatos estão fora, o que leva à previsão de um papel cada vez menos 

importante para o sindicalismo no processo produtivo em futuro mais 
imediato (VIEIRA e VIEIRA, 2004, p.152). 

 

Parece-nos que a questão colocada nesses termos representa o anúncio do fim, um fim 

que significaria o próprio fim da história. Mas essa suposta crise do movimento sindical não é 

a primeira grande crise vivida pela organização coletiva dos trabalhadores, muito pelo 

contrário, os trabalhadores assim como todo setor produtivo, e por que não dizer, todas as 

organizações, corporações, instituições etc., que compõe a sociedade sempre enfrentaram com 

certa perplexidade as mudanças e transformações vividas ao longo da história, mas nenhuma 

representou o seu fim, e sim, possibilitou escrevê-la de outra forma. As mudanças e 

transformações sempre foram o combustível que faz mover o motor da história, assim, prefiro 

acreditar que elas são antíteses de antigas teses que farão brotar novas sínteses na produção 

histórica da existência dos trabalhadores.          

É importante assinalar que muitas organizações sindicais tendem a desaparecer sim. 

Assim como já desapareceram e desaparecerão alguns postos de trabalho que por sua 

especificidade não sobreviverão diante da evolução tecnológica. No entanto, a atividade 

sindical não se mantém inerte às mudanças, não são raros os casos em que a organização 

sindical se preocupa em promover cursos de requalificação profissional para trabalhadores a 

fim de recolocá-los no mercado de trabalho. Reivindicam do poder público e muitas vezes 

assumem junto com organizações não governamentais e universidades a responsabilidade pela 

formação de trabalhadores desempregados.  

As organizações sindicais que assim procedem estão longe de perder a sua importância 

como entidade necessária na organização dos trabalhadores, ressalvando ai aquelas que não 
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acompanharem as mudanças e aquelas em que seus membros não se preocupam em tomar em 

suas mãos o seu próprio destino.            

 

2.6 - As associações docentes e a condição de sindicato  

No rastro do desenvolvimento de uma cultura sindical entre os trabalhadores rurais e 

urbanos no Brasil, os professores brasileiros construíram suas organizações inicialmente em 

forma de associação beneficentes, depois como sindicatos combativos e identificados com as 

lutas da classe trabalhadora nos setores produtivos e com os movimentos populares 

reivindicativos rurais e urbano, desencadeados nas duas últimas décadas do século XX.   

Essa é uma tendência verificada em diversos estudos sobre o sindicalismo docente na 

América Latina, onde a organização dos professores, inicialmente, tinha uma orientação 

mutualista, caracterizada pela concessão de benefícios assistenciais e o desenvolvimento de 

ações destinadas ao lazer de seus associados. Segundo Tiramonti (2001, p. 6), em alguns 

países desse continente como “no caso do México, sua projeção foi mais ampla, já que 

agregaram-se a atividade pedagógica e a formação acadêmica à ação mutualista”.  

No entanto, à medida que a escolarização se expande, cresce também a demanda de 

problemas e dificuldades vividas pelos professores, exigindo, portanto, uma nova postura do 

movimento docente, que no caso brasileiro, passou a se identificar com o que se 

convencionou chamar de novo sindicalismo, caracterizado pela sua organização de base, 

reivindicação da autonomia sindical frente ao Estado, militância contestatória das velhas 

estruturas de poder e empenhada em promover mudanças na macroestrutura política e 

econômica que levariam a uma transformação da sociedade.  

Ao desenvolver um amplo estudo sobre as tendências assumidas pelo movimento 

docente no Brasil, Vianna (1999) identifica dois grandes modelos na organização dos 

professores, o “associativismo e o novo sindicalismo”. O primeiro identificado com o 

sindicalismo conciliador tutelado pelo Estado, o segundo assumindo uma postura crítica e 

combativa na luta por fazer valer as reivindicações da categoria, além de preocupar-se com 

um projeto de desenvolvimento social, conforme enfatiza Borges (1997). 

É importante demarcar o tempo histórico em que cada uma prevalece como tendência 

predominante nas formas de organização do segmento docente. Utilizo aqui informações 

sobre a história de duas das mais importantes entidades representativas dos professores da 

educação básica, ou seja, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE e 

a Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo – APEOESP. 
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Ao publicar o resumo de sua história em seus sites na Internet, essas entidades 

consideram ser o ano de 1945 o marco da organização dos professores em associações, o que 

coincide: a) com o momento de abertura política iniciada no período pós II Guerra Mundial; 

b) com retorno de algumas personalidades à cena política brasileira, após terem sido 

colocadas na clandestinidade pela ditadura do Estado Novo; c) com um crescimento 

significativo do número de sindicatos em todas as categorias profissionais conforme Atunes 

(1985), Lopes (1986), Mattos (2003). No entanto, trabalhos acadêmicos desenvolvidos por 

estudiosos como Gadotti (1996), Saviani (1996) e Souza (1997) dão conta de que o 

movimento associativista dos educadores no Brasil se inicia nas décadas de 1920 e 1930, 

primeiro, com a criação da Associação Brasileira de Educadores – ABE em 1924, segundo, o 

surgimento de diversas associações de âmbito estadual a partir de 1930 com a “organização 

das redes de ensino público” (SOUZA, 1997, p. 144).     

Segundo Gadotti (1996, p. 14), a ABE “contava com a participação de professores 

interessados em questões educacionais”. Tal organização contribuiu significativamente com 

as mudanças observadas na educação brasileira, tendo organizado 13 “conferências nacionais 

em diversas cidades sobre diferentes temas” entre 1927 e 1967.   

No contexto do pós-guerra, cresce o número de associação de professores vinculados 

às redes públicas de ensino, embora estas não tivessem ainda o status de sindicato, por não ser 

permitido aos funcionários públicos se sindicalizarem, conforme a legislação então vigente. 

Segundo Saviani (1996, p.15), “as organizações educacionais tinham mais um caráter de 

corporações profissionais, de ordens de profissionais liberais do que propriamente um caráter 

de sindicato de trabalhadores”.  

A maioria dessas associações tinha caráter beneficente, cuja função era resolver 

questões individuais de cada associado, promover atividades culturais e de lazer, construir 

casas de apoio para os professores, e em alguns casos, funcionando como pré-posto do 

Governo na solução de questões administrativas. Ao encaminhar as reivindicações de 

melhoria salarial e condições de trabalho para categoria docente, as associações buscavam 

sempre saídas conciliatórias em nome da ética profissional e da harmonia, evitando assim 

qualquer espécie de confronto com o Estado.  

De certo modo, tais movimentos eram liderados por professores que gozavam de 

prestígio junto às instâncias decisórias da política educacional; através de suas ações, as 

organizações procuravam influenciar as decisões no plano governamental, participando 

ativamente na definição dos rumos da educação, tanto no que diz respeito ao que deveria e 

como seria ensinado nas escolas, como no estabelecimento das credenciais profissionais 
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exigidas do professor. Essas lideranças assumiam uma postura conservadora na lógica 

organizacional da sociedade, realizando práticas educativas avessas a uma perspectiva crítica 

e em estrita conformidade com as determinações oficiais.      

Para as correntes oposicionistas, esse modelo de organização contribuía para 

acomodar as situações de insatisfação dos professores e, ao mesmo tempo, atrelar as ações 

coletivas às políticas de governo. Em documento publicado no site da APEOESP consta a 

seguinte afirmação: “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” (APEOSP, 2006). 

Embora houvesse essa característica, há indícios nas histórias dessas associações, de 

que desde o início havia um comprometimento com um projeto social, conforme reconhece a 

própria CNTE, ao fazer referência à trajetória de luta dos professores que no final dos anos 

1980 viria configurar ela própria. De acordo com essa entidade, “em 1948 teve início a luta 

pela escola pública e gratuita, com o envio do primeiro projeto de Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) ao Congresso Nacional” (CNTE, 2006). Daí é possível concluir que, mesmo 

sob o modelo associativista, com características assistencialistas, estavam latentes outras 

formas de organização da ação coletiva dos professores, sementes que fariam florescer no 

final dos anos 1970 e por toda a década de 1980, novas formas de luta, inspirados no modelo 

do novo sindicalismo cuja inspiração é o movimento operário iniciado pelos metalúrgicos do 

ABC paulista e que se espalhou por todo o país. 

Antes, porém, o movimento associativo crescente fez expandir o número de 

associações docentes em todo o país, culminando com a fundação da Confederação dos 

Professores Primários do Brasil – CPPB, em 1960 na cidade de Recife. Sendo esta a primeira 

confederação de professores do Brasil. Assim, organizados em associações e/ou 

confederações, os professores dos centros mais desenvolvidos do país construíram uma 

história de participação – ora representados pelas lideranças, ora presente nos movimentos de 

massa nas lutas reivindicativas da categoria.  

Reivindicações que dizem respeito tanto a benefícios diretos para a categoria docente 

como elevação dos salários, condições de trabalho e estabelecimento de planos de carreira 

profissional, como às questões de interesse geral da população, como é o caso da luta pela 

abertura política e redemocratização do país que se inicia nos anos 1980 e segue em processo 

de construção.           

Desse modo nascem os sindicatos de professores no Brasil, constituído, 

historicamente, “por fora da tutela do Estado ou dos partidos de governo modelando sua 
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atuação desde a oposição associado às reivindicações de base e articulados com organizações 

políticas de oposição” (PALAMIDESSI, 2003, p.13). Um sindicalismo que, ao longo de sua 

trajetória tem assumido uma posição de classe, assumindo não só a defesa dos interesses de 

uma categoria profissional frente aos patrões, mas acima de tudo, reivindicando um projeto de 

transformação da sociedade brasileira.  

No percurso histórico das ações coletivas dos professores organizada inicialmente em 

associações, transformadas depois em sindicatos após a promulgação da Constituição de 

1988, alternam-se momentos de intensa mobilização e visibilidade da ação sindical, com 

momentos nos quais parece haver um estado de letargia e imanência. Isso se deve, em parte, 

aos processos de mudança expressos nas tendências conjunturais do modelo econômico, 

social e político, tendências essas, que se refletem na realidade cotidiana de cada indivíduo, de 

cada comunidade e de cada grupo profissional.  

Essa alternância é identificada no estudo sobre a “crise e perspectiva da ação coletiva 

docente”, desenvolvido por Vianna (1999), no qual esta pesquisadora faz uma análise de teses 

e dissertações que abordam o movimento docente em diversas regiões do país, nos anos 1980 

e 1990. Nos trabalhos referentes à década de 1980 é identificado otimismo, visibilidade das 

ações e reconhecimento quanto à importância dos sindicatos na organização das lutas da 

categoria. Na década de 1990, observa-se exatamente o contrário. 

A década de 1990 é marcada por um recrudescimento dos movimentos de massa sob a 

liderança dos sindicatos devido a um esvaziamento por parte das bases, as greves 

desencadeadas praticamente não obtiveram vitórias expressivas. No entanto, grande parte dos 

problemas da educação, que antes foram motivadores de grandes mobilizações, permanece 

sem solução.  Vianna (1999) chama atenção para um paradoxo nessa questão, uma vez que, a 

mesma crise que antes motivou os professores a se engajarem nas lutas e promoverem as 

grandes manifestações dos anos 1980, nos anos 1990 foi apontada, por estudos realizados na 

década de 1990, como causa da desmobilização.  

É importante destacar que embora tenha havido desmobilização e desinteresse das 

bases para a participação em movimentos de massa, outro componente se mantém visível nas 

formas de luta do sindicato, ou seja, uma intensificação da negociação de suas reivindicações 

por parte das lideranças na esfera política, através da apresentação ou formalização de apoio 

aos projetos em tramitação no Congresso Nacional, nas Assembléias Legislativas e em alguns 

casos nas câmaras de vereadores.  

Nesse sentido, as organizações sindicais atuaram junto às diferentes esferas políticas 

do Estado visando solucionar os conflitos presentes na relação sindicatos e governos no Brasil 
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dos anos 1990. Tais conflitos foram categorizados por Palamidessi (2003), como “conflito 

econômico-corporativo” – relacionados aos aspectos trabalhistas, tais como salário, estatuto, 

carreira, convênios e acordos coletivos, aposentadoria e pensões; “conflitos político-

corporativos” – que implicam a reivindicação de maior participação nas decisões da política 

educacional; “conflito político-ideológico” – caracterizado pelo questionamento da concepção 

ideológica que orienta a organização do sistema educacional, através das políticas 

governamentais do Estado.    

A atuação dos sindicatos nesse contexto tem se caracterizado pela busca de apoios 

externos em outras entidades da sociedade civil organizada, pela divulgação de manifestos 

tornando públicos os problemas da educação, e pela articulação com as lideranças políticas 

mais sensíveis às questões educacionais.  São estratégias de luta que têm mobilizado outras 

organizações da sociedade que se preocupam com as questões educacionais. Um exemplo 

concreto desse modo de atuação que se constitui um movimentos social em defesa da 

educação, temos a constituição do Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública – FNDEP, 

que reuniu diferentes entidades e teve uma atuação marcante nas discussões sobre os projetos 

que originaram o capítulo que trata da educação na Constituição brasileira de 1988 e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em 1996.  

Formas de participação como essas demonstram a importância do sindicato docente 

como entidade capaz de uma atuação nos níveis micro, quando capta os desejos e expectativas 

dos professores e mobiliza-os em torno de suas reivindicações mais imediatas; e no macro, 

quando se associando às outras entidades representativas dos mais diversos segmentos, 

desencadeia um movimento social que expressa os interesses da sociedade civil.                 

Mas, se em meio à crise dos sindicatos, ainda encontramos pontos positivos que 

justificam a sua existência como entidade representativa dos professores, é preciso avaliar 

com bastante cuidado seus pontos negativos naquilo que diz respeito aos aspectos internos, 

pois neles residem alguns dos nós que têm contribuído para o agravamento da crise que se 

traduz no desinteresse da base. Conhecer, discutir e desatar esses nós, e ao mesmo tempo 

refazê-los dotados de positividade, constitui um passo importante para superação da crise. 

Assim, é necessário depurar os interesses particulares, os projetos individuais e a 

defesa dos interesses meramente corporativos. Da mesma forma é preciso rever a cristalização 

do poder que se instala em muitas organizações, com a repetição de uma mesma diretoria 

mudando apenas as funções de seus membros. Isso tem tornado alguns poucos, verdadeiros 

especialistas no conhecimento sobre o funcionamento da estrutura sindical e da macro-

estrutura econômica, social, política etc., mas ao mesmo tempo distante daqueles que lhes dão 
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sustentação. Por sua vez, os professores não se sentem motivadas a participar por não verem o 

sindicato como o espaço propício ao diálogo sobre as questões cotidianas, o espaço da 

diferença, e sim um lugar dos discursos prontos, das palavras de ordem e de um sectarismo 

que desqualifica aqueles que não compartilham do pensamento da maioria.  

No entanto, estudos como o de Almeida (2000), demonstram que passos significativos 

vêm sendo dados por alguns sindicatos, a exemplo da APEOESP, que desenvolve desde 1996 

um programa de formação para os professores, contribuindo assim com o desenvolvimento 

profissional dos mesmos. Isso significa investir na construção de uma nova prática sindical, 

no sentido de melhorar a qualidade da educação. Iniciativas como essa da APEOESP 

facilitam uma maior aproximação do sindicato com as suas bases, contribuem para a elevação 

da auto-estima dos professores e devem ser compreendidas “como parte da natureza de um 

sindicato de professores” (ALMEIDA, 2000, p. 3).  

Os estudos realizados por Almeida referem também às experiências de formação 

continuada desenvolvidas por sindicatos e federações em nível internacional a exemplo de 

Portugal e Espanha que contam inclusive com financiamento público para concretização de 

seus projetos.  

As iniciativas discutidas por esta autora nos mostram que muito pode ser feito no 

campo da formação continuada dos professores, não só sob a tutela de Estados e Municípios 

através de suas secretarias, mas também por organizações como os sindicatos, com as 

lideranças e as bases assumindo o projeto de desenvolvimento profissional dos professores, 

configurando novas identidades no processo de construção da profissão docente.  

 

2.7 - O processo de construção da profissão docente  

Pensar essa questão implica adentrar num campo conceitual cujas definições são 

polissêmicas, tornando complexo o seu entendimento. Para compreendê-lo faz-se 

necessário desvelar as tensões presentes nas construções heurísticas com as quais se 

definem profissão e profissionalização. Significa enfrentar a complexidade cujo desafio é 

“procurar „saber‟ a identidade e a profissionalização docente, considerando que saber é 

interrogar o real, pensar a experiência, elevá-la à condição de experiência compreendida, 

para buscar sua gênese e sentido” (BRZEZINSKI, 2002, p.7).   

Trilhar esse percurso exige uma abordagem sócio-histórica no sentido de 

esclarecer as concepções das quais derivam os conceitos e as categorias articuladas na 

explicação do que se considera uma profissão e conseqüentemente um processo de 

profissionalização da docência. Nesse sentido, é necessário compreender que estamos 
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imersos num campo de interesses contraditórios, no qual se confrontam teses formuladas 

segundo diferentes correntes de pensamento, conflitantes ao propor explicações sobre a 

realidade social.  

Com base na compreensão de que a realidade é construída socialmente, entende-se 

o termo profissão como uma construção social, cujo processo se desenvolve num ambiente 

marcado por conflitos históricos. Nóvoa (1991, p.21) esclarece que a “afirmação 

profissional dos professores é um percurso repleto de lutas e de conflitos, de hesitações e 

de recuos”, isso porque a realidade educacional é um espaço historicamente habitado por 

diferentes atores sociais como o Estado, a Igreja, a família e o movimento docente, os 

quais lutam pela preservação dos seus interesses. Para esse autor “a compreensão do 

processo de profissionalização exige, portanto, um olhar atento às tensões que o 

atravessam”. 

No âmbito da produção acadêmica esse é um assunto amplamente discutido sob 

diferentes perspectivas por teóricos da educação, em nível nacional e internacional. 

Assim, há recorrências, ora às dimensões internas do ser profissional, naquilo que diz 

respeito às competências e habilidades individuais necessárias ao bom desempenho no ato 

de ensinar; ora às suas dimensões externas, situadas num campo de luta política, no qual 

os atores sociais do movimento de educadores reivindicam o status de profissão para a 

atividade docente; ora na compreensão dessas duas dimensões como unidade dialética que 

se articula na construção da identidade sócio-profissional dos professores.  

 No campo das reformas educacionais propostas pelos Estados nacionais, a questão 

da profissionalização dos professores assume grande relevância, pois acredita-se que uma 

melhora na qualidade da educação passa, necessariamente, pela elevação dos níveis de 

profissionalização do corpo docente. Nesse campo se estabelece uma luta cujos objetivos 

são aparentemente convergentes, uma vez que se baseiam por um lado, no “fato de o 

movimento docente insistentemente reivindicar condições de trabalho para uma real 

profissionalização, em outro, por ser levantado por autoridades e governantes, 

principalmente em períodos de reformas educativas”. (HIPOLYTO, 1999, p. 81).  

No entanto, essa convergência de interesses se circunscreve aos objetivos 

proclamados, situados num plano ideal. Uma vez que, em se tratando dos objetivos reais 

revelam-se as contradições, expondo as fraturas do conflito no qual se opõem os interesses 

do Estado e as aspirações dos educadores.         
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Uma imersão na literatura produzida sobre esse assunto leva à compreensão, a 

princípio, dos conceitos elaborados pela sociologia clássica na definição do que se 

constitui uma profissão e o processo de profissionalização. Num primeiro momento, esse 

estudo apoia-se em obras organizadas por autores brasileiros e/ou em parceria com autores 

de outras nacionalidades, como Ramalho e Carvalho (1994), Veiga (1998), Veiga & 

Cunha (1999), Brzezinski (2002), Ramalho, Nuñez & Gauthier (2003). Assim como em 

obra de autores estrangeiros como Enguita (1991, 2001), Novoa (1991, 1997), Giroux 

(1997), Dubar (1997), Popkewitz (1997), Sarramona (1998), Schon (2000), Freidson 

(2001), Pérez (2001), Perrenoud (2001, 2002), Tardif, Lessard, & Gauthier (2001), 

Contreras (2002), Tardif (2002). Esses trabalhos contribuem para uma apreensão desse 

campo conceitual, tornando-se referência para a análise e compreensão crítica da realidade 

em que professores constróem suas identidades sócio-profissionais.      

 

2.8 – Refletindo sobre os conceitos de profissão  

O conceito de profissão é uma construção social histórica, contextuada num dado 

espaço de referência e que sofre mutações ao longo do tempo. Por ser dotado de tais 

características é um termo concebido com diferentes sentidos e significados.  

Trabalhos desenvolvidos por autores como Sarramona (1998) e Pérez (2001) fazem 

referência à evolução histórica do termo profissão recorrendo a sua origem na 

religiosidade e nas organizações gremiais no período medieval. No sentido religioso, 

profissão significa professar a fé, assumir um compromisso público com a ordem religiosa 

desprender-se dos bens materiais e guardar seus segredos. Assim, “as instituições 

profissionais nascem de certas funções sagradas que em princípio foram assumidas por 

sacerdotes” (SARRAMONA, 1998, p.98).  

O termo profissão, na sua origem, também se associa à lógica da divisão social do 

trabalho na qual se estabelece certa terminologia para distinguir as diferentes ocupações, 

de acordo com o prestígio social, com o monopólio e com o controle que exerce sobre as 

atividades desempenhadas. A divisão passa pelo valor atribuído ao trabalho realizado 

levando em conta o seu grau de complexidade, a demanda social por determinado serviço 

e a capacidade de organização coletiva daqueles que desempenham determinada atividade.  

A escala de valores atribuída ao trabalho contribui para o estabelecimento de uma 

estratificação dos grupos ocupacionais, mantendo num nível superior as ocupações que 

demandam uma maior complexidade e emprego da capacidade intelectual e, na base, 
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aquelas consideradas fáceis, repetitivas, que exigem o emprego das mãos ou a força física. 

Na Idade Média, essa estratificação contribuía para que o trabalho tivesse sua organização 

regulamentada por diferentes corporações de ofício.  

Vale salientar que a admissão numa corporação de ofício de alto prestígio social 

representava, para o pretendente, segurança, rentabilidade e status social elevado, por isso, 

eram estabelecidas certas restrições ao ingresso de novos membros. A aceitação se dava 

após um período de preparação junto aos mestres, e mediante um “juramento público” aos 

princípios da corporação baseados em “três compromissos: observar as regras; guardar os 

segredos; prestar honra e respeito aos jurados, controladores eleitos e reconhecidos pelo 

Poder Real” (DUBAR, 1997, p. 124).  

De acordo com Dubar (1997), essas corporações deram origem ao que se 

convencionou classificar, segundo a sociologia anglo-saxônica, como profissões e ofício.  

Para esse autor, a dissociação entre essas duas categorias ocupacionais tem como marco 

inicial o processo de expansão e consolidação das universidades, sendo classificadas como 

profissões as ocupações derivadas das artes liberais, ensinadas nas universidades. Já os 

ofícios derivam das artes mecânicas, nas quais se emprega muito mais a força física que o 

intelecto.      

Com a modernidade o conceito de profissão passa a ser “vinculado ao 

desenvolvimento das ciências e da tecnologia” (SARRAMONA, 1998, p.98). Nesse 

sentido, o domínio dos conhecimentos científicos se torna um critério preponderante para 

a definição do que pode ser considerada uma atividade profissional. Aliado a esse fator 

ganha força, o caráter de hierarquização das funções e a capacidade de planejar e prever 

resultados com base em critérios objetivos.  

 

O resultado dessa nova concepção foi o auge da engenharia e da medicina 

como saberes práticos, eficazes e capazes de explicar por  que e como. 

Pelo contrário, os trabalhos que não puderam aplicar essa racionalidade 
tecnológica se viram pouco a pouco rechaçados como ofícios, trabalhos 

ou artes, que requerem habilidade, porém sem base científica  

(SARRAMONA, 1998, p.98).   
 

Segundo Freidson (2001, p.32), na abordagem clássica da sociologia das profissões 

desenvolvida nos países de origem anglo-americana, predomina dois conceitos de 

profissão, o primeiro “se refere a um amplo estrato de ocupações relativamente 

prestigiadas”, na qual se reconhece como profissionais os indivíduos com formação em 

algum curso de nível superior. O segundo diz respeito a “um número limitado de 
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ocupações que tem mais ou menos em comum, traços característicos institucionais e 

ideológicos particulares”.  

A teoria dos traços ideais, inspirada no modelo clássico das profissões liberais 

burguesa, com destaque à medicina e à ciência jurídica, é uma referência construída pela 

sociologia americana, para definir o conceito de profissão. Essa é abordada tanto na 

literatura internacional, a exemplo dos trabalhos de Dubar (1997), Enguita (1991), 

Freidson (2001) Popkewit (1997), Sarramona (1998), Contreras (2002), como em obras 

produzidas no Brasil, tais como as de Brzezinski (2002), Ramalho, Nuñez & Gauthier 

(2003), Veiga (1998), Veiga & Cunha (1999), entre outros.   

Conforme a concepção elaborada pela sociologia clássica americana,  uma profissão 

tem as seguintes características: a) presta um serviço relevante à sociedade; b) é exercida 

por profissionais altamente qualificados, detentores do conhecimento produzido e 

sistematizado numa área específica de atuação; c) tem licença e formação especializada; 

d) é autônoma; e) é regida por um código de ética estabelecido pelos pares; f) apresenta 

prestígio social elevado; g) e a existência de uma subcultura profissional.  

Prestar serviços relevantes à sociedade é uma característica apontada em estudos 

dos autores acima referidos, a partir de formulações conceituais próprias ou citando 

terceiros, todos eles convergem ao fazer referência a essa característica como uma das 

condições para que uma ocupação seja reconhecida como profissão.  

Outro aspecto enfatizado na literatura sobre as profissões relaciona-se à seguinte 

questão: a quem compete exercer determinada função e quais as condições desse exercício 

para que essa seja considerada uma profissão? A resposta nos coloca diante da segunda 

característica, ou seja, uma profissão é exercida por indivíduos altamente qualificados, 

detentores de um saber sistemático, racionalizado e próprio de um dado campo de 

conhecimentos. 

Neste aspecto, parte-se da compreensão de que uma profissão possui um corpo de 

conhecimentos específicos constituindo-se os saberes profissionais e só àqueles que os 

detém, lhes é facultado o direito de exercê-la. Isso requer o domínio de competências e 

habilidades que se adquirem ao longo do processo de formação profissional dos sujeitos 

vocacionados para o seu exercício.     

No exercício da profissão, o profissional não se limita apenas a repetir atividades 

rotineiras. Ele recria e sistematiza novos conhecimentos próprios de sua área de atuação, 

essa capacidade lhe rende a exclusividade do exercício e o poder diante daqueles para 

quem se presta um determinado serviço. Sendo, portanto, uma exclusividade conquistada 
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mediante a obtenção da licença e formação especializada, concedida por órgãos 

credenciados e de competência reconhecida pelos pares.  

A licença e a formação especializada se constituem outra característica necessária 

ao reconhecimento profissional de uma categoria, representa uma credencial outorgada 

por instituições credenciadas, após o período de formação, em que aquele que pleiteia ser 

profissional recebe os ensinamentos de outros profissionais mais experientes. A formação 

especializada é adquirida inicialmente através da transmissão dos saberes próprios da área 

de atuação, sistematizados em um currículo formal, validados como um conhecimento 

superior.  

O ingresso na profissão é regulado legalmente pelos próprios profissionais das 

áreas ao definirem quais são os conhecimentos e habilidades necessárias ao desempenho 

das atividades inerentes à profissão. Os saberes adquiridos sobre um dado ofício conferem 

poder e autoridade ao profissional na relação estabelecida entre este e o cliente, o qual se 

dispõe a acatar suas determinações e/ou orientações na resolução de um dado problema.  

Nesse sentido, o profissional é reconhecido como um sujeito dotado de poder e 

autoridade, tanto referente a um poder concedido pelo Estado, através de suas instituições 

credenciadas, como no sentido de autor, aquele que cria e se autoriza por ser portador de 

um conhecimento específico.   

Essa condição lhe favorece no desenvolvimento da autonomia, uma outra 

característica bastante evidenciada nos estudos da profissão. No exercício da autonomia 

profissional os pares definem coletivamente as regras inerentes ao exercício da profissão, 

isso implica um controle interno das decisões, evitando assim ingerências externas que 

venham prejudicar a imagem da categoria. Dessa forma, os próprios profissionais 

estabelecem o código de ética que regula a conduta profissional de seus membros, são eles 

quem julga, em primeira instância, os casos em que ocorre violação de seus princípios. 

Uma demonstração do grau de autonomia frente ao Estado e a outras organizações.    

O controle interno do exercício profissional faz-se mediante a existência de uma 

corporação responsável pela congregação dos membros, nesse caso, são as entidades de 

classe, os conselhos e associações profissionais quem define o código de ética 

profissional. Portanto, considera-se profissão a ocupação cujo grupo que a exerce está 

suficientemente organizado através de instituições criadas para estabelecer e controlar as 

regras do seu próprio trabalho.  

Numa profissão deve haver preocupação com a legitimidade dos conhecimentos 

próprios da área, bem como dos indivíduos que se propõem a desempenhá-la como 



 59 

 

 

atividade principal e remunerada. Desse modo, as organizações corporativas são espécies 

de “anjo da guarda”, protegendo o exercício profissional e assegurando autonomia aos 

seus membros, mas também zelando pela qualidade dos serviços prestados a quem deles 

necessita.  

Além da preocupação com o atendimento aos clientes, as corporações profissionais 

participam como instâncias altamente responsáveis pela elaboração das políticas públicas 

que envolvem os interesses da categoria, fazendo-se ouvida quando necessário.  

Uma profissão é reconhecida também pelo alto prestígio social e reconhecimento 

público, refletidos no grau de responsabilidade de quem a executa e na remuneração 

condigna que se faz justa pela importância dos serviços prestados.  

A existência de uma subcultura profissional estabelece uma hierarquia mais radical 

entre as diversas atividades, produzindo um escalonamento dos saberes a julgar pela sua 

complexidade. Assim, uma profissão produz uma subcultura profissional a partir de 

conhecimentos menos especializados, possibilitando aos seus ocupantes adquirirem a 

formação em menor tempo.      

De acordo com a sociologia das profissões, a hierarquia existente entre as 

atividades desempenhadas pelos indivíduos na sociedade classifica-as como ocupação, 

semiprofissão e profissão. Assim, uma ocupação tende a evoluir ao status de profissão à 

medida que satisfaz aos critérios estabelecidos como modelo do que é ser uma atividade 

profissional. Quando esta atende parcialmente a tais critérios é considerada uma 

semiprofissão.  

Segundo Guerreiro Séron (1999), esses critérios se fundamentam no enfoque 

sociológico funcional-estruturalista predominante no estudo das profissões, nas primeiras 

décadas do Século XX. São critérios estabelecidos pelos ideólogos da tradição 

funcionalista, principalmente os seguidores de Parsons.  

A crítica ao estabelecimento de um tipo ideal baseado no conjunto de 

características definido a partir dos princípios da tendência funcionalista denuncia o seu 

“viés ideológico”, demonstrando que “há uma fraqueza substancial na teoria dos traços 

que nos faz duvidar de seu valor para entender a realidade social das profissões” 

(CONTRERAS, 2002, p. 58). Ainda segundo esse autor os traços característicos definidos 

anteriormente “não deixa de ser uma seleção interessada de elementos”, os quais não são 

suficientes para definir o termo profissão considerando a complexidade que envolve sua 

dinâmica em diferentes contextos.  
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As teorizações sobre os traços não são senão formalizações de supostos 

ideológicos que as próprias profissões sustentam, com o objetivo de 

manter a legitimidade de seu status e seus privilégios, e para manter sua 
diferenciação com respeito a outras ocupações (CONTRERAS, 2002, p. 

58).         

 

Compartilham essa crítica, autores como Popkewitz (1997, p.39), para quem “este 

tipo ideal tem uma frágil base de sustentação, na medida em que ignora as lutas políticas, 

os confrontos e os compromissos que estão envolvidos na formação das profissões”. Isso 

implica que na definição do que pode ser considerada uma profissão há um conteúdo 

ideológico, elaborado e difundido em conformidade com os interesses de determinados 

grupos sociais, e adequado a determinados contextos.             

Nos estudos sobre a profissionalização, além da influência funcionalista, outro 

enfoque é significativo na construção de uma teoria das profissões. Trata-se do 

interacionalismo simbólico, o qual tem contribuído na fundamentação da  “sociologia 

contemporânea das profissões que concebe a profissionalização como um processo não 

linear, dinâmico, contextualizado e em construção” (RAMALHO, NUÑEZ e GAUTHIER, 

2002, p.40). 

O caráter ideológico das teorizações sobre as profissões é enfatizado por Cunha 

(1999), que associa o conceito de profissão às relações de poder que se estabelecem na 

sociedade, segundo essa autora são as estruturas de poder quem categoriza os indivíduos.   

 

[...] a profissionalização é um processo histórico e evolutivo que acontece 

na teia de relações sociais e refere-se ao conjunto de procedimentos que 
são validados como próprios de um grupo profissional, no interior de uma 

estrutura de poder (CUNHA, 1999, p.132).  

 

Ramalho e Carvalho (1994, p. 51) enfatizam o caráter ideológico do termo 

profissão citando Larson, que considera o “desenvolvimento do profissionalismo como 

prática de um conjunto de atividades de trabalho, como um conceito e como uma 

ideologia, no contexto dos sistemas educativos das sociedades”. Assim, em cada contexto 

social e histórico se desenvolvem concepções ideológicas que dão sustentação a 

determinado modelo de profissão.   

 

2.9 - A docência como profissão 

O conceito de profissão elaborado pela sociologia clássica tem se constituído ponto 

de partida de vários estudos que procuram definir a docência como profissão. Admitindo a 
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validade de seus critérios, ou tecendo críticas aos seus postulados, estudiosos desse 

assunto têm proposto, ao longo da história, diversos modelos teóricos como fundamento 

das análises que buscam compreender o caráter profissional da atividade docente.  

Ramalho e Carvalho (1994) destacam, a partir de uma revisão da “literatura 

especializada” sobre as profissões, a existência de três modelos característicos da 

profissão docente, a saber: o modelo fásico ou dos traços ideais, o da profissionalização 

como processo e o modelo caracterizado como poder. Estes se baseiam em princípios 

sociológicos que vão das tendências tradicionais do funcional-estruturalista às abordagens 

que esboçam uma perspectiva crítica dos modelos anteriores.  

Tomando como base uma revisão histórica produzida por Quintana (1989), 

Ramalho e Carvalho (1994) identificam, no modelo fásico, um perfil da profissão docente 

associado ao conceito das profissões liberais, caracterizadas como ocupações de tipo 

superior, altruístas, detentoras do monopólio legal que permite o controle sobre seus 

membros, reguladas por um código de ética, e que prestam serviços sociais relevantes 

baseados em conhecimentos especializados e sistematizados.   

Nessa perspectiva, consideram-se profissão as ocupações que se enquadram nesses 

critérios e os exibem como traços ideais característicos; no entanto, a docência é 

considerada “uma profissão liberal” que se distingue das demais por suas próprias 

peculiaridades, “trata-se de uma ação profissional afetivamente neutra, funcionalmente 

específica, de tipo universal, centrada na eficácia coletivista” (QUINTANA apud 

RAMALHO e CARVALHO, 1994, p. 49).                  

Outros trabalhos citados no estudo destas autoras, a exemplo de Perez (1988) e 

Touriñan (1987), apresentam um caráter comparativo da atividade docente com os traços 

ideais das profissões liberais e concluem que o magistério tem pouco de profissional. Uma 

vez que a ação prática desempenhada pelos professores raramente se enquadra nos traços 

definidos a priori, assim, a docência se revela um tipo de atividade mais ocupacional do 

que profissional. 

Qualificada por Ramalho e Carvalho (1994) como uma perspectiva mais 

abrangente, a análise sobre a profissionalização desenvolvida por Carrasco (1998) destaca 

como ocupações mais profissionalizadas, aquelas que exigem: maior grau de 

cientificidade dos conhecimentos mobilizados no desempenho das atividades, capacidade 

de organização coletiva para produzir e difundir os conhecimentos do campo profissional, 

definição de critérios sociais e controle dos serviços prestados à população a quem se 

destinam tais serviços, bem como elevado status que a profissão goza na sociedade.  
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Segundo esse expoente do modelo fásico ou traços ideais, a profissionalização da 

docência passa por uma melhor formação e a mudança de percepção dos professores em 

relação à sua atividade prática, para que a ocupação relativa ao magistério possa ser 

considerada profissão no sentido sociológico do termo.              

O modelo da profissão como processo ao qual se referem Ramalho e Carvalho 

(1994) preconiza a possibilidade de uma ocupação alcançar o status de profissão passando 

por diferentes estágios, isso requer que o grupo ocupacional aspirante estabeleça certas 

condições que o levará a tal posição. Assim, recomenda-se o estabelecimento de uma 

organização coletiva de abrangência nacional, com competência suficiente para 

determinar as diretrizes da profissão no que diz respeito à sua nomenclatura, provimento 

da titulação de seus membros, defesa dos direitos profissionais, estabelecimento do código 

de conduta ética, além de adotar estratégias de mobilização pública para garantir o apoio 

da sociedade.  

Este modelo não avança muito em relação ao anterior, tendo em vista que mantém 

a idéia de enquadramento aos critérios pré-estabelecidos para a profissionalização no 

modelo fásico. Segundo Ramalho e Carvalho (1994, p. 49), sua diferença se circunscreve 

à inclusão da “questão da organização da categoria com teor reivindicatório”, bem como 

por considerar na sua abordagem o caráter histórico. As críticas a esse modelo são 

dirigidas ao fato de não serem considerados os contextos político, social e econômico, 

definindo a profissão como um conceito estático, desprezando os aspectos contextuais e 

sua evolução no tempo histórico.    

O modelo poder fundamenta-se na capacidade de um grupo, mediante a habilidade 

de suas lideranças, para estabelecer um monopólio legal que lhe assegura certos 

privilégios no exercício da profissão. Trata-se de um modelo estabelecido e legitimado no 

modo de produção capitalista vigente, tendo como suporte ideológico os princípios da 

ideologia liberal burguesa. Nesse sentido o Estado, o mercado e a sociedade industrial são 

estruturados de modo a fazer funcionar o “[...] sistema de diferencial de competências e 

recompensas, baseado na aquisição de uma experiência social reconhecida e do monopólio 

do conhecimento especializado pelos profissionais” (RAMALHO E CARVALHO, 1994, 

p. 51).  

No modelo do poder, a ideologia e o controle dos conhecimentos são pontos vitais 

para a existência do profissionalismo, conforme Contreras (2002, p. 61) “[...] o 

profissionalismo como ideologia se encontra ligado à capacidade de impor um 

conhecimento exclusivo” legitimado cientificamente e expresso na linguagem própria de 
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um determinado grupo profissional. Essa condição favorece a obtenção de status, 

reconhecimento e os privilégios que o coletivo de profissionais reivindica para si.  

Para Contreras (2002), a profissionalização da docência não deve se basear na 

perspectiva ideológica do profissionalismo que se manifesta apenas como reivindicação de 

status social e privilégios restritos aos integrantes do grupo profissional, mas sim, na 

prática profissional dos professores socialmente referenciada na qualidade que requer o 

trabalho educativo. Nesse sentido a tendência funcional-estruturalista não tem sido aceita 

como única referência na definição da docência como profissão. Considerando apenas os 

traços característicos definidos pela sociologia clássica, não seria possível definir a 

docência como uma profissão, quando muito, poder-se-ia denominá-la uma semiprofissão.  

 

Quando se comparam os professores com essas características, a 

conclusão mais habitual a que se chega é a que a única denominação 
possível a ser atribuída é a de semiprofissionais, já que se considera que 

lhes falta autonomia com relação ao Estado que fixa sua prática, carentes 

de um conhecimento próprio especializado e sem uma organização 

exclusiva que regule o acesso e o código profissional (CONTRERAS, 
2002, p. 57).      

 

O referido autor chega a essa conclusão baseado nos estudos de Enguita (1991), 

que ao analisar a profissionalização sob o aspecto da posição social dos professores, 

estabelece uma comparação entre as características de uma atividade profissional e 

aquelas denominadas proletárias. Uma ocupação profissional diz respeito às atividades de 

um grupo autoregulado por uma corporação composta pelos pares; autônomo nas decisões 

profissionais; exclusivo na prestação de um serviço relevante para a sociedade; tendo a 

sua competência protegida por lei; além de reconhecimento, poder e prestígio social 

elevado. Numa situação oposta o proletário não tem o controle sobre seu trabalho, 

desempenha tarefas menos complexas e, portanto menos prestigiadas.  

Sob o ponto vista abordado por Enguita (1991), a docência atende parcialmente a 

alguns requisitos de uma profissão, tais como: competência, vocação, licença, 

independência e autoregulação.  Estes aspectos se manifestam na atividade docente com 

certas limitações, colocando em questão a validade do reconhecimento da docência como 

atividade profissional.   

No aspecto da competência, os limites decorrem do fato de que os saberes e 

conhecimentos utilizados pelo professor no exercício do magistério não são de 

exclusividade de um grupo, esses são apropriados por outras pessoas, alheias ao grupo 
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ocupacional, as quais podem inclusive emitir julgamento sobre o trabalho desenvolvido 

pelos professores. 

Quanto à vocação, há o reconhecimento de que numa sociedade capitalista, a opção 

por uma ocupação tem pouco de desapego ao usufruto dos bens materiais e simbólicos de 

valor econômico em função de prestar um serviço à humanidade, e muito do prestígio 

social, reconhecimento e remuneração auferida com o exercício da atividade profissional. 

Considerando o tradicional componente vocacional presente no discurso dos professores 

sobre o ingresso na carreira do magistério é aceitável a conclusão de que “a imagem do 

licenciado que se dedica ao ensino se move entre a de alguém que renuncia a ambição 

econômica em favor de uma vocação social e a de quem não sabe nem pode encontrar algo 

melhor” (ENGUITA, 1991, p. 4). 

Em relação à licença para atuar numa dada área profissional, os professores a tem 

concedida pelo Estado que regulamenta através de sua legislação o exercício profissional 

do magistério; no entanto, o próprio Estado admite a atuação de pessoas não licenciadas 

na atividade de ensino, como forma de suprir as necessidades imediatas do sistema 

educacional, algo difícil de acontecer com outras profissões. Assim a licença concedida 

não assegura a exclusividade do professor no exercício das funções docentes.  

Concernente à independência, “os docentes só são parcialmente autônomos tanto 

frente às organizações como frente a seu público”( (ENGUITA, 1991, p. 5). Na condição de 

assalariados se submetem aos desígnios do Estado e/ou empresas que os contratam, mas 

exercem sua autonomia no interior da sua sala de aula diante dos alunos. No entanto tal 

autonomia pouco pode ser comparada com a que tem um médico, um advogado ou 

engenheiro diante do seu cliente.  

No que diz respeito à autorregulação, Enguita (1991, p. 5) chama atenção para o fato 

de que o “coletivo de docentes carece de um código ético ou deontológico”, assim como de 

“mecanismos próprios para julgar seus membros ou resolver conflitos internos”. Além disso, 

os docentes não são os responsáveis pela definição das regras relacionadas ao seu próprio 

trabalho, estas são quase sempre decisões tomadas pelos técnicos e burocratas do sistema 

público no âmbito do Estado ou pelos empresários do setor educacional na rede privada.  

Mas se de acordo com essa concepção a docência não pode ser definida como uma 

profissão, também não pode ser vista como uma atividade estritamente proletária, aquela 

em que “um grupo de trabalhadores perde, mais ou menos sucessivamente, o controle sobre 

seus meios de produção, o objetivo de seu trabalho e a organização de sua atividade” 

(ENGUITA, 1991, p. 6). Embora a categoria docente tenha sofrido um processo de 
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proletarização, decorrente da perda de autonomia sobre seu trabalho, da intensificação da 

jornada de trabalhos, do achatamento de seus salários e do processo de feminização do 

magistério.      

 

Como consequência, o coletivo dos docentes se move mais ou menos num 

lugar intermediário e contraditório entre os dois pólos da organização do 

trabalho e da posição de trabalhador, quer dizer, no lugar das semiprofissões. 
Os professores estão submetidos à autoridade de organizações burocráticas, 

sejam públicas ou privadas, recebem salários que podem caracterizar-se 

como baixos e tem perdido praticamente toda capacidade de determinar os 

fins de seu trabalho. Sem dúvida, seguem desempenhando umas tarefas de 
alta qualificação em comparação com o conjunto dos trabalhadores 

assalariados e conservam grande parte do controle sobre seu processo de 

trabalho (ENGUITA, 1991, p. 8). 

          

Numa contraposição à racionalidade positivista e funcionalista que busca 

enquadrar diferentes ocupações sem levar em conta suas especificidades, outras correntes 

de pensamento baseadas na fenomenologia, no interacionismo, na etnometodologia e na 

hermenêutica concebem a profissionalização como um processo em construção, dinâmico 

e contextualizado. Algo que não se encerra num conjunto de características tomadas como 

verdades eternas, mas sim, relações que se flexibilizam e se relativisam na execução, 

reflexão e teorização sobre uma determinada prática.  

 

A atividade docente, por sua complexidade, característica, no contexto 

atual, deve procurar a sua identidade para formular sua própria concepção 

de “profissão” e pensar o processo de profissionalização como uma meta 
desejada. Trata-se de um processo de “negação dialética”, que implica 

negar os modelos da sociologia clássica, e ao mesmo tempo considerar 

deles os elementos que possam, por sua vez, orientar a busca dessa 
identidade (RAMALHO, NUÑEZ e GAUTHIER, 2003, p.47).  

 

Com base nessa lógica, uma profissão não é definida aprioristicamente por critérios 

e/ou traços característicos transpostos de forma acrítica de outro contexto histórico, social 

e econômico. O estatuto profissional é uma decorrência da ação ativa dos sujeitos 

envolvidos na execução de dada atividade. No caso da docência, o seu status de profissão 

deve ser resultante do processo de profissionalização construído coletivamente pelos 

professores no exercício da docência e nas suas lutas pelo reconhecimento e valorização 

profissional.  

Segundo Perrenoud (2002, p.10/11), “a profissionalização do ofício de professor” é 

uma expressão ambígua, uma vez que ela tanto poderia significar o alcance do status de 
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profissão mediante a elevação dos níveis de formação profissional, como pode se 

configurar um processo no qual se busca enquadrar o ofício de ensinar nos limites das 

teorias clássicas das profissões. Para esse autor, “não é oportuno nem possível ditar aos 

profissionais, em todos os detalhes, seus procedimentos de trabalho e suas decisões. 

Sendo assim, a atividade de um profissional é regida essencialmente por objetivos [...] e 

por uma ética” elaborada pelo grupo profissional.          

Um profissional deve ser capaz de formular teses sobre seu campo de atuação, a 

partir das situações problemáticas que lhe compete solucioná-las. Ele decide, planeja, 

executa e avalia as ações de ordem prática com base em conhecimentos teóricos e saberes 

oriundos da própria experiência individual, assim como aquelas experiências 

compartilhadas com os pares no cotidiano do exercício profissional. Assim, sua identidade 

profissional implica uma construção permanente que se refaz dialeticamente numa prática 

reflexiva. 

              

Uma prática reflexiva pressupõe uma postura, uma forma de identidade, 
um habitus. Sua realidade não é medida por discursos ou por intenções, 

mas pelo lugar, pela natureza e pelas conseqüências da reflexão no 

exercício cotidiano da profissão (PERRENOUD, 2002, p.13).  

 

Considerando que o trabalho docente é desenvolvido num campo interativo de 

relações complexas, onde as técnicas e receita perdem o seu caráter de universalidade em 

detrimento das singularidades de cada contexto, faz-se necessário que o professor assuma 

cada vez mais a condição de “um inventor, um pesquisador, um improvisador, um 

aventureiro que percorre caminhos nunca antes trilhados e que pode se perder caso não 

reflita de modo intenso sobre o que faz e caso não aprenda rapidamente com a 

experiência” (PERRENOUD, 2002, p.13). 

A intensidade de suas reflexões proporciona a formalização dos saberes sobre o 

agir docente em suas interações com alunos, com pais e com outros professores, assim 

como possibilita compreender as relações internas e externas que se estabelecem na lógica 

de organização do sistema educacional. Isso faz do professor um profissional dotado de 

certa autonomia individual e coletiva, o que lhe permite tomar as decisões que dizem 

respeito ao seu campo profissional.    

Segundo Altet (2001), um professor profissional é, 

 

[...] uma pessoa autônoma, dotada de competências específicas que 

repousam sobre uma base de conhecimentos racionais, reconhecidos, 
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oriundos da ciência, legitimados pela Universidade, ou de conhecimentos 

explicitados oriundos da prática. Quando sua origem é uma prática 

contextualizada, esses conhecimentos passam a ser autônomos e 
professados, isto é, explicitados oralmente de maneira racional, e o 

professor é capaz de relatá-los (ALTET, 2001, p.25).  

 

Todavia, essa racionalidade dos conhecimentos professados pelos professores não 

encerra a questão da profissionalização da docência, uma vez que esta se dá numa relação 

de poder no âmbito do trabalho docente, envolvendo as diferentes instâncias que 

interagem na composição do sistema educacional, tais como: os gestores, as famílias, o 

sindicato, as associações científicas e universidades.  

Segundo Tardif e Lessard (2005, p.27),  

 

[...] uma profissão não é outra coisa senão um grupo de trabalhadores que 

conseguiu controlar (mais ou menos completamente, mas nunca 
totalmente) seu próprio campo de trabalho e o acesso a ele através de 

uma formação superior, e que possui uma certa autoridade sobre a 

execução de suas tarefas e os conhecimentos necessários à sua realização. 

 

Podemos observar, nos estudos sobre a profissão docente, diferentes conotações 

oriundas de diversas interpretações que levam em conta o contexto e a pluralidade de 

situações nas quais se realiza a atividade docente. Diante disso, é aceitável a idéia de que a 

docência é uma profissão configurada num campo de interações complexas, rejeitando os 

determinismos da sociologia clássica das profissões, baseada no modelo das profissões 

liberais. A docência se constitui uma profissão que evolui dialeticamente na dinâmica das 

relações sociais estabelecidas tanto no âmbito interno do sistema educacional, como 

externo, no conjunto da sociedade.  

As contribuições teóricas dos autores aqui estudados têm nos mostrado que a 

dinâmica evolutiva da profissão docente é resultante de um processo  de 

profissionalização, o qual se constitui por um lado de uma dimensão interna, mais 

centrada nos aspectos individuais do professor, no que diz respeito à sua competência, 

formação, aquisição e domínio dos saberes e conhecimentos necessários ao exercício da 

atividade docente. Por outro lado, constitui-se de uma dimensão externa, que implica as 

ações políticas de caráter coletivo através das quais os professores buscam o 

reconhecimento social e a valorização profissional. 

Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003) definem essas duas dimensões da 

profissionalização; como profissionalidade, os aspectos relacionados aos processos 

endógenos da atividade docente; e como profissionalismo, aquilo que configura os 
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processos exógenos na construção da identidade profissional do professor. Vejamos mais 

detalhadamente em que consistem essas duas dimensões no próximo tópico.  

        

2.10 - Dimensões da profissionalização docente (profissionalidade e profissionalismo)  

As análises que estabelecem a diferenciação dessas duas dimensões da 

profissionalização docente tomam como parâmetro o lócus de desenvolvimento das ações 

dos professores, ou seja, no âmbito interno que caracteriza o agir docente no cotidiano do 

sistema educacional e escolar, bem como no âmbito externo, no qual os professores 

constroem uma imagem pública de sua ocupação, nos processos coletivos que envolvem 

lutas políticas, negociações e a reivindicação do status profissional.   

A primeira, relacionada a fatores endógenos ou internos, definida como 

profissionalidade, consiste na aquisição e desenvolvimento dos conhecimentos e saberes 

específicos e pedagógicos necessários ao exercício da profissão, mediante processos 

formativos iniciais e continuados. Tem a ver também com experiências adquiridas nas 

micro-relações vivenciadas no cotidiano da escola e da sala de aula, que dizem respeito 

aos processos de ensino, à transmissão dos conteúdos específicos, métodos e técnicas 

empregadas pelos professores nas suas relações com os alunos, nas situações de 

aprendizagem, assim como com os próprios pares e outros membros da comunidade 

escolar.  

Para Ramalho, Nuñez & Gauthier (2003, p. 51), 

 

[...] através da profissionalidade o professor adquire os conhecimentos 

necessários ao desempenho de suas atividades docentes, adquire os 

saberes próprios de sua profissão. São os saberes das disciplinas e 

também os saberes e na sua prática ele vai construindo as competências 
para atuar como profissional. 
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A profissionalidade se desenvolve no modo particular de atuação dos profissionais, 

mas “mediante a formalização e a racionalização” é possível inferir uma generalização 

dos procedimentos que caracterizam a atuação profissional dos professores enquanto 

categoria, como expressão de sua identidade coletiva. De acordo com os autores acima 

referidos, “esse processo de formalização do trabalho é essencial na profissionalização de 

um tipo particular de trabalho, mas não podemos formalizar sem saber os elementos que 

caracterizam um tipo especial de trabalho” (RAMALHO, NUÑEZ & GAUTHIER, 2003, 

p. 52).  

 Os elementos característicos da profissão docente tornam-se mais evidentes 

mediante os processos investigativos que apreendem e como sistematizam os modos de 

atuação dos professores em sua prática docente. Tais processos podem ser mais 

consistentes se os próprios docentes forem capazes de refletir sobre sua prática, 

sistematizá-la e colocá-la para discussão coletiva nos fóruns e encontros promovidos pela 

categoria. Dessa atitude depende a consistência dos saberes docente, o que implica o 

desenvolvimento da profissionalidade e consequentemente a consolidação da docência 

como profissão. 

Ao abordar os aspectos relacionados à profissionalidade Cunha (1999, p.133), 

esclarece que “a profissionalidade pode ser percebida como expressão da especificidade 

da atuação dos professores na prática, isto é, o conjunto de atuações, destrezas, 

conhecimentos, atitudes e valores ligados a ela, que constitui o específico do professor”. 

Isso demonstra o grau de importância dessa dimensão no processo de profissionalização, 

embora muitas vezes tenha sido deixada de lado nas análises macro-sociológicas e nas 

lutas políticas travadas no âmbito do sistema educacional.   

Os elementos que constituem a profissionalidade, muitas vezes, têm sido postos em 

segundo plano, em detrimento de uma cultura política reduzida aos conflitos e 

reivindicações corporativas nas relações com os governos. Segundo Arroyo (2000, p.196), 

“o olhar sobre a educação como ação política porque ação cultural, pedagógica, 

socializadora, porque entrelaçada na microfísica do poder, da exclusão, da negação ou 

afirmação de direitos, a educação escolar no campo dos direitos sociais do ser humano 

ficou secundarizada”.             

Todavia, é importante ter em mente que além de considerar os saberes específicos 

da docência como imprescindíveis na definição da imagem profissional dos docentes, é 

necessário que esses resignifiquem cotidianamente sua atuação na sala de aula e na escola, 

para que não se restrinja a uma mera transmissão de conhecimento em dadas áreas e/ou 
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disciplinas. Concordando com Arroyo (2000), acreditamos que “transmitir os saberes 

escolares” desprovidos de uma atitude reflexiva que lhe permita resignificá-los em um 

dado contexto, “tem pouco de profissional e específico”, uma vez que qualquer um, desde 

que treinado, pode executar a referida tarefa.              

Isso implica que na produção de uma imagem pública que se busca no processo de 

profissionalização docente, não se pode correr o risco de reducionismos a ponto de 

considerar apenas a profissionalidade, ou ao contrário o profissionalismo, é preciso 

articular essas duas dimensões constitutivas da identidade coletiva da categoria docente.      

Mas o que significa o profissionalismo? Conforme explicitam Ramalho, Nuñez e 

Gauthier (2003), o profissionismo,  

 

[...] implica em negociações, por um grupo de atores, com vistas a fazer 

com que a sociedade reconheça as qualidades específicas, complexas e 
difíceis de serem adquiridas, de tal forma que lhes proporcionem não 

apenas um certo monopólio sobre o exercício de um conjunto de 

atividades, mas também uma forma de prestígio e de participação nas 

problemáticas da construção da profissão (RAMALHO, NUÑEZ  
GAUTHIER, 2003, p.52).     

 

Observa-se que no movimento pela profissionalização, o profissionalismo tem sido 

a dimensão mais evidente por se situar num campo externo onde se travam as lutas 

reivindicativas pelo status profissional. Pois, como afirmam Ramalho, Nuñez & Gauthier, 

“o profissionalismo é um processo político que requer trabalho num espaço público para 

mostrar que a atividade docente exige um preparo específico que não se resume ao 

domínio da matéria, ainda que necessário, mas não suficiente” (RAMALHO, NUÑEZ & 

GAUTHIER, 2003, p.52).  

É no espaço público que se estabelece o vínculo empregatício e conseqüentemente 

busca-se definir o conjunto de normas que regem essa relação, tanto com o Estado, quanto 

com o mercado. Nesse plano são travadas lutas salariais, busca-se conquistar os direitos 

inscritos nos planos de carreira, e acima de tudo, é onde a categoria docente procura se 

afirmar como detentora de um saber específico e reivindica para si a responsabilidade 

profissional de professar tal saber.             

Os professores ampliam a sua atuação profissional quando não se limitam apenas à 

execução de tarefas referentes aos processos de aprendizagem em sala de aula e se 

inserem nas lutas por direitos sociais do cidadão, como por exemplo, um ensino de melhor 

qualidade. Isso implica, por outro lado, o exercício de sua autonomia que a faz contribuir 
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na definição das diretrizes norteadoras da política educacional e regras que dizem respeito 

a sua profissão.  

O desenvolvimento de competências, ao lidar com os saberes profissionais 

articulando as dimensões da profissionalidade e do profissionalismo, é imprescindível na 

conquista da autonomia, só o domínio competente dos conhecimentos trabalhados em sala 

de aula, associado à habilidade de transmitir e fazer com que os alunos apreendam os 

conteúdos, bem como a capacidade de transitar livremente nos meandros da profissão fará 

com que os professores avancem no processo de profissionalização, pois   

       

[...] a profissionalização do professor implica, de um lado, a obtenção de um 
espaço autônomo, um espaço que é seu, onde ele possa transitar com certa 

liberdade e de outro que a sociedade reconheça seu valor e a necessidade de 

seu trabalho. Implica também, e necessariamente, a reivindicação da 
especificidade do seu trabalho (RAMALHO, NUÑEZ  GAUTHIER, 2003, 

p.53 - 54).              

 

É nesse espaço autônomo que o professor faz valer a sua prática como uma 

“mobilização de saberes, valores, atitudes, um saber-fazer”, além do poder inerente ao 

coletivo de indivíduos envolvidos no processo educacional que os faz estabelecerem as 

normas da profissão. Portanto, a construção da identidade profissional docente é 

alicerçada em bases cuja dimensão interna tem relação como “saberes, competências, 

pesquisa, reflexão, crítica epistemológica, aperfeiçoamento, capacitação, inovação, 

criatividade, pesquisa”, configuradas como profissionalidade, e a dimensão externa concebida 

como profissioanlismo se relaciona às categorias: “remuneração, status social, autonomia 

intelectual, serviços, compromisso / obrigação, vocação, ética, crítica social, democracia, 

coletivo” (NUÑEZ & RAMALHO, 2008, p.8/9) 

 

2.11 – Aspectos sócio-históricos da profissionalização como construção de 

identidades docentes 

Tendo por base o conceito de identidade como uma construção individual e 

coletiva que se desenvolve nas mediações sociais, procurar-se-á abordar neste tópico a 

profissionalização como o processo de construção de identidades sócio-profissionais dos 

professores. Propõe-se aqui uma discussão referenciada na abordagem sócio-histórica da 

profissionalização desenvolvida por Nóvoa (1991), no contexto português e Popkewitz 

(1997), nos Estados Unidos, buscando estabelecer os pontos de ligação entre estes e o 

contexto brasileiro.               
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Nóvoa (1991, p. 15) destaca a “segunda metade do século XVIII” como “um 

período chave na história da educação e da profissão docente”. Esse período marcado por 

significativas mudanças no cenário político, econômico e cultural da civilização ocidental, 

também demarca o tempo em que são levantados questionamentos sobre qual deveria ser 

“o perfil ideal” do professor no contexto europeu. No centro do debate da época colocam-

se questões cujas respostas buscam definir o caráter leigo ou religioso dos professores, o 

modo como deveria agir, a forma de escolha e nomeação, a responsabilidade pela sua 

remuneração, bem como a que autoridade os professores estariam vinculados.  

Nesse contexto histórico dá-se o processo de estatização do ensino com a 

substituição dos professores religiosos, submetidos à autoridade da Igreja, por professores 

leigos vinculados ao Estado. No entanto, toda a conformação das escolas com suas regras 

e normas permanece inalterada, fazendo com que se mantenha inalterado também o perfil 

identitário dos professores, que continua semelhante aos padres. 

A atividade de ensino é norteada pelas mesmas motivações, normas e valores 

cultivados pelos educadores religiosos, que a exerciam como segunda ocupação, e aos 

poucos “foram configurando um corpo de saberes e de técnicas e um conjunto de normas e 

de valores específicos da profissão” (NÓVOA, 1991, p. 16). Estes, dizem respeito às 

estratégias de ensino e ao sistema normativo tendo como fundamento os princípios 

religiosos. 

Vale ressaltar que na gênese da profissão docente o corpo de saberes e de normas 

adotadas no desempenho da tarefa de ensinar, não se consistia algo estabelecido pelos 

próprios professores, mas sim configurado dentro de uma hierarquia obedecendo aos 

padrões definidos e impostos do exterior, antes pela Igreja, depois pelo Estado. Nesse 

sentido, o discurso e a prática dos professores são dotados de uma intencionalidade 

correspondente aos interesses destas instituições – Igreja e Estado - mediadoras da 

profissão docente.      

Para Nóvoa, embora houvesse desde o início do século XVIII “uma diversidade de 

grupos que encaravam o ensino como ocupação principal exercendo-a por vezes de tempo 

inteiro” (NÓVOA, 1991, p. 16 - 17), é com o controle do Estado sobre o processo de 

escolarização que se institui “os professores como corpo profissional”. Uma vez que, ao 

unificar a categoria e estabelecer uma hierarquia de dimensão nacional, o Estado promove 

as condições para que o ensino seja reconhecidamente uma ocupação de profissionais.  

As reformas do ensino feitas no século XVIII estabeleceram novos critérios para o 

processo seletivo e contratação dos professores, estes constituem um corpo de 
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profissionais independentes em relação aos desígnios da igreja, mas vinculados ao Estado 

e submetidos à sua disciplina. A regulação pelo Estado faz da docência uma profissão 

legitimada e reconhecida socialmente, diferente das demais ocupações por situar-se num 

ponto mediano entre o funcionalismo e a profissão liberal.  

 O Estado passou a regular os princípios normativos do exercício da profissão 

docente, instituindo a concessão de uma licença a aqueles que se mostravam aptos ao 

exercício da função, mediante aprovação em exames que atestavam, principalmente, a 

competência, a habilidade para o ensino e o comportamento moral.  

 

A criação desta licença (ou autorização) é um momento decisivo do 
processo de profissionalização da atividade docente, uma vez que facilita 

a definição de um perfil de competências técnicas, que servirá de base ao 

recrutamento dos professores ao delinear uma carreira docente (NÓVOA, 

1991, p. 17). 

 

Assim, a identidade profissional do professorado foi sendo construída de modo a se 

configurar como categoria de amplitude nacional, com legitimidade conferida pelo Estado, 

detentora de saberes e valores específicos da profissão docente, com independência em 

relação à autoridade local e religiosa, assim como portadora de um discurso 

correspondente aos interesses estatais.  

No século XIX o Estado procura se consolidar como ente regulador das relações 

sociais e razão universal, fundada na organização burocrática e nos princípios da 

neutralidade científica. Assim, interessa-lhe a ampliação da escolarização e o controle 

sobre o processo educativo das crianças e jovens, difundindo os valores emergentes com o 

progresso da ciência e o desenvolvimento das relações de produção capitalista. Nessa 

lógica os professores passam a desempenhar um papel político de destaque como fonte de 

difusão e legitimação social das ideologias do Estado.  

 

[...] No momento em que a escola se impõe como instrumento 

privilegiado da estratificação social, os professores passam a ocupar um 

lugar-charneira nos percursos de ascensão social, personificando as 
esperanças de mobilidade de diversas camadas da população: agentes 

culturais, os professores são também, inevitavelmente, agentes políticos  

(NÓVOA, 1991, p. 17). 

 

Essa situação favorece a luta dos professores por melhoria nas condições 

profissionais, em seus argumentos enfatizam “o caráter especializado da ação educativa e 

a realização de um trabalho da mais alta relevância social”, nesse sentido buscam 
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desenvolver as técnicas e os recursos pedagógicos, bem como “assegurar a reprodução das 

normas e valores próprios da profissão docente” através de um processo de “formação 

específica especializada e longa” (NÓVOA, 1991, p. 18). 

Esses argumentos aliados aos interesses do Estado justificam a fundação das 

escolas normais que passam a formar os professores primários, com base na 

sistematização das experiências pedagógicas, reproduzindo os saberes e as normas que 

regulamentam o exercício profissional da docência. Nóvoa afirma que “a criação de 

instituições de formação é um projeto antigo, mas que só se realizará em pleno século 

XIX, graças à conjugação de interesses vários, nomeadamente do Estado e dos 

professores” (NÓVOA, 1991, p. 18). 

Nesse contexto histórico, a fundação das escolas normais para a formação de 

professores se constitui um passo importante na configuração de uma nova identidade sócio-

profissional da categoria docente. Essas escolas se afirmam como instituições prestigiadas, 

através das quais os professores buscam legitimar algumas de suas reivindicações, tais como: 

“maiores exigências de entrada, prolongamento do currículo e melhoria do nível acadêmico”. 

Isso se constitui a gênese de “uma verdadeira mutação sociológica do corpo docente: o 

„velho‟ mestre-escola é definitivamente substituído pelo „novo‟ professor de instrução 

primária” (NÓVOA, 1991, p. 18).  

As instituições formadoras cumprem uma dupla função no processo de 

profissionalização dos professores, pois ao instrumentalizar os professores para o desempenho 

das atividades de ensino, funcionam como o lugar onde se desenvolvem práticas coletivas que 

sedimenta a cultura profissional. 

      

Coincidindo com os esforços de implantação do ensino normal, assiste-se 

em meados do século XIX ao aparecimento de um “novo” movimento 
associativo docente, que corresponde a uma tomada de consciência dos seus 

interesses como grupo profissional. Trata-se de um momento importante do 

processo de profissionalização, na medida em que estas associações 
pressupõem a existência de um trabalho prévio de constituição dos 

professores em corpo solidário e de elaboração de uma mentalidade 

comum: não espanta por isso, que as associações tenham à sua frente 

professores e antigos alunos normalistas, portadores de um projeto 
renovado da profissão docente (NÓVOA, 1991, p. 19). 

 

Essas associações pautam suas reivindicações no interesse por “melhoria do estatuto, 

controle da profissão e definição de uma carreira” (NÓVOA, 1991, p. 19). As conquistas dos 

professores nesse período estão estreitamente relacionadas com as ações coletivas 

desenvolvidas no âmbito das associações.      
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Também nos Estados Unidos, o século XIX constitui-se um contexto histórico de 

rupturas com os modelos antigos da profissão docente, uma vez que o final deste século 

foi palco de “uma mudança que iniciou o que se tornaria uma luta permanente entre os 

antigos conceitos teológicos do ensino e os interesses instrumentais das novas profissões” 

(POPKEWITZ, 1997, p.75). Nessa nova lógica a formação profissional dos professores 

antes baseada em treinamentos com a finalidade de formar um caráter irrepreensível, 

passa a ter como prioridade o estabelecimento de um padrão de excelência no domínio dos 

conhecimentos científicos específicos da educação. 

Segundo Popkewitz, “o primeiro instituto de ensino foi, na verdade chamado de 

seminário, sublinhando a relação entre o religioso e o pedagógico” (POPKEWITZ, 1997, 

p.76). Este baseava os ensinamentos na moralidade cristã, atraindo jovens vocacionados 

para a atividade de ensino.  

 

A aceitação no seminário de ensino exigia que o desejo do candidato de 
cultivar a disciplina moral fosse reconhecido pela instituição e que o 

mesmo tivesse sido identificado como uma pessoa bem-sucedida e de 

caráter ilibado. O treinamento na própria profissão proporcionava uma 
oportunidade para manifestar a sinceridade cristã “professando” essa 

sinceridade. Era um aprendizado para consagrar a própria devoção ao 

trabalho e uma expressão da sinceridade cristã, virtudes que acreditava-se 
que somente seriam alcançadas através de alguma forma de treinamento 

especializado (POPKEWITZ, 1997, p.75).     

 

A formação do professor significava um despertar das qualidades individuais, 

reconhecendo em todo indivíduo a capacidade de se aperfeiçoar profissionalmente, a 

freqüência a um instituto ou seminário potencializava o desenvolvimento das aptidões, do 

caráter e moral necessária ao profissional do ensino. “Os institutos deviam inspirar o 

interior das pessoas e treinar para uma competência mínima no desempenho em sala de 

aula. Ainda mais importante, o treinamento devia desenvolver o potencial do indivíduo 

para o bem” (POPKEWITZ, 1997, p.76).  

As mudanças sócio-culturais, políticas e econômica, favoreceram a inclusão de 

novos elementos no que se reconhecia como caráter moral, assim, além dos princípios 

“inerentes ao moralismo cristão” passou a ser considerado “os princípios maiores da 

república e da sua submissão interior a eles”. O caráter passa a ser visto como a 

personificação secular do eu, com capacidade de desvelar a lógica no universo das coisas, 

“perceber a ordem natural e tornar-se autoconfiante num mundo que era considerado 

como carente de autoridade social” (POPKEWITZ, 1997, p.76).  
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As rupturas epistemológicas que implicaram mudanças na formação dos 

professores possibilitaram definir novos contornos e traços característicos da identidade 

profissional, alterando, assim, “os significados de caráter e carreira na profissão” docente. 

A identidade profissional dos professores foi sendo construída sob maior influência das 

ciências sociais e a psicologia experimental, que tinham entre seus fins reconhecer e 

nomear as qualidades dos bons professores. O aperfeiçoamento da habilidade natural se 

transformou na via para introdução da racionalidade que equilibrava a aptidão e a 

perspicácia.  

A nova lógica da formação passou de “um interesse sobre as qualidades do 

indivíduo para modelos externos que poderiam ser aplicados universalmente para avaliar a 

competência individual” (POPKEWITZ, 1997, p.76). Professores experientes ressaltavam 

a importância dos padrões de eficiência profissional no desenvolvimento da profissão, os 

quais seriam determinados por organismos governamentais e organizações profissionais. 

Os professores passaram “a viajar para cidades maiores, como já expressando os novos 

conhecimentos, sistemas de associação e conhecimento impessoal que viriam a definir as 

carreiras profissionais” (POPKEWITZ, 1997, p.79).  

Segundo este autor, em meados do século XIX duas tendências se contrapõe na 

compreensão da carreira do professor “como um despertar moral e como uma organização 

científica do trabalho”. A atividade de ensino passou a ser concebida sob a lógica das 

verdades que emergiram com o desenvolvimento das ciências. Os institutos tradicionais 

perderam espaço para as escolas normais, as quais desenvolviam uma pratica educativa 

mais objetiva e com estudos de maior duração. A formação do professor baseava-se em 

avaliações eficientes da instrução recebida e da demonstração de capacidade.  

 

A instrução reforçava métodos, mais do que o domínio de um conjunto de 

matérias. (...) A metodologia do ensino visava ordenar e controlar os 

processos escolares através de procedimentos racionais e padronizados, 
ao invés de usar uma abordagem mais geral, na qual as estratégias 

reagem aos problemas do momento e às ambigüidades das situações de 

vida das pessoas (POPKEWITZ, 1997, p. 81). 

 

Congregando elementos da vocação evangélica com a tradição acadêmica, as 

escolas normais concederam ao ensino um lugar especial em seus currículos. Estes se 

baseavam em estudos formais, “incluindo o conhecimento da psicologia, considerado o 

mais útil profissionalmente” (POPKEWITZ, 1997, p. 82), responsável pela definição dos 

seus métodos. Com a racionalidade estabelecida nessas escolas, as relações no seu interior 
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adquirem caráter hierárquico demarcado pela superioridade do professor do 

estabelecimento de ensino e dos superintendentes e o método de ensino.  

Popkewitz (1997) chama atenção para o caráter contraditório das universidades, as 

quais teriam o papel de contribuir com o processo de transformação dos professores 

secundários em profissionais, no entanto, essa incumbência foi abandonada à medida que as 

universidades se transformaram em reféns do mercado de trabalho, adotando um currículo 

fragmentado e “comprometida com uma visão científica que incluía testes e avaliações”.  

No Brasil, as características da profissionalização docente se identificam mais ao 

caso português, uma vez que sua condição de colônia e dependente das decisões emanadas 

da metrópole européia contribui para que a sistematização do ensino seja semelhante à 

matriz. As primeiras iniciativas no sentido de formalizar as práticas educativas se dão com 

a chegada dos jesuítas meio século depois de iniciada a colonização das terras brasileiras.  

A educação na colônia foi confiada à Companhia de Jesus, a qual desembarcou no 

Brasil em 1549, chefiada pelo Padre Manoel da Nóbrega, juntamente com o primeiro 

Governador geral da colônia Tomé de Souza. O plano de instrução elaborado por 

Nóbrega, inicialmente, adotado pelos padres jesuítas tinha como finalidade aculturar os 

nativos e o desenvolvimento cultural dos portugueses que aqui chegaram, tendo por 

princípios os valores morais e religiosos cultivados na metrópole. O ideário pedagógico 

desse período consistia das práticas evangelizadoras com o objetivo de catequizar a 

população nativa, difundindo valores e costumes europeus, além de ensinar os códigos da 

leitura e da escrita utilizados na língua portuguesa, assim como práticas agrícolas. Desse 

modo “a educação brasileira estava atrelada à prática colonizadora dos portugueses que 

desenvolviam uma política de colonização exploradora com objetivos de domínio, 

inclusive dos índios que, catequizados deveriam atender as necessidades da colônia” 

(RODRIGUES, 2003, p. 25). 

Consta na História da Educação brasileira que os padres jesuítas tinham um alto 

grau de formação intelectual, baseada em estudos filosófico, teológico e didático, além de 

um padrão sócio-econômico elevado, uma vez que, embora não houvesse uma estrutura de 

salário e carreira no ensino, estes eram beneficiados com a doação de grandes extensões 

de terras próprias para o plantio e a criação de gado, possibilitando-os acumular riqueza. 

Segundo Monlevade (1996, p. 140), “a ordem foi se tornando tão rica que, em 1758, 25% 

do PIB se concentravam em suas atividades”.    

O modelo de educação que perdurou por mais de dois séculos no país era um 

privilégio de poucos, limitando-se a “dezessete colégios e a duas centenas de escolas 



 78 

 

 

primárias” em todo país. A escolarização era um bem cultural permitido somente à elite 

dominante que investia na reprodução e perpetuação do seu poder, eram excluídos desse 

processo os escravos, os pobres economicamente e as mulheres.  

As revoluções de caráter social, político e econômico, que ocorreram na Europa no 

século XVIII dando origem ao Estado laico, influenciaram a mudança no processo de 

escolarização no Brasil, inaugurando assim, um novo modo de ser professor. Com a 

expulsão dos Jesuítas em 1759 por ordem do marquês de Pombal, primeiro ministro em 

Lisboa, foi criado um sistema público de ensino baseado em “aulas régias” ministradas 

por professores nomeados pela Coroa e remunerados pelas câmaras municipais, com 

recursos provenientes do “subsídio literário”, imposto instituído para custear a educação.   

Nessa sistemática competia a cada vila ou cidade estabelecer os salários dos 

professores, resultando em variações de até 500% no valor da remuneração recebida pelos 

membros dessa categoria profissional. Em alguns casos, as dificuldades no recolhimento 

dos tributos resultavam em longos atrasos no salário dos professores.  

Vale ressaltar que os primeiros professores públicos só foram nomeados pelo 

Estado mais de uma década após o decreto que previa a substituição dos jesuítas por 

professores leigos, representando assim uma perda de qualidade no sistema de ensino até 

então existente, uma vez que “as instituições escolares que se fundaram, a partir da 

expulsão dos jesuítas, insuficientes e fragmentárias, dirigidas por professores mercenários 

e incompetentes, jamais poderia substituir as escolas bem organizadas da Companhia de 

Jesus” (SANTOS apud RODRIGUES, 2003, p. 26). 

Na verdade, o período das aulas régias caracteriza bem a ausência do Estado no 

tocante ao custeio da educação para a população, diante dessa ausência, as famílias 

recorriam às aulas particulares para suprir essa necessidade. As escolas particulares se 

proliferavam como ação complementar à tarefa do Estado devido à ineficiência da política 

governamental, que traduzia “o descaso e a omissão quanto aos assuntos da educação 

pública, a necessidade de dividir a tarefa com a sociedade, a prática das subscrições 

populares para arrecadar fundos, o incentivo e a parceria com as sociedades e associações 

voltadas para a promoção da instrução” (CARDOSO, 2004, p.183).        

É importante lembrar que a escola representava uma cadeira, uma espécie de 

disciplina, uma aula régia a qual o professor se responsabilizava por ministrá-la em sua 

própria residência, não havia, portanto, uma estrutura física específica para essa 

finalidade, mesmo quando o Estado assumia a responsabilidade pela remuneração dos 
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professores, pois eram estes os responsáveis por providenciar o espaço para ministrar suas 

aulas, daí o seu caráter fragmentário e mercantil.  

O recrutamento dos professores para ministrarem aula não exigia uma formação 

com base em saberes acadêmicos, era suficiente o conhecimento construído 

artesanalmente por cada professor, bem como a demonstração de habilidade e aptidão para 

o ensino. Essa condição era aferida mediante um exame de seleção entre aqueles que 

pleiteavam uma vaga como professor. Na maioria das vezes, o ingresso no sistema público 

de ensino seguia tão somente o critério da indicação política, uma vez que ser professor 

representava certo prestígio na comunidade, proporcionando assim alguns privilégios na 

divisão social do trabalho.      

Após sete décadas de convivência com o despreparo dos professores e 

consequentemente das escolas, o Estado brasileiro já na sua fase imperial institui uma rede 

escolar com o objetivo de formar professores para atuar no ensino primário. A partir de 

1835 são fundadas escolas normais em Niterói, no Rio de Janeiro, na Bahia, no Ceará e 

em São Paulo, expandindo-se mais tarde para outros estados. Nesse período “institui-se 

finalmente o professor primário e secundário público assalariado com recursos dos 

impostos, principalmente de consumo, cobrados pelas províncias” (MONLEVADE, 1996, 

p. 141). Assim, buscava-se assegurar uma melhor formação profissional, em consonância 

com as realidades sócio-econômicas que exigiram a expansão escolar verificada no século 

XIX. 

Segundo Villela (2005), a formação dos professores nas primeiras escolas normais 

instituídas no Brasil dava-se de modo individual, assistida por um único professor mais 

experiente que transmitia seus conhecimentos aos indivíduos mais jovens que pretendiam 

ingressar na carreira do magistério. O processo de formação consistia na preparação do 

futuro professor para os exames que lhes atestariam a capacidade para o exercício da 

docência, porém, por serem “morosos” esses cursos eram caracterizados pelo alto índice 

de desistência.   

A política de formação instituída com a criação das primeiras escolas normais, nas 

décadas iniciais da fase imperial, sofreu vários reveses, tendo em vista a instabilidade das 

reformas educacionais da época, o que provocava a descontinuidade dos cursos pelo 

fechamento de algumas escolas, mudanças de prédio e, conseqüentemente, o desinteresse 

de muitos dos jovens por essa carreira. Com isso permanecia sem alterações significativas 

a cultura de uma formação artesanal, com base na transmissão da experiência adquirida 

com a prática de ensino, porém desprovida de cientificidade.  
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Com as mudanças estruturais na economia favorecendo a ampliação de setores 

como o transporte e as comunicações, o enfraquecimento político da monarquia 

conservadora, a inserção de novos contingentes como as mulheres e os imigrantes na força 

de trabalho, a substituição da mão-de-obra escrava pelo trabalho remunerado, as novas 

demandas por instrução foram se intensificando, exigindo do Estado sua presença com 

políticas mais consistente para esse setor. 

As novas demandas sociais da segunda metade do século XIX desencadearam por 

sua vez as discussões sobre o modelo de formação dos professores, figurando entre os 

diversos segmentos políticos da época, propostas baseadas num novo modelo de formação 

em que “a conduta profissional, o conteúdo intelectual e o domínio da metodologia 

deveriam se pautar por  regras definidas. Saber se portar, saber o que ensinar, e saber 

como ensinar constituía o tríplice desafio que a formação institucional necessitava 

enfrentar” (VILLELA, 2005, p. 108). Isso implicava a adoção de princípios científicos 

como elementos necessários à formação dos professores, afastando-se assim do modo 

artesanal que imperara até então.  

As diretrizes das reformas educacionais, implementadas no Brasil no século XIX, 

tiveram como fundamento as concepções científicas que orientaram a organização do 

sistema educacional na Europa e Estado Unidos. A instrução da população estava 

intimamente ligada à idéia de progresso e civilidade, condições essenciais para o 

desenvolvimento do país. No entanto, a formação institucionalizada que se dava nas 

escolas normais concorria diretamente com a tradição artesanal de formação que imperava 

no sistema, dificultando, assim, a consolidação de um modelo de formação baseado em 

princípios científicos (VILLELA, 2005, p. 108). 

Uma das principais dificuldades na consolidação das escolas normais, como espaço 

privilegiado da formação dos professores, consistia na possibilidade do ingresso de 

pessoas não habilitadas na carreira do magistério. Uma vez que paralelo à expansão de 

uma rede de ensino destinada à formação docente, admitia-se a formação artesã 

demonstrada nos exames de seleção perante uma banca que o certificaria como apto a 

ensinar. Diante dessa possibilidade de ingresso no serviço público, muitos alunos 

desistiam do curso normal para tentarem um caminho mais curto.  

Vale salientar que o concurso para “provimento de cargos no magistério 

mobilizava um complexo sistema de concessão ou intermediação de favores em que o 

emprego público ocupava lugar central” (VILLELA, 2005, p. 112). Isso implica que nem 

sempre o processo seletivo para escolha dos mais capazes primava pela seriedade e lisura, 
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uma vez que prevalecia, na maioria das vezes, a indicação política de correligionários e 

pessoas mais próximas às lideranças locais. 

Em outros casos, como nos relata Arroyo (1995), o ingresso do professor no 

sistema público de ensino se dava pela manifestação do desejo de determinadas 

comunidades, as quais reconheciam em determinados professores as qualidades morais e 

intelectuais para instruir seus filhos. Nesse caso, o Estado apenas oficializava uma 

formação construída artesanalmente ao longo de vários anos com o professor ministrando 

aulas particulares em sua própria residência e/ou em outro espaço definido por ele mesmo. 

Diga-se de passagem que o reconhecimento oficial das aulas ministradas por um dado 

professor não implicava necessariamente na mudança do seu ambiente de trabalho, ele 

continuaria a receber os alunos em sua casa, mesmo sendo remunerado pelo Estado.  

Essa relação com os espaços do ensino muda à medida que os Estados, guiados 

pelo ideário do iluminismo republicano, aprovam novas normas de organização da 

educação, principalmente, no ensino primário. Assim, difundem-se as idéias de uma 

ordenação pedagógica e administrativa reunindo no mesmo prédio diferentes escolas. A 

implementação de políticas com base no pensamento iluminista desencadeou a construção 

de escolas que possibilitaram reunir no mesmo espaço pedagógico, professores e alunos, 

estes, distribuídos conforme a idade cronológica e o tempo de aprendizagem.  

Com essa nova lógica organizacional da educação primária no Brasil, o sistema 

procurou uniformizar “os aspectos pedagógicos compreendendo a definição dos conteúdos 

curriculares e do método de ensino” (SAVIANI, 2005, p. 31). Por sua vez, os professores 

passaram a ser destituídos cada vez mais de sua autonomia, tendo em vista a vigilância 

imprimida pelo Estado através de seus agentes - inspetores e diretores – que passaram a 

exercer funções burocráticas e de supervisão mais próximo e/ou no mesmo espaço de 

trabalho dos professores. 

Entretanto, os grupos escolares não eram destinados a todos, essas escolas cujas 

construções nos estados mais ricos da federação rivalizavam com as construções 

imponentes das Igrejas e castelos da burguesia, configuravam-se segundo Saviani (2005) 

espaços destinados à formação de uma elite privilegiada. Vale ressaltar que a maioria da 

população brasileira não freqüentava a escola, e entre os poucos cidadãos que tinham 

acesso a esse benefício, grande parte permaneceu freqüentando escolas isoladas, dirigidas 

por professores mantidos pelo poder público.            

A vinculação como funcionário público acentuou dependência dos professores em 

relação ao Estado, no que diz respeito à definição das diretrizes aplicadas ao seu campo de 
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trabalho. Assim, o professor foi perdendo o controle sobre a atividade que outrora exercia 

com certa autonomia, configurando-se então uma identidade caracterizada pelo 

afastamento da condição de mestre do seu ofício de ensinar, enquanto se tornava um 

trabalhador, prestador de um serviço público controlado pelo Estado.  

Nessa condição, os professores eram obrigados a seguir as diretrizes definidas nas 

instâncias burocráticas do sistema, em espaços distantes do lócus da ação docente, por um 

corpo técnico que prescrevia o que ensinar, como ensinar, para que ensinar. Aos 

professores competia apenas executar as tarefas, na maioria dos casos, sem a mínima 

condição de trabalho e mal remunerados. Tais condições impostas pelo frágil sistema de 

ensino, vigente no período de transição do século XIX para o século XX, despertaram 

grupos de professores em diversas regiões do país para a necessidade de instituir 

organizações coletivas que os representassem
1
.  

Segundo Catani (1989), as organizações dos professores, nesse período, tinham 

caráter de associações beneficentes, as quais se incumbiam de defender os interesses 

profissionais da categoria, promover melhorias no ensino, a partir do aperfeiçoamento dos 

métodos de ensino, aprimorar o desenvolvimento intelectual dos professores, bem como 

prestar assistência nas questões relacionadas a problemas de saúde, dificuldades 

financeiras e assessoria jurídica.  

Na primeira fase republicana, o movimento associativista dos professores culmina 

com a criação da Associação Brasileira de Educação – ABE, cujas proposições no campo 

da organização escolar brasileira repercutiram nas reformas educacionais levadas a cabo 

na fase posterior aos anos 1930. Ao longo de nossa história republicana, várias 

associações foram sendo instituídas como entidade representativa dos professores, as 

quais na relação ora consensual, ora conflituosa com o Estado tiveram uma participação 

significativa na construção das identidades sócio-profissionais dos professores brasileiros.  

 

2.12 O movimento da profissionalização e a configuração identitária do professor na 

contemporaneidade  

No contexto das reformas educacionais implantadas nas últimas décadas no mundo 

ocidental, uma das idéias-força presente nas políticas estabelecida pelos Estados versa 

sobre a necessidade de profissionalizar os professores, considerando essa uma forma de 

enfrentar os problemas relacionados à ineficiência do sistema educacional, cujas 

                                                        
1
 Algumas referências à existência de entidades representativas dos professores no século XIX podem ser 

encontradas em Catani (1989). 
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implicações se refletem na má qualidade do ensino e no baixo nível de aprendizagem dos 

alunos. O movimento da profissionalização origina-se nos Estados Unidos na década de 

1980, mas logo ganhou adeptos nos países da Europa e em várias outras partes do mundo,  

conforme esclarecem Tardif, Lessard, e Gauthier (2002), Popkewitz (1997a, 1997b).  

Numa perspectiva histórica há o reconhecimento de que a “profissionalização do 

professor foi, pouco a pouco, transformada. Desde a Antiguidade até os dias de hoje” 

(RAMALHO, NUÑES e GAUTHIER, 2003, p.55). No entanto, o que se pode definir 

como as primeiras aproximações da docência como profissão está associada aos fatos que 

impuseram a ampliação da oferta da educação escolar no contexto do avanço do 

capitalismo.  

Vimos que uma das rupturas mais significativas na evolução histórica da profissão 

docente se concretiza quando o clero, instituição à qual se confiava o ensino, já não se 

mostrava mais suficiente no desempenho desse papel, o que resultou na convocação de 

professores leigos para ensinar, antes uma incumbência dos sacerdotes. Por sinal, “a idéia de 

docência como sacerdócio remonta a esse período” (HIPÓLYTO, 1999), já que quem 

desejasse se dedicar ao ensino, antes teria que professar sua fé através de um juramento aos 

princípios da igreja. Essa visão sacerdotal passou a ser questionada no contexto das reformas 

liberais e da consolidação do Estado republicano.  

Ao passar para o controle do Estado de direito, a educação escolar se constitui um 

campo de relações institucionais, no qual os professores assumem a condição de funcionários 

públicos submetidos às normas estatais. Nesse campo, os professores passaram a reivindicar 

coletivamente a legitimação de conquistas corporativas como direitos profissionais da 

categoria docente.  

 

[...] as propostas que se articulam através de associações profissionais e 

movimentos de professores no século passado incluíam a adoção de 

princípios liberais, luta por organização profissional, especialização de 
funções e rejeição de funções não-escolares, laicidade do ensino e 

fortalecimento do caráter público da educação [...] Nesse movimento é 

que a carreira docente passou a ser organizada, mediante o que se pode 
chamar de processo de funcionarização do professorado (HIPÓLYTO 

1999, p. 84). 

 

O caráter histórico da profissionalização docente mostra que este é um processo 

evolutivo, dinâmico e complexo, que implica tanto o domínio de um conjunto de saberes 

mobilizados pelos professores na atividade de ensino, como uma conquista da autonomia 
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coletiva que permite aos professores tomar as decisões e promover encaminhamentos no 

âmbito profissional.  

Referindo-se ao movimento pela profissionalização, Veiga afirma: 

 

[...] o processo de profissionalização não é um movimento linear e 

hierárquico. Não se trata de uma questão meramente técnica. O que se 

espera e se deseja é que a profissionalização do magistério seja um 
movimento de conjugação de esforços, no sentido de se construir uma 

identidade profissional unitária, alicerçada na articulação entre formação 

inicial e continuada e exercício profissional regulado por um estatuto 

social e econômico, tendo como fundamento a relação entre: teoria e 
prática, ensino e pesquisa, conteúdo específico e conteúdo pedagógico, 

de modo a atender à natureza e à especificidade do trabalho pedagógico 

(VEIGA, 2003, p.76/77).             

 

Por ter um caráter complexo a temática da profissionalização tem exigido o esforço 

de vários pesquisadores no sentido de definir conceitualmente a docência como uma 

profissão. Na prática, a concretização do processo de profissionalização implica o esforço 

empreendido pelos profissionais visando superar a dicotomia que hierarquiza as funções 

no campo educacional. Isso significa desenvolver habilidades e competências para lidar 

com situações complexas emergentes na realidade social. Entenda-se, não apenas o 

conhecimento técnico ou saberes específicos que se utilizam na escola e na sala de aula, 

mas também, capacidade para tomar decisões e interferir nas questões externas que 

requerem a participação dos profissionais da educação.  

A profissionalização fundamenta-se “na prática e na mobilização/atualização de 

conhecimentos especializados e no aperfeiçoamento das competências para a atividade 

profissional” (RAMALHO, NUÑEZ & GAUTHIER, 2003, p. 50). Esses autores discutem o 

aspecto evolutivo da docência como profissão, identificando diferentes modelos de professor, 

situando-os em tempos históricos diferentes, assim se definem quatro modelos de professor: 

“o professor improvisado”, “o professor artesão”, “o professor técnico” e “o professor como 

profissional”.      

 Como professor improvisado, é definido aquele que por dominar os rudimentos da 

escrita e da leitura estaria apto a ensinar, “já que nenhuma exigência era feita para que 

alguém se convertesse num professor” (RAMALHO, NUÑEZ & GAUTHIER, 2003, p. 50), 

esse tipo de professor está situado no contexto histórico anterior ao século XVI, embora se 

reconheça que essa idéia ainda permanece atualmente no imaginário social, 

principalmente, nos países pobres e em desenvolvimento como o Brasil, país esse onde 
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ainda se desenvolvem programas de alfabetização em que não se faz a exigência da 

formação profissional específica para que alguém possa atuar como professor.    

Na condição de professor artesão está aquele cuja emergência se dá no contexto em 

que “a conjugação de certo número de fatores, como Reforma Protestante, Contra-

Reforma Católica, as novas idéias sobre a infância e os movimentos urbanos ligados à 

ociosidade de um número considerável de jovens, levaram a um aumento da frequência 

escolar e do número de escolas” (RAMALHO, NUÑEZ & GAUTHIER, 2003, p. 55). Esse 

nome é devido à semelhança existente entre o trabalho desenvolvido pelo professor e o 

artesão ao construírem suas próprias regras de trabalho.  

Trata-se de uma tradição que embora marque o início de uma “consciência de que 

para ensinar não basta apenas dominar o conteúdo”, não se preocupa com a questão da 

cientificidade no processo de formação dos professores, essa ocorre por uma transmissão 

da experiência acumulada pelos mais antigos aos mais jovens em forma de receita. Essa 

tradição perdurou do século XVII até meados do século XX, muito embora, segundo os 

autores acima referidos, ainda permaneça nos dias de hoje em muitas escolas brasileiras.  

Para Arroyo (1995), o mestre do ofício de ensinar se assemelha ao professor 

artesão, um professor cuja responsabilidade consistia em ensinar as primeiras letras e os 

rudimentos da matemática. A prática do mestre de ofício não era precedida de uma 

formação específica para o magistério, embora houvesse entre estes aqueles que se 

formaram ou freqüentaram durante algum tempo a escola normal. A característica básica 

desse modelo de professor era o processo de autoformação construído no cotidiano da 

atividade de ensino, além da autonomia na definição e aplicação das regras inerentes ao 

seu trabalho.  

Assim, as normas que regiam sua prática eram instituídas pelo próprio professor, 

referendadas pela comunidade, numa relação de compromisso, confiança e lealdade 

estabelecida mediante uma prestação de serviço de caráter particular. Segundo Arroyo 

(1995), essa relação muda à medida que o Estado passa a assumir a responsabilidade 

pública pela educação das classes populares.  

Desse modo o professor, de mestre do seu ofício passou à condição de funcionário 

público mantido pelo Estado, portanto, submetido às suas normas e diretrizes. Nesta 

condição, o mestre do ofício de ensinar foi destituído da autonomia que antes gozava em 

relação às decisões do ensino, o que ensinar? Como ensinar? Com que recursos? Tudo 

passa pela prescrição do Estado, que exerce o controle através de seus prepostos.  



 86 

 

 

Com a presença do Estado na organização do ensino são estabelecidos mecanismos 

de controle e disciplina que aos poucos vão configurando a identidade profissional do 

professor como um trabalhador, que assemelhado ao operário da fábrica, foi submetido 

aos mesmos controles rígidos da lógica fabril, caracterizado pela fragmentação e 

hierarquização das funções.  

O controle do Estado sobre a função docente se mantém em duas vertentes, a 

vigilância e o estímulo. A primeira se caracteriza pela criação dos grupos escolares, 

configurado na reunião de várias escolas, consequentemente uma maior proximidade e 

poder de vigilância dos inspetores e diretores sobre o trabalho dos professores. A segunda, 

consiste no incentivo e nas recompensas, para os professores que cumprem fielmente as 

determinações dos órgãos gestores da política educacional.  

Assim, o próprio plano de carreira profissional se constitui uma política, através da 

qual se estabelece uma classificação dos docentes em diferentes níveis de qualificação e, 

portanto, uma remuneração diferenciada no intuito de estimular os professores a alcançar 

graus mais elevadas de formação, comprovados através dos títulos adquir idos junto às 

instituições formadoras credenciadas e reconhecidas pelo Estado como tal. Além disso, 

estabelece-se nos planos uma série de vantagens e estímulos para que o professor 

corresponda às expectativas do Estado, efetivando assim, um controle simbólico das 

atitudes e atividades desenvolvidas pelo docente.  

O Caráter identitário do professor trabalhador se aproxima daquele compreendido 

como o professor técnico que, segundo Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003), configura-se 

um ideal que não funcionou, pois sob forte influência do cientificismo na educação, esse 

modelo apresentava muitas limitações. Entre as características apresentadas no estudo 

desenvolvido por esses autores está uma formação descontextualizada, fragmentação da 

formação pelo distanciamento entre a teoria e a prática, incompatibilidade entre o 

planejamento e a execução das atividades educativas.        

Segundo Contreras (2002), a formação e a atuação do professor técnico são 

centradas na divisão social do trabalho, com uma distinção evidente entre quem planeja e 

quem executa a ação educativa. Nesse caso existe uma dependência de quem executa em 

relação a quem elabora os conhecimentos básicos da profissão. Mas não se encerra ai; a 

dependência também se reflete na definição dos métodos e técnicas de ensino, nos 

instrumentos de avaliação etc. De acordo com essa concepção o bom professor é aquele 

que segue fielmente as diretrizes estabelecidas pelos organismos superiores, pois “o 
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professor, como profissional técnico, compreende que sua ação consiste na aplicação de 

decisões técnicas” (CONTRERAS, 2002, p. 96). 

É importante enfatizar que essa hierarquia não se visualiza apenas na relação de 

trabalho, ela está presente também na esfera social.   

  

[...] Essa separação pessoal e institucional entre a elaboração do 
conhecimento e sua aplicação é igualmente hierárquica em seu sentido 

simbólico e social, já que representa distinto reconhecimento e status 

tanto acadêmico como social para as pessoas que produzem os diferentes 
tipos de conhecimento e para os que aplicam, assentando-se assim uma 

clara divisão do trabalho (CONTRERAS, 2002, p. 92).  

 

A hierarquia referida por esse autor se reproduz também na relação entre o “saber” 

e o “fazer”, onde o fazer se constitui apenas na aplicação de uma determinada técnica da 

qual não se conhece o significado, nem tão pouco a concepção de sociedade existente 

naquilo que se faz. Segundo o autor “sua perícia técnica se encontra no conhecimento de 

metodologias de ensino, no domínio de procedimentos de gestão e funcionamento  do 

grupo em sala de aula e no manejo de técnicas de avaliação da aprendizagem” 

(CONTRERAS, 2002, p. 95). Isso não se trata evidentemente de algo elaborado pelos 

professores no contexto de sua atuação, mas sim de um conjunto de procedimentos ditados 

por técnicos especialistas que os elabora em centros especializados e os distribui 

uniformemente, às vezes, sob a justificativa de que se constituem apenas referências e/ou 

diretrizes a serem seguidas na escola e na sala de aula.      

Na concepção do professor como técnico, a divisão entre os saberes se reflete 

desde os processos de formação inicial quando na organização curricular dos cursos de 

formação de professores, a teoria é ministrada de forma bastante dissociada da prática, 

sendo que as experiências práticas do professor em formação são vivenciadas apenas no 

final do curso, após vivenciarem todas as disciplinas responsáveis pela formação teórica 

dos novos professores. 

Vale salientar que essa cultura de organização curricular tem sido questionada em 

muitos cursos de formação de professores, sendo respaldada inclusive nas novas diretrizes 

curriculares adotadas no Brasil para formação de professores. No entanto, se no âmbito 

legal, já existe uma abertura para se estreitar esse distanciamento entre a teoria e a  prática, 

ainda permanecem muitos ranços da formação técnica, tanto na organização estrutural das 

agências formadoras, como na resistência à inovação de muitos professores formadores.      
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A crítica aos processos de formação de professores, que ganhou eco principalmente 

a partir dos anos oitenta do século XX, apontou um novo modelo de professor cuja base 

instrumental estaria na sua condição profissional. Essa visão passou a fundamentar muitas 

pesquisas e influenciar a definição das políticas educacionais no plano internacional.  

Ao discutir os pontos que fundamentam a necessidade de profissionalização dos 

professores, Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003, p. 60) consideram importante nesse 

processo, “a formalização do saber, isto é, a delimitação de um conjunto de saberes que 

define o perfil do profissional da educação [...] o status do professor, que passa pelos 

problemas da autonomia e da valorização salarial, [...] a criação de um código de ética” 

elaborado pelo coletivo dos docentes. Assim, a identidade profissional do professor se 

constitui de múltiplos aspectos que demandam tanto de sua atuação individual no 

exercício do magistério, como da capacidade de mobilização coletiva da categoria docente 

no sentido de se constituir profissionais.    

Os traços identitários do professor profissional também são discutidos em 

Contreras (2002), que define tipos ideais com base nas características do professor 

reflexivo, do professor pesquisador e do professor como intelectual crítico. Esses se 

diferenciam conforme as características de sua formação e os objetivos de sua atuação.   

O professor reflexivo tem como fundamento de suas atitudes profissionais a 

reflexão sobre sua prática, significa dizer que suas experiências anteriores constituem-se 

referências para as decisões tomadas no presente, estas serão objetos das reflexões que 

orientarão as decisões futuras.        

 

[...] Um profissional é um especialista que enfrenta repetidamente 

determinados tipos de situação ou casos que constituem o âmbito de sua 

especialidade. As situações com as quais se defronta são consideradas em 
função de sua semelhança com os casos anteriores. Como produto da 

repetição dos casos, desenvolve um repertório de expectativas, imagens e 

técnicas que lhe servem de base para suas decisões. Aprende o que buscar 
e como responder ao que encontra. Essa experiência é a que alimenta seu 

conhecimento na prática (CONTRERAS, 2002, p.107). 

 

De acordo com essa concepção, a experiência é o lastro da prática do professor, 

pois ela fornece os elementos com os quais o profissional enfrentará as situações 

problemáticas no desenvolvimento de sua prática. No entanto, haverá casos em que as 

experiências anteriores não fornecerão elementos suficientes devido à especificidade 

diferenciada das situações, sendo assim, “o profissional tem a necessidade de entender e 

solucionar o novo caso em relação às características novas e singulares que apresenta” 
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(CONTRERAS, 2002, p.107). Isso implica que a reflexão não se restringe apenas a uma 

prática anterior, mas que é necessário em certas situações, refletir sobre a prática no 

momento em que ela acontece.   

     

Nessas ocasiões é quando melhor se evidencia a colocação em 

funcionamento dos recursos profissionais que não se explicam pelo 

domínio de um repertório técnico ou de determinadas regras para a 
tomada de decisões. Ao contrário, requer dos profissionais a capacidade 

para criar novas perspectivas, de entender os problemas de novas 

maneiras não previstas em seu conhecimento anterior (CONTRERAS, 

2002, p.108). 

 

A noção de profissional reflexivo se apresenta como ponte que leva à definição de 

professor pesquisador. Segundo Schon (2000), um pesquisador no contexto da prática é 

um profissional capaz de produzir conhecimentos que lhe possibilitam observar e 

interferir nas situações problemáticas, independente de técnicas e teorias elaboradas 

anteriormente para fundamentar a sua ação. Isso implica um profissional capaz de 

reconhecer as singularidades que se fazem presentes em cada caso e ao mesmo tempo 

elaborar novos referenciais para enfrentar as situações futuras.  

A noção do professor pesquisador parte da idéia de que cada situação enfrentada 

pelo professor em sua prática é dotada de uma especificidade e, portanto, exige soluções 

próprias para cada caso. Essa concepção é defendida por Stenhouse apud Contreras (2002, 

p. 117), ao afirmar que “é impossível dispor de um conhecimento que nos proporcione os 

métodos que devam ser seguidos no ensino”, isso implica a necessidade de uma constante 

elaboração de conhecimentos para lidar com situações diferenciadas, obviamente isso só 

será possível a partir de uma reflexão sobre a prática no decorrer de seu exercício.  

Podemos observar que o ideal de um professor pesquisador rompe com a noção de 

generalização dos métodos e as tentativas de “uniformização dos processos educativos”, 

nesse caso há uma preocupação com a singularidade dos diversos contextos e situações 

onde se vivencia tal processo. Nesse sentido a atividade docente deve se pautar pela 

atitude investigativa de sua prática guiada pelo senso crítico e pela disposição de 

sistematizá-la. 

De acordo com a concepção que define o professor como pesquisador “a docência 

pode, em grande medida, ser um hábito, uma construção pessoal de habilidades e recursos 

com os quais resolvemos nossa prática, mas que em determinados momentos somos 

capazes de torná-la consciente para poder aperfeiçoá-la” (CONTRERAS, 2002, p.118). 
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Assim, podemos dizer que o professor pesquisador é um profissional preocupado com a 

qualidade da sua prática educativa e está sempre procurando melhorá-la a fim de atingir os 

objetivos aos quais se destina a sua ação.    

Giroux (1997) propõe a superação dos limites na concepção do profissional 

reflexivo com a noção do professor como intelectual crítico, introduzindo no processo 

reflexivo o elemento da crítica como essencial à transformação social. Esse, por sinal, é o 

elemento que falta e fragiliza as argumentações em defesa da idéia do professor como 

profissional reflexivo, uma vez que a reflexão por si só, não dá conta de transformar a 

sociedade, essa só teria tal condição se provida de um sentido crítico, do contrário levaria 

apenas a uma mudança nos meios para se alcançar um mesmo fim.  

De acordo com a concepção do professor como intelectual crítico, em se tratando 

de situações plurais, deve haver uma preocupação com as questões ideológicas contidas 

nos fins da educação, isso implica que se há uma pluralidade de situações, há também 

interesses diferentes que norteiam as práticas educativas. Sendo assim, cabe ao professor 

identificar a natureza ideológica contida na ação pedagógica que lhe foi confiada, para que 

possa rejeitar ou reforçar certas práticas em conformidade com os fins a que se pretende.  

Essa concepção de professor pressupõe a existência de teorias que norteiam as 

práticas pedagógicas desenvolvidas pelos docentes, o que significa a concepção de 

sociedade implícita ou explícita na ação dos professores. Isso implica dizer que “alguns 

modelos que pretendem integrar a idéia dos profissionais reflexivos em uma concepção 

mais ambiciosa, como intelectuais críticos, não estão isentos, como os próprios 

professores de suas contradições e contrariedades” (GIROUX, 1997, p. 134). 

Portanto, a concepção do intelectual crítico não abomina a de profissional 

reflexivo, pelo contrário, se nutre dessa noção para ampliá-la no sentido de tornar mais 

ousada rumo ao processo de transformação social almejado pelas camadas menos 

privilegiadas da sociedade. É nesse sentido que se desenvolve a noção de valores morais, 

éticos e de cidadania que justificam os processos educativos, e é nesse campo que os 

professores devem proceder as suas reflexões críticas que os levem à consciência da 

transformação.     

A noção de intelectual crítico prevê um sujeito livre, capaz de tomar decisões 

autônomas que não se encerram no seu individualismo; sua liberdade deve ser usada para 

fins de libertação daqueles que se encontram privados dela por fatores econômicos, 

sociais, raciais, gênero e qualquer outra forma de aprisionamento e/ou dominação. Ele é 

uma espécie de mentor intelectual das transformações, tendo como ponto de partida a 
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reflexão crítica das situações, delas tira as lições que serão usadas como conteúdos em 

suas ações educativas.           

O estudo da literatura sobre a profissionalização docente nos mostra as diferentes 

tipologias de professores, configurando identidades correspondentes a cada contexto 

histórico e social, conforme a necessidade e o grau de complexidade demonstrada em cada 

sociedade. Assim, os modelos de professor definidos como: improvisado, artesão, 

trabalhador, técnico, reflexivo, pesquisador, intelectual crítico etc., são construções 

conceituais que expressam a leitura em dadas realidades, em diferentes momentos 

históricos.  

Nessa construção um longo caminho foi percorrido no decurso da história, para que 

fosse possível pensar o professor como um sujeito que executa uma atividade profissional. 

Essa condição se afirma na medida em que as relações sociais se tornam mais complexas e 

requer dos educadores uma atitude pautada num conjunto de saberes próprios da docência, 

regidos por um código de ética e valores da profissão. É na configuração desses 

elementos, no dia-a-dia do exercício profissional, que o professor vai definindo sua 

própria identidade profissional. Portanto, o processo de profissionalização se constitui um 

desafio a ser enfrentado pelos professores no contexto de sua atuação, bem como nas lutas 

políticas estabelecidas em dimensões mais amplas no sentido de obter o reconhecimento 

social.  

Vale salientar que na discussão sobre a profissionalização sobressaem diferentes 

vertentes teóricas, que são frutos de abordagens diversas produzidas numa pluralidade de 

contextos das reformas educacionais. Assim, enquanto em determinado espaço sócio -

histórico-cultural, algumas medidas no âmbito da política educacional representam ganho 

no sentido de fazer avançar a profissionalização dos professores, em outros, significa um 

processo de desprofissionalização da categoria docente. Vejamos, então, em que consiste 

esse processo de desprofissionalização e qual é a sua repercussão no lócus desse estudo.      

 

2.13 - A desprofissionalização e as práticas de resistência do movimento docente    

Ao abordar o conceito de profissão, mostramos como este é polissêmico, uma vez 

que seus sentidos variam conforme os contextos de sua produção. Eles variam também de 

acordo com as matrizes teóricas explicativas da expressão profissional. No que diz 

respeito às atividades desempenhadas pelos professores, diferentes correntes de 

pensamento formulam explicações considerando a docência uma profissão, um trabalho, 

ou situando-a numa posição intermediária entre profissão e trabalho. Portanto, de acordo 
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com a concepção adotada por quem analisa esse fenômeno, o professor pode ser 

considerado um profissional, um trabalhador ou conter algumas das características das 

duas ocupações.        

Algumas análises
2
 sobre o trabalho docente, baseadas no neomarxismo 

demonstram que a categoria dos professores passa por um processo de 

desprofissionalização, apontando como causa desse fenômeno, a perda de autonomia 

sobre a atividade que desempenha; a precariedade nas relações de trabalho; a mudança de 

perfil do professorado com a inserção de pessoas oriundas dos segmentos menos 

favorecidos economicamente, de outras etnias como as raças negra e indígena, assim 

como as mulheres.  

 No tocante à perda da autonomia, os estudos se referem à introdução no setor 

educacional de princípios adotados na organização do trabalho fabril no início do século 

XX. Estes têm como traços característicos a fragmentação e a hierarquização das funções, 

com a clássica divisão entre quem planeja, supervisiona, dirige o processo, e quem 

executa as atividades. Nessa lógica, as diretrizes fundamentais do processo educacional 

emanam como decisões tomadas pelos organismos responsáveis pela produção dos 

conhecimentos, difusão de técnicas metodológicas e controle dos resultados esperados 

com o desenvolvimento das práticas pedagógicas. Estes organismos se situam na 

dimensão externa do processo de escolarização e são eles quem define os princípios 

normativos e valores vigentes na educação num determinado contexto. 

Aos professores lhes compete executar as decisões emanadas dos centros 

produtores e difusores do conhecimento, bem como obedecer às normas e valores 

instituídos no âmbito do sistema. Portanto, os professores são destituídos de autonomia 

quanto às decisões sobre seu trabalho, se constituem um corpo organizacional a serviço do 

estado e por este é controlado, a partir do organismo central e suas ramificações, 

configurada pelas técnicas gerenciais. Uma situação semelhante aos trabalhadores fabris, 

que desempenham tarefas menos complexas e repetitivas, assim como não compreende a 

totalidade do processo que envolve a sua produção.  

Vista sob ângulos e perspectivas difusas a autonomia significa um dos pilares mais 

importantes na definição da identidade profissional dos professores, na perspectiva do 

movimento docente é onde se assenta a possibilidade de poder definir coletivamente as 

condições do exercício da profissão, seu código de ética e valorização, o que implica a 

                                                        
2 Costa (1995), Hypolito (1999) e Séron (1999) fazem essa discussão a partir das teses elaboradas por Ozga e 

Lawn (1981), Apple (1989) Enguita (1991) entre outros.   
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própria qualidade de vida e reconhecimento social. Sob a ótica dos governantes admite-se 

uma aceitação formal dessas condições, no entanto, na dinâmica concreta das relações 

estabelecidas no interior das redes escolares e dos sistemas de ensino observa-se que a 

autonomia não passa de mais uma forma de controle das atividades docentes pelo Estado.  

No Brasil e na América Latina, as críticas à autonomia concebida e adotada como 

práticas de muitos governantes dão conta de que esta vem, paulatinamente, 

desresponsabilizando o Estado de sua obrigação em assegurar aos cidadãos um dos 

direitos fundamentais da pessoa humana, que é ter acesso à educação laica, pública, 

gratuita e de qualidade. Essa prática tem se manifestado na política de descentralização 

das competências entre as esferas administrativas do Estado. Efetivadas apenas na 

transferência de responsabilidade para os órgãos institucionais e/ou as entidades que se 

encontram na ponta do processo (entenda-se principalmente as escolas, os professores, os 

alunos e as famílias), mas mantendo o controle centralizado sob os aspectos 

administrativos, financeiros, bem como as diretrizes curriculares gerais.  

A pseudo autonomia das escolas e dos professores é revelada não apenas no 

fracasso dos alunos que repetem e/ou as abandonam, mas também na fragilidade da 

condição cidadã de muitos daqueles que até conseguem concluir todas as fases da 

educação básica, e mesmo a superior. Não raro lê-se e ouve-se nos noticiários produzidos 

pela imprensa nacional, fatos que revelam a incompetência de estudantes, que embora 

tenham concluído o Ensino Fundamental, não conseguem interpretar e compreender um 

texto de dez linhas. No discurso veiculado na mídia, alimentado pelos interesses do 

mercado e com a conveniência do Estado, não é difícil encontrar um culpado pela 

situação. Os professores, os alunos e as famílias são imediatamente responsabilizados.  

As formas de controle da atividade docente e a redução de sua autonomia 

aumentam a sensação de descrédito e desprestígio social que paira entre o professorado, 

aprofundando assim, o processo de proletarização dessa categoria profissional. Essa 

condição se evidencia nas situações de exclusão social a que estão submetidos inúmeros 

professores e professoras, principalmente quando são oriundos das classes sociais menos 

favorecidas. 

A precarização do trabalho docente como processo desprofissionalizante se 

manifesta de diversas formas, tem a ver com as dificuldades enfrentadas no exercício das 

funções docentes, a valorização e as exigências do processo social requerendo dos 

professores a capacidade de lidar com dinâmicas cada vez mais complexas do ponto de 

vista intelectual.  
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O aumento das demandas educacionais da população, associado ao baixo índice de 

investimento nesse setor se constituem causas fundamentais da degradação das condições 

de trabalho dos professores. Estas são perceptíveis na estrutura física de grande parte das 

escolas, uma vez que, em muitos casos, seus projetos arquitetônicos são incompatíveis 

com as condições climáticas de determinadas regiões, não prevêem espaços para o 

desenvolvimento de atividades recreativas, culturais e desportivas, assim como refeitório, 

laboratório e outros ambientes necessários à diversificação das práticas pedagógicas. A 

insuficiência de recursos didáticos adequados se constitui um incremento a mais nas 

dificuldades do professor, ao mediar processos de aprendizagem coerentes com as 

necessidades contemporâneas dos alunos. 

Com práticas pedagógicas limitadas pelas condições adversas no trabalho docente, 

a educação escolar tende a perder seu significado, principalmente, entre os alunos 

provenientes das camadas menos favorecida economicamente, para os quais o ingresso no 

mercado de trabalho – formal ou informal - cada vez mais cedo é uma prioridade. Isso faz 

com que muitos abandonem a escola, e vários dos que nela permanecem não a vejam 

como algo significativo em suas vidas. Como conseqüências disso, assistimos 

progressivos índices de diversos tipos de violência nas escolas, bem como um crescente  

desestímulo dos professores em relação à sua profissão.  

A degradação do trabalho docente faz com que esta ocupação seja cada vez menos 

identificada como uma atividade profissional, adquirindo maior semelhança com as 

tarefas desempenhadas pelos trabalhadores menos qualificados. Disso decorre sua 

desvalorização econômica e o declínio do seu status social, fazendo com que o 

componente vocacional de servir à sociedade, característico no discurso daqueles que 

ascendem à carreira no magistério, aos poucos vá se transformando numa questão de 

sobrevivência econômica de quem se torna professor por não encontrar alternativas 

melhores.          

Gradativamente o magistério tem se transformado numa atividade penosa e 

insalubre, uma vez que muitos professores têm se submetido a longas jornadas de 

trabalho, para sobreviver com dignidade na lógica capitalista, de inclusão pelo consumo 

de bens simbólicos e materiais. Os baixos salários e a disponibilidade de funções docentes 

no sistema público e particular de ensino fazem com que vários professores se dediquem 

ao trabalho nos três turnos, se deslocando de uma escola para outra, durante os dias úteis 

da semana. Nos finais de semana, supostamente reservado ao descanso e ao lazer de todo 

trabalhador, estes professores se dedicam ao planejamento das aulas, correção de 
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trabalhos, provas e, às vezes, estudo. Em certos casos essa rotina tem acarretado doenças 

crônicas, tanto que algumas pesquisas
3
 já apontam “o magistério como uma profissão de 

alto risco”, além de que o professorado  figura entre as categorias ocupacionais que mais 

faltam ao trabalho motivado por doenças.  

Além das longas jornadas de trabalho as quais os professores se submetem, há 

também a intensificação
4
 do trabalho docente, considerando as demandas que os 

ocupantes desta função têm sido conclamados a responder. Cada vez mais os sistemas 

educacionais atribuem novas tarefas aos docentes, exigindo destes a aquisição de novas 

competências e habilidades, para que se mantenham sempre atualizados em relação aos 

conhecimentos de sua área ocupacional.  Nessa lógica, os professores são submetidos a 

processos avaliativos e/ou conclamados a atender demandas formativas, para as quais eles 

próprios não foram preparados, o que tem gerado angustia e a busca desesperada por uma 

formação que os qualifiquem no sentido de enfrentar as novas situações que se apresentam 

ao contexto da sua ocupação.  

A intensificação do trabalho decorre ainda, das formas de controle utilizadas pelo 

Estado, uma vez que o professor é obrigado a produzir relatórios ou preencher formulário, 

fornecendo diagnósticos sobre a situação de aprendizagem dos alunos. Outro aspecto diz 

respeito às inovações pedagógicas e a concepção gestão democrática, contempladas na 

reforma educacional proposta pelo Estado, mas não conduzidas de modo que o professor 

possa concretizá-las em suas práticas, a exemplo, dos projetos políticos pedagógicos de 

caráter interdisciplinar, bem como a participação efetiva dos professores na gestão 

escolar, que na maioria das vezes fica só na aparência. Além disso, a legislação da 

educação incumbe aos professores uma série de responsabilidade para as quais não prevê 

disponibilidade de carga horária. 

A desprofissionalização docente envolve também o fenômeno da mobilidade social 

observado na categoria dos professores, uma vez que com a massificação da 

escolarização, os segmentos antes excluídos do processo educacional institucionalizado 

passaram a fazer parte, inclusive, do quadro de professores. Muitos professores que 

ingressaram na carreira do magistério são oriundos das classes menos privilegiadas 

economicamente, residem nas periferias dos grandes e médios centros urbanos, bem como 

                                                        
3 Ver Carlotto (2002). 
4 Conceito desenvolvido por Marx (2005) para explicar uma das formas de exploração do trabalhador, na qual 

este é levado a produzir mais em menos tempo, aplicando sua força de trabalho com maior intensidade.    



 96 

 

 

nas pequenas cidades do interior e zona rural, lugares que recebem menores partes na 

distribuição das riquezas produzidas pela nação.  

Para estes professores o ingresso na carreira do magistério representou uma 

ascensão social, contrariando o caráter de rebaixamento verificado quando integrantes das 

classes média e média alta, se ocupavam do ensino por ter seus negócios arruinados, 

sendo esta uma forma de auferir alguma renda, ou ainda como possibilidade concreta de 

complementar a renda familiar, um papel delegado às mulheres. Na condição de 

originários da classe trabalhadora os professores compartilham valores dessa classe, se  

identificando nas carências e nas formas de luta que objetivam melhorar sua condição 

social. 

O caráter de classe se manifesta ainda como uma questão étnico racial, uma vez 

que historicamente os segmentos menos privilegiados foram se constituindo a partir 

fenômenos inerentes à colonização do Brasil, tais como a apropriação das terras indígenas 

e exploração escravocrata imposta à raça negra. A lógica de desenvolvimento de nossa 

sociedade nas fases imperial e republicana não se preocupou em reparar os danos 

causados a esses povos, ao contrário, aprofundou as desigualdades. Com isso os negros, 

índios, brancos pobres e seus descentes passaram a compor a população que habita nas 

periferias, esses segmentos formam grande parte da massa de trabalhadores menos 

qualificada, que sobrevivem com menos recursos na sociedade brasileira.  

Considerando que o grosso do professorado nos dias atuais é oriundo das classes 

média baixa e baixa, seu status social e sua remuneração se assemelham aos demais 

trabalhadores pertencentes a essas classes, o que na lógica do profissionalismo os fazem 

mais próximos da condição de trabalhador do que de profissional. No entanto, por ser o 

Estado o maior empregador dos professores, estes se beneficiam dos privilégios 

concedidos aos funcionários públicos, assumindo ai uma condição intermediária entre 

esses dois pólos, conforme a análise desenvolvida por Enguita (1991).  

Outro aspecto enfatizado nas análises sobre desprofissionalização dos professores 

diz respeito às questões de gênero, considerando-se as relações de poder embutidas na 

valorização do trabalho realizado por homens e mulheres. Historicamente, a mão-de-obra 

masculina tem um peso valorativo mais elevado do que as atividades desenvolvidas pelo 

público feminino, isso faz parte da herança cultural da sociedade patriarcal, na qual cabia 

exclusivamente ao homem prover o sustento da família. Assim, competia ao pai sair para 

trabalhar em troca de uma remuneração que lhe permitisse comprar os bens necessários à 

subsistência da esposa e filhos. À mãe cabiam-lhes os cuidados domésticos e a educação 
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dos filhos, atividades não remuneradas e sem uma aferição objetiva no seu aspecto 

valorativo. 

Ao se lançarem no campo de trabalho fora de casa, inicialmente, as mulheres se 

ocupavam com atividades de menor prestígio social, assemelhadas ao trabalho doméstico, 

cuidando de pessoas doentes, ou educando as crianças. Nesta última, admitia-se como 

princípio o dom natural da maternidade e a capacidade de cuidar dos filhos, o que poderia 

render melhores resultados na fase inicial do processo de escolarização dos estudantes. 

A massificação da presença feminina na carreira do magistério na fase inicial, por 

um lado, baseou-se no princípio da predisposição natural para cuidar das crianças. Por 

outro, a remuneração feminina não representava a principal fonte de renda da família, 

desobrigando o pagamento de salários mais elevados por parte do Estado, pois significava 

apenas um complemento à remuneração auferida pelo esposo. Isso permitia elevar o 

índice de pessoas alfabetizadas nas camadas populares, sem uma elevação significativa 

dos custos com a educação. 

Nesse caso, a presença feminina no magistério se constitui um dos fatores 

importantes no rebaixamento dos salários dos professores, contribuindo para o 

empobrecimento econômico da categoria e consequentemente a perda de prestígio social 

desse oficio. Vários autores identificaram em suas pesquisas que a dupla e às vezes tripla 

jornada de trabalho, incluindo-se aí as atividades domésticas, bem como o processo 

histórico-cultural de submissão feminina colocam as professoras em desvantagem quanto 

à possibilidade de participação nos movimentos de luta, de assunção de cargos nas esferas 

superiores no magistério, de elevar sua titulação, o que leva à sua desprofissionalização.  

No entanto, é preciso considerar nessa discussão o caráter de universalidade 

atribuído a essa questão da desprofissionalização, uma vez que se conduzirmos nossa 

análise focando o olhar apenas no plano abstrato, corremos o risco de esvaziar o 

significado das práticas concretas, desenvolvidas em contextos singulares, nos quais as 

professoras constroem suas identidades profissionais.  

A resistência aos processos desprofissionalizantes tem se constituído um modo de 

negação da condição proletária da atividade docente, afirmando, por sua vez, o caráter 

profissional da função desempenhada pelos professores. Sob a ótica do movimento de 

educadores, a profissionalização deve ser construída pautando-se em princípios 

democráticos, com base na autonomia e na participação de todos os envolvidos no 

processo educacional. Nesse sentido, a afirmação profissional não significa apenas 

reivindicar um profissionalismo fundado na obtenção de privilégios próprios de uma 
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classe como forma de manter seu status social elevado, mas sim, melhorar o desempenho 

profissional na execução das atividades educativas, visando beneficiar, não apenas grupos 

específicos, mas toda a população.  

Sob uma perspectiva democrática, a profissionalização docente é construída com 

base num tipo de profissionalismo, cujo campo de conhecimento não se restringe ao 

domínio de um grupo de especialista, ele é aberto à participação dos diversos agentes 

sociais interessados nas questões educacionais. 

Segundo Hypólito (1999, p.98/99),   

 

[...] o profissionalismo tem que significar a melhoria do trabalho 
profissional, mas também a melhoria da qualidade social do ensino. 

Assim, as comunidades, grupos e movimentos sociais têm que ser 

ouvidos quanto à qualidade social da educação – não reduzidos a 
„clientes‟, como quer o neoliberalismo, mas como agentes que possuem 

identidades de raça, sexo e classe que, muitas vezes, podem colidir com 

as identidades construídas pelos docentes. Dessa maneira, a 
profissionalização tem que incluir o senso político de lidar com a idéia de 

que as definições de currículo, conteúdos e métodos devem resultar 

menos da sabedoria iluminada do profissional e mais das inter-relações 

com as realidades culturais nas quais se circunscreve o ato educativo. 
Nessa medida, a profissionalização docente vai se realizando à medida 

que, deixando de ser sonho, vai sendo construída como utopia possível.  

 

 

    As lutas pela profissionalização têm demonstrado uma preocupação não só com 

as reivindicações corporativas de uma categoria profissional, elas assumem proporções de 

um movimento social por mudanças de cunho mais profundo onde o reconhecimento e a 

valorização profissional dos professores seriam os primeiros passos. Como enfatizam 

Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003, p. 62),“a profissionalização só representará um 

progresso, do ponto de vista social, se o aumento do nível de instrução das novas gerações 

se tornar suficientemente prioritário para que possamos lhe dar um valor”.   

Assim, há uma questão de fundo nessa luta pela profissionalização que é a 

elevação da qualidade de ensino e o padrão educacional da população, isso implica 

naturalmente necessidade de investimentos na formação dos professores, melhoria dos 

seus salários e uma organização do sistema de ensino escolar que lhes possibilite 

desenvolver-se profissionalmente. Isso passa pelas condições efetivas de participação na 

gestão dos processos educacionais, de produção do conhecimento no âmbito de sua 

prática, do exercício da autonomia coletiva.    



 99 

 

 

Essas questões que têm sido pontuadas nas discussões sobre as reformas 

educacionais vivenciadas em vários países, incluindo mais recentemente, o Brasil. Porém, 

muitos estudos chamam a atenção para os processos desprofissionalizante levados a cabo 

pelas reformas implementadas, sob a aparência de se garantir as condições para melhoria 

da qualidade do ensino em diversos contextos, quando na verdade, trata-se de aperfeiçoar 

os mecanismos de dominação.  

De certo modo, parece haver uma uniformização dos discursos sobre as 

necessidades educativas, essas são impulsionadas por um conjunto de fatores, dentre eles 

o avanço tecnológico, que fazem convergir os mais diferentes pontos de vista e interesses 

ao reclamarem a necessidade de elevação da escolaridade dos indivíduos. No entanto, as 

divergências vêm à tona quando entra em cena a questão dos custos financeiros, e a quem 

compete arcar com os custos desse empreendimento social. Sob o aspecto legal há a 

concordância de que essa deve ser uma responsabilidade do Estado. Porém, no sentido 

real da vida social, a sociedade civil tem sido obrigada cada vez mais a arcar com os 

custos da educação. 

Isso se deve, em parte, devido à lógica de desenvolvimento econômico adotada 

atualmente, onde o mercado avança cada vez mais no sentido de ditar as regras de 

sociabilidade, transformando não mais só os bens materiais e serviços, mas também 

direitos sociais fundamentais do ser humano em mercadoria.     

Vale lembrar que a elevação do padrão educacional da população é uma exigência 

de uma nova racionalidade contemporânea, onde o indivíduo convive com situações 

sociais cada vez mais complexas, necessitando, portanto, ampliar sua capacidade de 

discernimento das situações problemáticas que enfrenta no dia-a-dia. Isso inclui a luta 

pela sobrevivência material, cultural e inclusão social visando o desfrute do progresso 

alcançado pela humanidade.  

É no campo dos interesses individuais e coletivos que se situa o ponto nevrálgico 

dessa questão, pois é nele que se travam lutas de classes e se desenvolve as estratégias de 

dominação e resistência. É uma luta travada no âmbito das estruturas de poder da 

sociedade dentre elas o sistema educacional. Nesse sentido o desenvolvimento 

profissional dos professores faz a diferença considerando os fins da educação, pois o tipo 

de professor que atua nas escolas poderá contribuir para a conservação ou a transformação 

pretendida. 

É nesse sentido que a própria luta pela profissionalização docente torna-se 

contraditória, pois se por um lado ela é reivindicada pelos professores, por outro, o Estado 
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atendendo aos reclamos do mercado afina-se com o discurso de que é preciso 

profissionalizar os professores. No entanto, o que parece consensual nos discursos, na 

prática assume características de um conflito, no qual se enfrentam o movimento dos 

educadores em oposição às concepções reformista adotadas pelos governos.   

Considerando que esses embates adquirem suas marcas nas singularidades de cada 

contexto histórico e social, examinamos na micro-região do Vale do São Francisco, as 

características marcantes nas trajetórias do movimento sindical docente e suas relações 

com o processo de profissionalização dos professores nesse contexto. É o que 

descrevemos e analisamos nos próximos capítulos.       

 

 



CAPÍTULO III 
 

TRAJETÓRIAS DO MOVIMENTO SINDICAL DOCENTE NO VALE DO SÃO 

FRANCISCO 

 

 

O estudo sobre o sindicalismo docente nos proporciona conhecer os elementos que 

caracterizam a trajetória das entidades sindicais e a dinâmica de suas lutas. Neste capítulo 

reunimos dados que expressam as singularidades do movimento sindical vivenciado no Vale 

do São Francisco, sendo protagonistas, os três sindicatos representantes dos professores dessa 

região, ou seja, a APLB/Sindicato, SINTEPE e SINDSEMP. Estas três entidades são 

responsáveis pela organização coletiva da categoria docente no contexto de Juazeiro e 

Petrolina, onde cumprem um papel significativo na condução das lutas reivindicativas e 

consequentemente nas conquistas do professorado.  

O exame de suas trajetórias nos mostra os caminhos percorridos por cada uma delas 

desde suas origens como associações, fundadas na década de oitenta e consolidadas num 

percurso de mais de duas décadas. No texto deste capítulo mostramos as influências externas 

que inspiraram os movimentos em nível local, assim como as questões de natureza regional 

como: os obstáculos enfrentados na constituição dessas entidades sindicais, as relações 

políticas com os governantes nos estados e municípios envolvidos, as estratégias utilizadas 

pelos governantes para dificultar a organização dos professores, bem como os fatores 

favoráveis à organização e consolidação do movimento.  

Na sequência caracterizamos as formas de atuação dessas entidades sindicais 

enfatizando: a visão crítica da realidade educacional compartilhada entre seus membros, da 

qual se originam as reivindicações; as ações políticas dos sindicatos frente à gestão do sistema 

educacional, no sentido de assegurar direitos profissionais e sociais; as redes de parceria 

estabelecidas pelos sindicatos; as divergências internas vivenciadas no sindicalismo da região, 

o caráter da participação dos professores nas lutas desse(s) sindicato(s).  

Portanto, os elementos de caráter sócio-histórico e as características das suas formas 

de atuação são aqui mostrados e analisados como composição das trajetórias dos sindicatos no 

Vale do São Francisco, para que tenhamos uma visão mais clara e transparente sobre o 

importante papel que os sindicatos desempenham na dimensão coletiva da profissionalização 

dos professores nessa micro-região do Nordeste brasileiro.  
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3.1 - A origem dos sindicatos de professores no Vale do São Francisco  

 

Documentos formais como os estatutos e as atas pesquisadas revelam que a ação 

coletiva docente se institucionaliza enquanto sindicato, na região do São Francisco, a partir de 

1989, quando a maioria das associações de professores da rede pública de ensino no Brasil 

opta por se transformar em sindicato, uma vez que, a Constituição de 1988 estabelece o 

direito à sindicalização, também aos funcionários públicos. No entanto, as respostas dos 

entrevistados à questão que busca situar o período da fundação desses sindicatos revelam o 

início da década de 1980 como um momento em que os professores despertam para a 

necessidade de uma luta organizada através de associações.      

A expansão do movimento associativista e de sindicalização docente em Juazeiro e 

Petrolina coincide com o processo de abertura política do país e com o apogeu do movimento 

que se convencionou chamar de novo sindicalismo, emergente no final da década de setenta, 

com as greves operárias no ABC paulista. Nesse contexto, diversas associações de professores 

no Brasil adotam uma atitude crítica e questionadora no sistema educacional, reivindicando 

do poder público, melhores salários, condições de trabalho e elevação da qualidade de ensino 

oferecido à população. Essa situação desencadeia confrontos públicos que expõem os 

conflitos envolvendo a categoria docente e os governantes dos vários Estados da Federação.   

Esse movimento, antes com maior visibilidade nas capitais, aos poucos ganha adeptos 

nas grandes e pequenas cidades do interior que vêem surgir nos seus domínios territoriais e 

político, um associativismo dos professores com características assemelhadas à cultura do 

novo sindicalismo, ou seja, disposta ao enfrentamento político na luta por tornar realidade 

suas reivindicações. Isso é impulsionado, em parte, pelas associações sediadas nas capitais, as 

quais se expandem pelo interior com a criação dos seus núcleos regionais, no intuito de 

fortalecer-se nas lutas reivindicativas.       

A criação da Diretoria Regional Norte da APLB - sediada em Juazeiro – faz parte das 

estratégias adotadas por esta entidade em meados da década de 1980, no sentido de expandir 

suas ações coletivas por todo o Estado da Bahia, arregimentando os professores do interior no 

sentido de envolvê-los no movimento reivindicativo da categoria docente, que por diversas 

vezes tem se confrontado com os governantes baianos. Assim, “aglutinam, progressivamente, 

os professores da capital e do interior do Estado, reunindo-os por grupos nas escolas, ou por 

bairros, nas grandes cidades, ou ainda em cidades maiores, centrais em relação a outros 

municípios menores, no interior do Estado” (BORGES, 1997, p. 267).  
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 No entanto, as iniciativas visando instituir uma entidade para representar os 

professores, nas negociações de suas reivindicações junto aos poderes constituídos, no âmbito 

do município de Juazeiro, são desencadeadas a partir da segunda metade da década de setenta. 

Nesse período, a organização dos professores se restringe a uma comissão que negocia as 

questões mais imediatas dos professores com dirigentes dos órgãos da educação na cidade.  

 
[...] já naquele período de 76, 77, já militava, saindo do exército e ali eu 

comecei a ter bons olhos para o movimento sindical, naquele momento eu 

passei a figurar dentro do município como membro de uma comissão de 
professores que negociava diretamente com a entidade empregadora, o 

município, mas sentia muito fraca, uma comissão de professores e dizia, há 

a necessidade de você ter uma associação
1
. 

 

A referida comissão é um embrião da Associação dos Professores de Juazeiro – APJ, 

fundada em 15 de agosto de 1979, conforme consta no estatuto da entidade. No entanto, no 

período anterior a 1985, essa associação tem um papel limitado, configurando-se um tempo de 

pouco significado na memória sobre o movimento dos professores para a maioria dos 

entrevistados, o período cujas referências são mais significativas é vivenciado a partir dos 

anos 1980, conforme mostra as falas a seguir:  

 

[...] nós fundamos a APJ aqui em Juazeiro em 1985, foi na época do 

Governo João Durval, quando a gente teve aqui uma greve de 45 dias, e aí a 

gente sentiu a necessidade de fundar aqui em Juazeiro uma associação, onde 
nós pudéssemos nos reunir, onde nós pudéssemos discutir e não ficássemos 

apenas recebendo informações de Salvador, estava na hora daqui também 

participar, ai nós fundamos a APJ que era a Associação dos Professores de 
Juazeiro, ai concretizamos também.

2
   

 

A aparente contradição entre as lembranças expressas nas falas dos entrevistados e o 

que é documentado no estatuto quanto ao período de fundação da APJ, relaciona-se ao fato de 

que “não nos lembramos se não do que vimos, fizemos, sentimos, pensamos num momento 

do tempo”, uma vez que a memória “é limitada muito estreitamente no espaço e no 

tempo”(HALBWACHS, 2004, p.58). Segundo o referido autor, as pessoas lembram de fatos e 

acontecimentos recorrendo a determinados quadros de referência marcante na memória do 

grupo social, neste caso, as greves dos anos 1980 se constituem acontecimentos relevantes, 

portadoras de sentidos na construção da memória coletiva sobre a origem do movimento 

sindical docente em Juazeiro.  

                                                        
1 Entrevista 02 
2 Entrevista 01 
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As lembranças em relação às iniciativas do final dos anos setenta mostram um 

movimento descontínuo e pouco consistente em termos de organização, conforme relato de 

uma das entrevistadas que afirma: “[...] houve um movimento, o pessoal tentou se organizar, 

mas não foi à frente [...] ainda chegaram a discutir o estatuto, mas não levaram em frente” 
3
. 

De acordo com esta, o movimento docente em Juazeiro torna-se mais representativo e passa a 

ter maior visibilidade, quando se incorpora às ações coletivas desencadeadas pela APLB em 

nível estadual. Na condição de protagonista do movimento na região diz, “[...] eu mesma 

participei, eu comecei a participar em oitenta e três indo para Salvador, participando das 

reuniões, entendeu? Aqui a gente começou a se organizar, mas a APJ começou a existir 

mesmo em oitenta e cinco”
4
. 

Com a transformação da APJ em Delegacia Regional da APLB, a entidade amplia 

suas finalidades e objetivos que antes estavam restritos às questões imediatas dos professores 

como: direitos trabalhistas, política salarial e ações relacionadas ao aperfeiçoamento 

profissional. Com a elevação da APLB à condição de sindicato em 09 de junho de 1989, a 

entidade pauta seus objetivos em princípios e compromissos gerais que visam melhorar as 

condições de vida da população mediante a transformação da estrutura social brasileira; e 

específicos como a luta pelo ensino público de qualidade, conquista de direitos profissionais 

para os educadores, desenvolvimento intelectual e profissional dos trabalhadores em educação 

e o estabelecimento de contato e intercâmbio com as entidades congêneres sindicais ou não 

em todos os níveis, conforme prevê o estatuto da APLB/sindicato.            

Na cidade de Petrolina, o movimento também segue a mesma tendência de 

organização quanto ao período de maior visibilidade, ou seja, meados da década de oitenta, 

com a filiação de professores da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco à APENOPE – 

transformada posteriormente em SINTEPE, bem como a criação da ASSEMP – que depois 

passa a ser SINDSEMP - à qual se filiam os professores vinculados à Rede Municipal de 

Ensino de Petrolina.  

Na década de 1980 a APENOPE também inicia seu processo de expansão filiando os 

professores do interior pernambucano, bem como fundando seus núcleos regionais nas 

cidades pólos. A criação de um núcleo regional da APENOPE em Petrolina se dá em 1987, 

tendo como elemento motivador a necessidade de organização do movimento no âmbito 

regional e uma participação mais decisiva dos professores do interior nas lutas reivindicativas 

da categoria docente no Estado de Pernambuco. 

                                                        
3 Entrevista 01 
4 Entrevista 01  
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O sindicato, ele vem depois de uma associação, associação lá em 87 e em 
1990 foi que ele passou a ser sindicato, primeiro congresso que houve no 

Recife e foi tudo uma conseqüência já estava formado a associação, com a 

transformação de várias associações que o sindicato tem como uma 
agregação de professores, de administrativos, de coordenadores 

pedagógicos, diretores, era uma categoria assim esfacelada...
5
  

 

Os demais professores se referem a esse mesmo período quando relatam sobre o início 

do movimento sindical em Petrolina. Ele coincide com um novo momento vivido na ação 

coletiva docente, em que as associações docentes em Pernambuco passam a adotar uma 

postura mais combativa e menos adesista, procurando unificar a luta dos trabalhadores em 

prol das transformações sociais. Essas, ao mesmo tempo em que buscam se fortalecer se 

incorporando às lutas da CPB, interiorizam suas ações visando se constituir como sindicato de 

base, com representações mais próximas aos locais de trabalho.  

No processo de unificação da luta dos trabalhadores, a APENOPE se uniu com a 

AOEPE, a ASSUEPE e a coordenação dos servidores administrativos, após uma greve 

unificada em 1988, e, juntas fundaram um sindicato único dos trabalhadores em educação no 

Estado de Pernambuco, dessa forma nasceu o SINTEPE em 26 de março de 1990.      

A fundação do SINDSEMP tem como origem a luta de um grupo de funcionários 

públicos, responsáveis pela fiscalização e arrecadação de tributos municipais, os quais 

idealizaram e fundaram em 1984, a Associação dos Servidores Municipais de Petrolina - 

ASSEMP. A partir de 1993, esta associação transformou-se no Sindicato dos Servidores 

Municipais de Petrolina – SINDSEMP. O qual representa, entre outras categorias, a dos 

professores vinculados à Rede Municipal de Ensino.  

Esse sindicato passou a ter atuação mais significativa no segmento de professores a 

partir de meados dos anos 1990, período em que houve uma expansão significativa da Rede 

Municipal de Ensino, conseqüência da reforma educacional que estabeleceu novos 

mecanismos de descentralização, entre eles, a municipalização do ensino. Vieira (2002) 

mostra que em 1995 o número de alunos matriculados nas escolas do município de Petrolina 

duplicou em relação ao que foi constatado em 1992. Consequentemente ampliou o número de 

professores - que uma vez sindicalizados – contribuíram para o fortalecimento do 

SINDSEMP.   

Vale ressaltar que a descentralização, como uma das medidas adotadas na reforma 

educacional, levada a cabo a partir dos anos 1990, provocou um deslocamento dos conflitos 

                                                        
5 Entrevista 16 
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envolvendo sindicatos e governos, esses passaram a se processar na esfera municipal, 

contribuindo para uma maior visibilidade das ações sindicais nessa instância do poder 

público. 

Outro aspecto significativo no fortalecimento do SINDSEMP como entidade 

representativa dos professores se relaciona à contratação de novos professores pelo município, 

mediante concurso público conforme determina a Constituição Federal do Brasil de 1988. Isso 

fez ampliar o poder de pressão desse sindicato nas suas lutas reivindicativas diante do Poder 

Executivo Municipal, uma vez que com a estabilidade no emprego assegurada, os professores 

passaram a ter maior segurança para participar das manifestações coletivas. Mostraremos 

adiante que a insegurança quanto à permanência no emprego era um dos fatores que mais 

dificultava a organização da categoria docente no plano municipal, no período anterior à 

vigência da atual Constituição Federal.   

 

3.2 – Os obstáculos enfrentados na constituição do sindicalismo docente.  

 

Tanto na fase inicial nos anos 1980, como em outros períodos subsequentes de sua 

trajetória histórica, a organização do movimento sindical nas duas cidades enfrentou 

dificuldades relacionadas, principalmente, a aspectos políticos e financeiros, uma vez que 

conviveu, nesse processo, com o autoritarismo das elites regionais, bem como a pouca 

tradição de envolvimento dos professores com ações coletivas de caráter reivindicativo. 

Inicialmente, o baixo índice de filiações e a dependência do repasse de recursos, tanto pelo 

Poder Executivo, mediante descontos consignados em folha de pagamento dos associados, 

como das diretorias gerais sediadas nas capitais, se constitui obstáculos para a mobilização da 

categoria docente no contexto de Juazeiro e Petrolina.  

Embora o movimento coletivo dos professores tenha ganhado força no momento 

histórico em que se inicia o processo de redemocratização do país, as associações no Vale do 

São Francisco convivem e enfrentam a resistência das forças políticas, suporte do regime 

militar vigente no Brasil no período de 1964 a 1985. Essa situação é observada tanto no lado 

baiano, como no pernambucano.  

A abertura democrática processada de forma lenta e gradual, através de acordos e 

alianças políticas entre antigos adversários, ou a própria troca de partido, contribuiu para que 

muitos políticos - antes aliados aos militares – continuassem com poder de mando nos dois 

Estados e, consequentemente, com influência direta nos municípios aqui estudados. Assim, 

permaneceu em vigência muitas das práticas autoritárias como a perseguição aos 
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desafetos/opositores políticos, aos movimentos populares de luta reivindicativa, bem como 

aos sindicatos, organizações não governamentais e outros movimentos sociais que ousavam 

radicalizar na luta, seja pelas conquistas de um grupo profissional, seja por objetivos mais 

amplos como uma sociedade mais justa e democrática. 

O caráter dessas perseguições foi abordado em outros estudos, dentre eles, Borges 

(1997), num estudo sobre “o movimento dos professores estaduais da Bahia” na década de 

1980; e Nascimento (1996), com um trabalho sobre “o debate educacional no SINTEPE” em 

Pernambuco. Tais estudos mostram a partir da análise das publicações jornalísticas e/ou de 

entrevistas com as lideranças sindicais, que alguns dos Governos desses dois Estados, nos 

anos 1980 e 1990, não hesitaram em combater as manifestações dos professores com o uso 

das forças policiais armadas, além de adotar outras medidas punitivas como corte do ponto, 

suspensão dos salários, transferências de locais de trabalho, advertências públicas, 

afastamento das atividades e demissões. 

 

3.2.1 - As relações políticas entre os professores e os mandatários da região  

No Vale do São Francisco, a elite política que se revezava no poder em Juazeiro 

durante o regime militar era partidária da ARENA, partido de sustentação dos governos 

militares, sendo nesta cidade, subdividida em ARENA 1 e ARENA 2. Em Petrolina, o poder 

político se concentrou durante a ditadura sob domínio hegemônico da família Coelho, 

partidária da ARENA
6
, que no Estado de Pernambuco dava sustentação política ao regime 

ditatorial, esse município permaneceu sob domínio dessa mesma família - embora seus 

membros tenham se dividido em dois grupos, assumindo diferentes siglas partidárias com 

orientações ideológicas divergentes - ao longo desses últimos vinte e três anos, nos quais a 

sociedade brasileira experimentou a abertura e vem consolidando um regime democrático.  

Na fase inicial do sindicalismo docente nessa região, o ambiente de perseguições foi 

favorecido pela permanência do “sectarismo” em Juazeiro e a “dominação familiar”
7
 em 

Petrolina, sustentados nas práticas do favorecimento político baseado no clientelismo, e no 

nepotismo que impera como regra no campo político nas duas cidades. Essa tradição na 

política regional se manifesta como características de uma cultura enraizada no medo que o 

cidadão comum tem de contestar publicamente uma situação que não lhes agrada.          

Os reflexos do autoritarismo se manifestavam na recusa dos professores em se 

associarem às entidades representativas, por temerem a perseguição que poderia resultar na 

                                                        
6 Sobre esse assunto ver Chilcote (1990). 
7 Características da tradição política regional abordada por Chilcote (1990). 
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perda de seus empregos. Isso porque, a forma de contratação dos professores não lhes 

assegurava estabilidade, uma vez que, na maioria dos casos, obedeciam aos critérios de 

apadrinhamento político. Assim, muitos professores consideravam-se devedores de seus 

empregos aos chefes locais do grupo político dominante no Estado, conforme relatado por 

37,5% dos entrevistados ao se referirem às resistências do poder público e o medo dos 

professores no processo de criação e desenvolvimento dos núcleos regionais de entidades 

como APLB/Sindicato em Juazeiro, APENOPE/SINTEPE e SINDSEMP em Petrolina. 

 

[...] naquela época ainda existia, como hoje ainda existe o receio de se filiar 

ao sindicato e perder o emprego, no Estado também nós tínhamos aqueles 

problemas que muitos professores consideravam recém nomeados com o 
estágio probatório

8
.  

 

[...] o povo tinha medo, as minhas amigas chegavam perto de mim, tu não 

se mete nisso não porque tu vai perder o emprego, como é que você vai 
criar teus filhos?

9
 

 

[...] a cidade de coronéis essa é uma das grandes dificuldades, eu diria que 
não só na época, eu acho que ainda permanece, a prefeitura daqui, o 

executivo daqui desde aquela época até hoje ele faz uma política de 

assistencialismo, onde ele dá às pessoas, então acaba em vez de melhorar a 
vida das pessoas ele dá algo às pessoas, então ele acaba fazendo com que as 

pessoas se tornem amarradas a eles por pequenos detalhes, essas pessoas, 

elas não têm coragem de enfrentar o executivo, então elas vão à gente 

extremamente irritadas, mas aí você diz vamos pro pau, vamos brigar, ela 
não! Não! Porque pode ser que ele me prejudique, pode ser que ele nos 

atinja! essa continua ainda sendo a dificuldade apesar de ser menor hoje...
10

  

 

As falas transcritas acima contemplam o que disseram os demais entrevistados sobre a 

resistência e o medo que dificultam a atuação dos sindicatos, principalmente, em sua fase 

inicial. Outras falas ao fazer referência à questão do medo revelam as contradições presentes 

na construção social da realidade, a negação de práticas instituídas e a instauração de novos 

modos de ser e inventar o cotidiano de suas vidas pessoal e profissional. Entende-se que a 

organização do movimento conta com a abnegação, esforço e solidariedade daqueles que se 

contrapõem à ordem vigente que persegue, rotula e tenta desestabilizar as ações contrárias ao 

pensamento dominante.  

 

[...] ele não começou dentro de quatro paredes, dentro de uma estrutura, 
começou pelas casas das companheiras, dentro da igreja, nos espaços da 

escola, até debaixo de uma árvore lá fora da cidade a gente se reunia, isso 

                                                        
8 Entrevista 01 
9 Entrevista 19 
10 Entrevista 14 
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tudo com medo do processo político que existia na época um resquício 

muito forte da ditadura.
11

 

 
[...] naquela época 90 ou mais de 90% eram todos comungando com o 

mesmo pensamento político, então a gente foi assim perseguida na questão, 

assim, de não conseguir ser visto como uma pessoa que queria contribuir 

para esse crescimento da escola pública. Muita gente considerava até como 
os baderneiros, aqueles que querem greve, aqueles que não querem dar aula, 

então, isso foi durante algum tempo, até a dificuldade, nunca esqueço a 

dificuldade que nós tínhamos de fazer reunião, que nós chegamos, época 
onde alugávamos o local para uma assembléia e quando sabiam que era 

para o SINTEPE não alugavam, por muitas vezes isso aconteceu conosco, a 

gente chegava a fazer a assembléia até em casa de colegas, Terezinha aqui 

próximo ao BANDEPE durante muito tempo acompanhou o SINTEPE e ela 
cedeu muitas vezes a área da casa dela para gente realizar as reuniões.

12
 

 

[...] eu já entrei assim com aquela confiança sabe? Toda tarde a gente saía, a 
coisa era tão séria aqui, a coisa era tão assim, ninguém tinha noção das 

coisas, a gente colava um cartaz à tarde, quando a gente voltava estava 

dentro do lixo, eu tive que conversar muito com o pessoal, foi muito difícil, 
eu ainda me lembro, eu filiei muita gente, mas eu me lembro bem a Aíla, 

não sei se você lembra, professora Aíla, quando eu fui sindicalizar ela, e se 

houver algum problema comigo o sindicato vai me ajudar?
13

 

 

A elite regional – políticos, empresários e alguns formadores de opinião – por muito 

tempo orgulharam-se da imagem enfatizada em seus discursos, como cidades pacíficas e 

ordeiras, não se registrando em suas histórias, movimentos significativos de contestação e 

resistência ao poder dominante. Ao contrário, houve quase sempre uma tendência à adaptação 

e conservação da ordem estabelecida. Autores como Chilcote (1990) e Gonçalves (1997) 

mostram essa característica da região ao elaborar uma cronologia analítica dos fatos 

históricos, discutindo os aspectos da sua formação social e econômica até os anos 1970 e 

1980.  

Essa característica regional de “pessoas passivas” somada a outros fatores como a 

desinformação do cidadão comum a respeito de outras teses sobre o desenvolvimento social, 

que não somente aquelas cultivadas pela elite política e econômica, bem como a dependência 

econômica, justificam - embora, não seja determinante - a dificuldade que os professores 

demonstravam, inicialmente, em aderir ao movimento que começava a tomar corpo na região 

em meados da década de 1980. Faltava à maioria dos educadores da região uma formação 

baseada em princípios filosóficos que favorecem o desenvolvimento de uma consciência de 

classe.        

                                                        
11 Entrevista 16 
12 Entrevista 18  
13 Entrevista 19  
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Mesmo aderindo ao movimento sindical grande parte dos professores ainda não 

compreendia de forma radical a luta dos trabalhadores, que começava a ser difundida numa 

maior amplitude no processo de redemocratização do país. Para 20,8% dos entrevistados, as 

dificuldades enfrentadas pelo movimento se relacionavam à falta de consciência política da 

maioria dos professores, essencial para alcançar objetivos mais amplos num projeto de 

sociedade, que possa beneficiar a classe trabalhadora.   

O trecho da fala a seguir traduz o pensamento dos demais entrevistados que 

identificam a falta de consciência política como um dos obstáculos na organização do 

movimento docente, em sua fase inicial no Vale do São Francisco.  

 

Eu acho que o principal problema que a gente encontra hoje na categoria é o 

próprio nível de formação política, não na região metropolitana, eu acredito 
que lá as coisas sejam mais abertas, do ponto de vista dessa visão política do 

debate em nível mais elevado, mas uma cidade como Petrolina na nossa 

região no São Francisco, onde a gente ainda convive com as oligarquias, 
com a dinastia, eu vejo que as dificuldades, elas são muito maiores porque os 

trabalhadores ainda se vinculam politicamente às forças políticas atrasadas, 

então, eles vivem uma contradição porque sabem que há uma necessidade de 
se organizar politicamente, sindicalmente, mas também ainda são muito 

atrelados às idéias dinásticas, oligárquicas na cidade da gente. 
14

 

 

A idéia de que a falta de uma formação política se constitui um obstáculo na 

organização do movimento sindical é recorrente no discurso da maioria das lideranças 

sindicais, nessa região não é diferente; no entanto, é preciso considerar que a própria recusa 

em participar dos movimentos desencadeados pelo sindicato traduz, em si, um 

posicionamento político. Em muitos casos, a ausência nas assembléias, a não participação nos 

protestos de rua e/ou a não adesão às greves da categoria, pode significar uma forma de se 

opor às estratégias políticas adotadas pelos sindicatos, o que não implica necessariamente uma 

falta de consciência política, uma vez que na diversidade de pensamentos as pessoas agem 

calculando os benefícios de sua ação.  

É importante enfatizar que a cultura política da região do Vale do São Francisco tem 

como uma de suas características a verticalidade nas decisões, assim, os segmentos mais 

elevados na hierarquia do poder público, não costumam debater com a sociedade local as 

questões que lhes dizem respeito. Isso provoca certa acomodação fazendo com que o cidadão 

comum, muitas vezes, se abstenha diante das oportunidades de estabelecer relações 

horizontalizadas, com possibilidades de debater e se posicionar politicamente a respeito de 

                                                        
14 Entrevista 12 
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algo. Mudar essa situação implica estabelecer uma ruptura com a tradição política perpetuada 

nesse contexto há muitos anos, de modo que muitos professores revelam dificuldade em 

assimilar novos conceitos de participação política, algo essencial no modelo de organização 

sindical instituído no Brasil a partir dos anos 1980, fundamentado no trabalho de base.  

O novo modelo de sindicalismo exige uma atuação mais consciente do papel político 

que cada cidadão e/ou cada trabalhador representa na sociedade. Isso implica que uma 

participação mais qualificada requer um tipo de formação que lhes proporcione a 

compreensão dos processos políticos que compõem a vida social. Assim, os sindicatos passam 

a se organizar não só objetivando conquistas imediatas, mas também no sentido de construir 

as bases para mudanças sociais mais radicais, fazendo-se necessário um processo de 

conscientização da classe trabalhadora em relação aos objetivos a serem alcançados com suas 

lutas coletivas reivindicativas.                

Na compreensão de pelo menos 40% dos entrevistados, as dificuldades na constituição 

de um sindicato de base capaz de lutar por transformações sociais mais amplas, em que os 

interesses sociais estejam acima das reivindicações corporativas, residem na incapacidade de 

luta para a superação dos obstáculos. Vejamos, por exemplo, esse trecho da fala de um dos 

nossos entrevistados que manifestou essa compreensão 

      

Acho que as coisas ficam difíceis por conta até da falta de conscientização 
da categoria. A categoria, às vezes, não está muito coesa com o que ela quer, 

ela quer, mas não quer vim lutar para conseguir, fica esperando que os outros 

vão e eles ficam lá, isso é vivenciado tanto aqui em Juazeiro como em 

Petrolina. Porque todo mundo quer sempre o melhor, desde a qualidade da 
educação ao salário, mas não se empenha para isso, então há uma 

dificuldade da categoria e da diretoria em articular os sindicalizados, aí então 

fica, às vezes, o movimento esvaziado, nesses movimentos esvaziados a 
gente demonstra fragilidade. Então o governo mostra que a gente não tem 

organização, a organização é uma dificuldade das pessoas, a falta de 

organização é uma dificuldade, uma dificuldade grande, porque se a gente 
não tem organização, realmente fica difícil você lutar por qualquer objetivo 

que você tem a alcançar 
15

.   

 

 

Vale ressaltar o que nos ensina Freire (1980, p.26), quando diz que “a conscientização 

implica, pois, que ultrapassemos a esfera espontânea de apreensão da realidade, para 

chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade se dá como objeto cognocível e na qual o 

homem assume uma posição epistemológica”. Nossas observações empíricas, realizadas neste 

estudo e em estudos anteriores, permitem-nos afirmar que ao assumir uma postura passiva 

                                                        
15 Entrevista 08 
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diante da realidade dos fatos, a maioria dos professores revela não ter clareza suficiente dos 

objetivos pelos quais lutam, por conhecerem, apenas, parcialmente a natureza dos fenômenos 

causadores de suas insatisfações.  

Ao condicionar sua participação ao simples ato de delegar poderes através do voto a 

outros que lhes representam os professores não conseguem desmistificar o mundo das 

aparências projetado à sua frente como a realidade, pois “a conscientização não pode existir 

fora da „práxis‟, ou melhor, sem o ato da ação-reflexão”. Apenas esperar que os 

representantes solucionem todos os problemas demandados no âmbito da profissão sem 

estabelecer uma relação com as questões sociais mais amplas, não condiz com uma atitude 

consciente, uma vez que a conscientização “é a inserção crítica na história, implica que os 

homens assumam o papel de sujeitos que fazem e refazem o mundo” (FREIRE, 1980, p.26).  

A suposta falta de consciência política dos professores é apontada - pelas lideranças 

sindicais que participaram na construção desse movimento no Vale do São Francisco – como 

um dos elementos que enfraquecem a mobilização articulada pelas diretorias, tornando o 

movimento vulnerável nas situações de conflitos e negociações com o Governo. Essa 

fragilidade é mais evidente quando os objetivos das ações coletivas se pautam no atendimento 

das demandas decorrentes de interesses imediatos, quando não se relacionam às questões de 

fundo, capaz de provocar mudanças na cultura política e introdução de novas concepções de 

desenvolvimento social.   

As falas a seguir traduzem a compreensão de outras lideranças sindicais entrevistadas 

nesse estudo, ao falarem de suas dificuldades em convencer as bases do movimento, sobre 

importância de pautar as lutas dos sindicatos por objetivos mais amplos, não se restringindo 

apenas às reivindicações corporativas, mas sim que impliquem mudanças substanciais na 

conjuntura política, econômica e social.   

 

[...] vou pensar no sindicato como um todo, você implantar um sindicato 

cutista num contexto de Petrolina, nessa região, em Juazeiro e Petrolina, um 
contexto em que as pessoas já tinham uma vocação partidária política já bem 

tradicional, definida. Para você implantar uma luta sindical cutista que tem 

interesses não só de reivindicar salários, como também reivindicar uma 
proposta política para o país, sempre há muita dificuldade. Muitas pessoas 

querem estar na luta porque estão querendo reivindicar direitos, mas quando 

você passa para a discussão política aí eles já não têm mais interesse, então 

aí há sempre uma tendência de haver uma ruptura. O sindicato precisava 
naquele entendimento, naquela época, ter uma postura mais formativa 

mesmo, para poder esclarecer, mesmo que fosse a longo prazo, mas tem que 

ter uma postura formativa, mas ai se a gente fizesse o jogo da base, daquela 
base que tinha uma outra concepção política no contexto, não, nós queremos 

ver quanto é que eu vou receber de reajuste vai me dar quanto? Então eu 

quero saber isso, o resto eu não quero mais saber, então quando o sindicato 
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pensava fazer um congresso de formação política, quando isso acontecia, 

não era com o mesmo sucesso que ocorria quando nós fazíamos um 

movimento para reivindicar os direitos mais imediatos, então eu acho que as 
dificuldades são umas dificuldades que eu acho que natural.

16
  

 

[...] acho que uma das dificuldades que a gente teve foi fazer com que as 

pessoas entendessem que aquela organização, que aquela mobilização não 

era só pra receber aumento de salário, que não era só por conta da greve, a 
greve não era só para aquilo, para finalidade salarial, então aquilo dali era 

muito difícil, no começo a gente se reunia na biblioteca municipal, tinha o 

salão azul na biblioteca, me lembro demais de um salãozinho pequeno e a 
gente passava pra o outro também, a gente queria passar um filme, uma fita, 

[...] uma dificuldade imensa para a gente conseguir passar e quando passava, 

as pessoas queriam saber mesmo era do aumento e tudo, então nós tínhamos 

essas dificuldades, eu acho que estejam até mais acentuadas agora, eu acho 
que a desmobilização, parece que as pessoas agora não tem mais motivo, 

não, já não existe mais nenhum desafio.
17

  

 

Como já foram esclarecidas anteriormente, as ações coletivas dos professores nas duas 

cidades tornam-se mais significativas enquanto luta organizada no contexto dos anos 1980, 

década marcada pela consolidação do novo sindicalismo, criação da Central Única dos 

Trabalhadores – CUT, e o estabelecimento de objetivos mais amplos na luta dos 

trabalhadores. Porém, se em regiões desenvolvidas como São Paulo – berço do novo 

sindicalismo – e outras capitais brasileiras, as concepções de luta sindical difundidas pela 

CUT eram bem recebidas e assimiladas por uma grande parte dos trabalhadores, em Juazeiro 

e Petrolina essas idéias ainda eram encaradas com certa resistência pela maioria dos próprios 

trabalhadores. Daí a dificuldade de se constituir uma organização sindical com o perfil 

defendido nas teses dos encontros dessa central sindical.   

A CUT é criada em 28 de agosto de 1983 com o propósito de unificar a luta sindical 

constituindo-se como órgão máximo de articulação das diferentes entidades representantes 

dos trabalhadores. Seus objetivos fundamentam-se no “compromisso com a defesa dos 

interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora, com a luta por melhores condições de 

vida e trabalho e com o engajamento no processo de transformação da sociedade brasileira em 

direção à democracia e ao socialismo” 
18

. O alcance desses objetivos demanda um trabalho de 

base na perspectiva de uma formação política e sindical a ser desenvolvida pelas entidades 

junto a seus associados.  

Os depoimentos de algumas das lideranças sindicais entrevistadas nesse estudo 

sinalizam que nessa região, a organização coletiva dos professores tinha dificuldade em 

                                                        
16 Entrevista 02  
17 Entrevista 09 
18 Conforme o Artigo 2º do Estatuto da Central Única dos Trabalhadores - CUT 
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alcançar os objetivos pretendidos pela CUT, uma vez que a base do movimento era resistente 

às formas de luta cujos objetivos não seriam alcançados imediatamente. Uma vez que a 

maioria dos professores ao se filiarem às associações e/ou sindicatos depositavam nesses, a 

esperança de solução dos problemas que lhes atingiam diretamente tais como: os baixos 

salários e as precárias condições de trabalho. Desse modo, à medida que estes não se resolvem 

em curto prazo, ou se conquista parcialmente algum benefício, a categoria tende a se 

desmobilizar e a demonstrar desinteresse pela discussão da conjuntura política, social e 

econômica na qual se originam os principais problemas enfrentados pelos professores no 

cotidiano de suas vidas.   

Esse desinteresse revela uma falta de reflexão sistemática sobre os problemas 

cotidianos, comum entre indivíduos vivendo sob práticas autoritárias que cerceiam do debate 

público das questões que afetam a população.  Nestas, a prática política é inibida tanto pela 

perseguição direta a aqueles que ousam subverter a ordem estabelecida, como através de 

artifícios simbólicos e dissimulação das informações veiculadas nos meios de comunicação, 

falta de transparência nos atos governamentais, difusão unilateral de determinadas teorias, 

desinformação e cooptação de lideranças oposicionistas enquadrando na lógica de um 

pensamento único. Isso provoca o aprisionamento do ser individual, dificultando neste, o 

desenvolvimento da consciência crítica cidadã e a compreensão do sentido das lutas coletivas.  

Podemos observar, então, que as dificuldades enfrentadas no movimento sindical 

docente, no sentido de desenvolver práticas formativas fomentando debates, capaz de levar os 

professores à compreensão crítica dos problemas da categoria, da educação e da sociedade, 

relacionam-se, em parte, com a herança cultural do autoritarismo político vivido no Nordeste 

e, especificamente, pela população que habita o Vale do São Francisco. 

Conforme nos revela o discurso dos nossos entrevistados, na fase anterior aos anos 

1980, o movimento coletivo de professores em Juazeiro e Petrolina era incipiente e 

descontínuo, não se caracterizava pela contestação do modelo político, nem reivindicava uma 

maior participação coletiva nas decisões do sistema educacional na região. Também, não se 

registra uma presença significativa dos professores no quadro das filiações partidárias, 

concorrendo aos cargos eletivos, aqueles que demonstravam certo envolvimento político o 

faziam como forma de garantir seus empregos e/ou cargos, já que a grande maioria só 

ingressava no sistema educacional como professor mediante a indicação de um político local 

influente.  

No contexto dos anos 1970, poucos professores, nesses dois municípios, 

demonstravam interesse em discutir as questões que extrapolam o plano da sobrevivência 
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imediata, uma vez que a maioria se encontrava num estágio de consciência política, cujos 

limites não lhes permitiam avançar para além das condições impostas pelo sectarismo político 

característico em Juazeiro, e o mandonismo familiar que impera em Petrolina.  

Consequentemente, o grosso dos professores tinha dificuldade em compreender 

alternativas de desenvolvimento da sociedade, por ter suas consciências formadas com base 

num pensamento único e dominante, pensamento esse, que procurava imobilizá-los e 

desmobilizar, com suas estratégias, as lutas coletivas por uma transformação social. 

   

3.2.2 - As estratégias de desmobilização e as dificuldades internas dos sindicatos  

As tentativas de desmobilização do movimento dos trabalhadores, com teor 

reivindicativo e contestatório do sistema de dominação se constituem estratégias utilizadas 

pelas elites dominantes, ao longo da história da humanidade e do desenvolvimento capitalista. 

Na obra “Miséria da Filosofia”, Marx (2001, p.145-147) contesta os argumentos utilizados 

por Proudhon – filósofo e economista francês – que anuncia o desinteresse dos operários 

ingleses pelas “coligações operárias” no século XIX. Para Marx, Proudhon tomava as 

aparências e dissimulações dos fabricantes como verdade e desenvolvia sua teoria, 

contribuindo para confundir os trabalhadores, na tentativa de desestabilizar sua organização 

coletiva.  

Vale ressaltar que a história do sindicalismo é recheada de fatos envolvendo 

estratégias para frear os avanços dos movimentos de contestação protagonizados pelas massas 

populares e trabalhadores insatisfeitos com as condições às quais estão submetidos. Além da 

repressão direta com polícia armada, prisão, tortura; o poder dominante procura dividir os 

trabalhadores, utilizando artifícios como: conquistar as lideranças sindicais através do 

favorecimento pessoal, ou organizando um movimento paralelo como, por exemplo, ocorre no 

Brasil a partir da década de 1930, quando o Governo, na tentativa de neutralizar as influências 

socialistas, anarquistas e comunistas, institucionaliza os sindicatos oficiais tutelados pelo 

Estado.  

Como elemento constitutivo da história de luta dos trabalhadores no Brasil, o 

movimento associativista dos professores passou por diversas experiências - com suas 

especificidades - em cada período e contextos regionais. Na Bahia e em Pernambuco, as 

organizações coletivas docentes passaram por diferentes momentos nas suas relações com os 

diversos Governos desses Estados, ao longo de sua construção histórica.  

O exame do contexto histórico compreendido entre o final da década de 1970 e a 

primeira metade dos anos 1980 mostra como algumas medidas governamentais criaram 
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dificuldades para a organização do movimento docente, a fim de conter os avanços 

democráticos. Tanto na Bahia como em Pernambuco são adotadas medidas repressivas aos 

movimentos grevistas. Na Bahia, segundo Borges (1997, p. 263) “os líderes do movimento 

são demitidos e transferidos das unidades escolares em que trabalham para outras regiões bem 

mais afastadas da cidade [...] seguem-se outras medidas como corte do ponto e suspensão dos 

salários para todos os professores”. Reportando ao movimento em Pernambuco, Nascimento 

(1996, p. 34/35) mostra que o Governo do Estado interveio na organização dos professores, 

adotando como medidas: “corte da disponibilidade para o trabalho sindical”, “demissão do 

professor Paulo Rubem Santiago, então presidente da associação”; suspensão do desconto 

consignado em folha de pagamento referente à contribuição dos associados.  

Medidas como essas objetivam dificultar a organização das bases, intimidar a 

categoria com a possibilidade de perda do emprego, bem como desestabilizar o movimento 

impondo-lhes limitações que afetam a sua estrutura material e financeira.   

As dificuldades relacionadas aos aspectos materiais e financeiros são lembradas por 

37,5% dos entrevistados, principalmente, por parte dos filiados à APLB e ao SINTEPE; 

quanto ao SINDSEMP esses aspectos não foram mencionados. No relato sobre as 

dificuldades materiais e financeiras, os professores se reportam tanto à fase inicial do 

movimento sindical na região devido ao baixo índice de filiações, como aos momentos em 

que a organização sindical sofre intervenções por parte do poder político.  

 

Nós não tínhamos recursos próprios, recebíamos um repasse mínimo de 

Salvador [...] a gente viajava por esses núcleos todos, mesmo sem 

condições, às vezes até do nosso próprio bolso, colegas que tinham carro, 

que possuíam carro colocavam seu carro à disposição com a gasolina por 
conta deles também, [...] nós estávamos na época ainda engatinhando, e não 

tínhamos recursos da prefeitura, eram pouquíssimos filiados, [...] o número 

de professores da Rede municipal era bem menor do que hoje
19

.  

 

De acordo com os relatos de uma das fundadoras da APLB em Juazeiro a 

sobrevivência financeira do movimento no seu início, depende em grande parte, da 

solidariedade e criatividade dos professores envolvidos, os quais se colocam a disposição para 

organizar feira da pechincha, festas, pedágios, bem como solicitar patrocínio junto às casas 

comerciais para realização de eventos relacionados à luta dos professores. A expansão da 

Rede Municipal de Ensino em Juazeiro aumenta o número de filiados, e os recursos 
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provenientes das contribuições dos professores municipais dão maior autonomia financeira ao 

núcleo regional sediado neste município.     

No entanto, sua atuação na defesa dos associados passa a incomodar as autoridades 

locais, levando ao estabelecimento de medidas autoritárias e intervencionistas por parte do 

Executivo Municipal, que em 1994 deixou de reconhecer a APLB como representante legal 

dos professores do município, passando a repassar os descontos consignados na folha de 

pagamento a uma outra entidade que representa todas categorias dos servidores municipais, 

cuja atuação se identifica  com os sindicatos assistencialistas, dirigidos por aliados políticos 

do governo local.  

Ao relatar sobre as dificuldades enfrentadas no percurso histórico da APLB em 

Juazeiro, um dos dirigentes relata essa inversão afirmando:  

  

[...] os prefeitos não reconheciam como é o caso que até noventa e quatro 
ainda havia prefeitos que não reconhecia entidade sindical, como é o caso de 

uma ação que nós temos, o processo 209, que o ex-prefeito, aliás, que o atual 

prefeito na sua gestão anterior de 1994 não reconhecia a APLB como 
sindicato. [...] porque foi a entidade que lá no seu primeiro governo, foi uma 

entidade que marcou presença na defesa dos trabalhadores da educação, [...] 

ele desfiliou os trabalhadores e filiou a uma entidade chamada ASPEM, que 
era Associação dos Servidores Públicos de Juazeiro, era a qual ele 

reconhecia, repassava todos os recursos, apesar do trabalhador reconhecer a 

entidade sindical e autorizar, então pra você ter uma idéia que em 94, pouco 

tempo ainda havia prefeitos que não reconheciam.
20

   

 

Essa atitude intervencionista nos sindicatos se repete na história do sindicalismo como 

uma estratégia do poder dominante, visando conter os avanços do movimento em direção a 

novas conquistas sociais. Para dissimular a ação autoritária, confundir e dividir a classe 

trabalhadora, os governantes criam ou incentivam a criação de associações paralelas, lideradas 

por líderes dóceis e aliados do seu projeto político. Com essa atitude os governantes 

autoritários mantêm uma aparência de que os trabalhadores se organizam livremente, 

enquanto cria todo tipo de dificuldade para as organizações sindicais que se opõem ao seu 

projeto político na defesa dos trabalhadores, como foi o caso da APLB em Juazeiro.      

Na busca de superar as dificuldades políticas e financeiras, a APLB/Sindicato acionou 

a justiça a fim de ter assegurada a sua legitimidade, na representação dos interesses da 

categoria docente vinculada ao Município de Juazeiro. O julgamento da ação nos tribunais em 

Brasília deu ganho de causa à entidade sindical, obrigando a Prefeitura Municipal de Juazeiro 
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a efetuar os repasses financeiros devidos ao sindicato, com efeito, retroativo equivalente ao 

período em que deixou da fazê-lo. Atualmente, esse sindicato investe em novas estratégias 

como o estabelecimento de convênios com empresas administradoras de plano de saúde e 

operadoras de telefonia celular que oferecem pacotes promocionais com preços especiais para 

os professores sindicalizados, segundo algumas lideranças essa é uma atitude contraditória, 

mas é o que é possível fazer para atrair novos filiados, aumentar os recursos provenientes das 

contribuições e o seu poder de mobilização. 

O desmonte da estrutura financeira do sindicato também foi uma das estratégias 

utilizadas em 2003 pelo Governo de Pernambuco, quando em represália ao movimento 

reivindicativo desencadeado pelo sindicato, deixou de descontar a contribuição dos 

professores para a entidade na folha de pagamento, obrigando ao SINTEPE estabelecer um 

sistema de cobrança através do envio de boletos bancários com a seguinte justificativa:  

 

[...] o SINTEPE, em 2003, viveu um ano de intensa mobilização, entrando 
em rota de colisão com o Governo, na defesa da categoria. As denúncias, as 

cobranças, os atos públicos, as passeatas, as ocupações, as paralisações, as 

notas através da imprensa, a greve, entre outras ações, incomodam tanto o 

Governo que de forma autoritária, com o objetivo de calar o SINTEPE, 
cancelou a contribuição dos filiados, feita de forma espontânea para o 

sindicato, através da folha de pagamento. Atualmente o SINTEPE está sem 

as receitas correspondentes às folhas de pagamento de novembro, 
dezembro, 13º salário e janeiro. Sem quatro consignações o SINTEPE 

enfrenta dificuldades, porém continua vivo e ativo. Para permanecermos 

assim, estamos enviando este boleto bancário, que deve ser pago nas 

agências da Caixa Econômica e nas casas lotéricas. 
21

              

  

A comunicação do SINTEPE aos professores mostra que mesmo num contexto 

histórico da política brasileira, no qual foram conquistados muitos avanços democráticos, 

ainda permanecem os resquícios do autoritarismo, intolerante com os seus críticos, que 

procura inviabilizar o debate e a participação cidadã na definição das políticas públicas 

geridas pelo Estado. Continua viva na democracia brasileira uma cultura autoritária em que a 

participação da sociedade civil nas decisões políticas do Estado é “cultivada só enquanto não 

atrapalha” o propósito do poder estabelecido (DEMO, 1994, p. 94). Assim, uma das 

estratégias adotadas por muitos governos para afastar os sindicatos do seu caminho, passa 

pelo enfraquecimento das organizações minando a sua estrutura material e financeira, quando 

esta existe. 

                                                        
21 Justificativa impressa no boleto de cobrança bancária da taxa associativa referente ao mês de janeiro de 2004,  

enviado pelo SINTEPE à residência dos professores.   
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Tal medida adotada pelo Governo Jarbas Vasconcelos prejudicou os planos da 

regional do SINTEPE em Petrolina, a qual sonha com uma sede própria, uma estrutura onde 

possa melhor organizar as lutas em defesa de seus associados. O ato governamental surtiu 

efeito, uma vez que grande parte dos professores não efetua o pagamento da taxa referente à 

sua contribuição como associado. Isso dificulta a atuação do sindicato fazendo com que 

muitos dos seus projetos sejam abandonados, ou deixados de lado por um tempo.       

Algumas falas dos representantes do SINTEPE em Petrolina são enfáticas, em apontar 

as dificuldades internas que tem origem na dimensão externa. Assim, fazem referência ao 

desinteresse dos próprios professores em colaborarem com a sobrevivência financeira da 

entidade, ao mesmo tempo em que denunciam as perseguições sofridas na relação com o 

governo.  

A situação do SINTEPE em Petrolina é agravada ainda por ser este um núcleo 

regional, e os coordenadores precisam se deslocar para as cidades vizinhas que compõe o pólo 

do Sertão.  Como em Petrolina a entidade só representa os professores da Rede Estadual de 

Ensino de Pernambuco sua autonomia financeira é limitada, pois ficam condicionados aos 

repasses efetuados pela Diretoria Geral em Recife.   

Os entrevistados pelo SINDSEMP não fazem referência à dificuldade financeira, 

talvez porque não tenham passado por nenhuma dificuldade significativa e também porque 

nenhum desses professores participou da fundação do sindicato que nasceu como uma 

associação cujos idealizadores eram os fiscais de renda do município e os professores não 

tinham acesso a suas diretorias nem estavam à frente no movimento de fundação. 

Vale salientar que dos três sindicatos estudados o SINDSEMP é o que tem melhor 

condição material dispondo atualmente de transporte próprio, clube de lazer com piscina, 

quadras e campo de futebol, salão de festas etc. esse sindicato não é filiado a outras 

confederações nem as centrais sindicais e, portanto, não efetua nenhum tipo de repasse para 

essas entidades. Ao contrário das demais que efetuam esse repasse para a confederação e 

centrais sindicais às quais são filiadas. 

 Outra dificuldade apontada por 8,3% dos entrevistados refere-se às disputas internas 

na organização coletiva dos professores, estas se davam em duas direções, uma a respeito da 

concepção política a ser adotada pela entidade, mais evidente no SINTEPE; a outra 

relacionada aos interesses imediatos dos diferentes segmentos ou categoria ocupacionais, mais 

visíveis no SINDSEMP.  

Desde a instituição de uma diretoria provisória do SINTEPE em Petrolina havia 

divergências quanto à concepção adotada na condução dos movimentos, o que implica marcar 
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um posicionamento político, sobre como seriam conduzidos os encaminhamentos da luta dos 

professores. As orientações políticas dentro do movimento seguiam suas tendências definidas 

num campo mais amplo, em nível das discussões nacionais que repercutem na organização da 

base sindical. Caracterizava-se então pela pluralidade de idéias, mobilizadas no diálogo e/ou 

debate sobre as questões educacionais e os interesses da categoria dos trabalhadores em 

educação.         

No SINDSEMP essas divergências não se dão por diferenças nas concepções 

ideológicas presentes no modo de condução do movimento, mas por interesses difusos e 

imediatos das categorias profissionais ou funcionais de servidores públicos representadas 

nesse sindicato. Assim, tornou-se comum a insatisfação de uma ou outra categoria que não se 

percebe bem representada na estrutura dessa entidade, o que tem determinado a criação de 

associações por categoria no seu interior, como forma de organização da base sindical.       

 

 

[...] eu acho que a principal dificuldade é unir as categorias, como é um 
sindicato diferente do SINTEPE e da APLB, o SINDSEMP é um sindicato 

de diversas categorias, então como cada categoria tem suas angústias,  seus 

desejos  e seus objetivos, geralmente esses objetivos entram em choque e aí 

para criar uma unidade entre 3000 sócios, é mais ou menos isso que o 
sindicato tem hoje, essa unidade é fundamental para a luta, é complicado, é 

como se você fosse para uma guerra com um batalhão dividido,  um vai para 

um lado, outro vai para outro e aí não tem como atacar, não tem como ter 
seu objetivo, então a principal dificuldade é essa [...] as categorias continuam 

dizendo que não se vêem representadas, mas elas não se desfiliam, isso é um 

dado positivo, então a gente entende o seguinte, olha  a gente ainda tem 
esperança, então eu acho que a principal dificuldade é essa.

22
                                      

 

Outro aspecto apontado como dificuldade no movimento sindical da região, diz 

respeito à concentração de poder por parte de um pequeno grupo na direção do sindicato, isso 

se dá porque as ações no campo sindical passam a significar atribuições a poucos, geralmente, 

aqueles com maior capacidade de liderança e que se destacam em relação aos demais ao 

expressar suas opiniões. Em alguns casos, essa postura faz com que os líderes permaneçam à 

frente das organizações como diretores durante muitos anos, constituindo-se verdadeiros 

profissionais na atividade sindical.  

Vale salientar que isso inibe o surgimento de novas lideranças, pois muitos 

professores por não terem acumulado a mesma experiência sobre a organização sindical, não 

se sentem encorajados e/ou preparados para assumir a condução do movimento de 

professores. Por sua vez, observa-se que quando determinados professores, sem experiência 
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nesse campo, concorrem nos pleitos eleitorais, tendo como opositor as antigas lideranças, as 

chances de vitória são mínimas, uma vez que a própria base sindical parece não depositar 

confiança naqueles que se apresentam como a inovação.  

Outro fator relacionado por alguns dos entrevistados, como causa das dificuldades da 

ação sindical nessa região, são as questões de gênero, uma vez que a condição feminina 

impedia, ou pelo menos, servia como desculpa para o não envolvimento nas ações coletivas 

promovidas pelos sindicatos. Em alguns casos as professoras afirmavam que não 

participavam para não contrariar os maridos, pois estes, não gostariam de vê-las envolvidas no 

movimento sindical. Considerando que as mulheres se constituem maioria no exercício do 

magistério, pode ser essa uma das razões constitutivas das dificuldades na organização 

sindical da categoria docente nesse contexto.  

No campo político, algumas dificuldades se mantiveram constantes, no âmbito 

externo, por exemplo, em raros momentos os sindicatos desfrutaram da possibilidade de 

negociar suas propostas com o poder público, sem que se estabelecesse uma relação 

conflituosa. No âmbito interno, suas lideranças não têm conseguido mobilizar a base sindical 

em prol de um projeto educacional para essa região, uma vez que os conflitos permanecem 

focados em demandas específicas de interesses imediatos e não tem conseguido avançar 

muito para além do que se reivindicava no início dos anos oitenta. 

 

 

 

3.3 - Fatores favoráveis à organização dos sindicatos de professores nessa região 

 

Uma combinação de fatores foi favorável à organização coletiva dos professores da 

região, primeiro fundando associações, mais tarde transformando-as nos sindicatos. São 

observadas nos três sindicatos aqui estudados as seguintes características: 1) a existência de 

um grupo interessado em desencadear o movimento, motivados por um conjunto de 

reivindicações; 2) um contexto sócio-histórico e político favorável; 3) o processo de 

interiorização das associações/sindicatos; 4) a definição de um estatuto sindical; 5) apoios 

conquistados junto aos segmentos políticos, religiosos e a outros sindicatos. 

Um movimento de luta coletiva é configurado pela existência de um conflito no qual 

se opõem interesses e concepções divergentes num dado tempo e espaço de convivência 

social. O conflito é colocado em evidência quando “uma categoria social, sempre particular, 

questiona uma forma de dominação social, simultaneamente particular e geral, invocando 
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contra ela valores e orientações gerais da sociedade que ela partilha com seu adversário, para 

privar este de legitimidade” (TOURAINE, 1998, p.113).  

No caso em estudo, a identidade compartilhada por professores que têm as lutas da 

classe trabalhadora como fonte de significado das experiências pessoais e construção de sua 

subjetividade é o elemento aglutinador do grupo que questiona o modo como são tratados 

pelo Estado. Estes expõem suas insatisfações denunciando aquilo que consideram injusto na 

relação entre o servidor público e a esfera administrativa do Estado a qual estão vinculados, 

explicita-se aí o conflito em que se opõem de um lado as reivindicações dos professores, de 

outro as concepções, métodos e estratégias de gestão assumidas pelos gestores e mentores 

intelectuais das políticas públicas.      

No conflito estabelecido nesse campo de luta, os professores utilizam a força da ação 

coletiva organizada para enfrentar um opositor que detém o controle sobre as ações do Estado, 

o qual tem como uma de suas funções legitimar e regular as relações sociais. Assim, a 

existência de grupos dispostos a fazer valer como lei municipal ou estadual suas 

reivindicações, conquistar na prática os direitos profissionais, constitui um fator favorável à 

criação e desenvolvimento da ação associativa e sindical, esse aspecto é mencionado por 

58,3% dos entrevistados expressando-se de modo semelhante às falas que se seguem:  

 

[...] a necessidade de organização do trabalhador, ele se sente perseguido 
pela política tradicional, pelas injustiças, isso faz com que ele busque se 

organizar na sua categoria, pra poder ele ter conquistas, então é isso que 

motiva, que leva mais a organização do trabalhador.
23

 

 

Os fatores foram vários, agora assim, os mais, foram portas mesmo, a 

coragem do trabalhador para o enfrentamento das oligarquias, esse foi o 
fator mais importante, porque o grupo que foi formado e até hoje isso existe, 

não estava ligado a um grupo político e isso foi importante para que o 

movimento desse esse salto.
24

 

 

É justamente essa vontade, esse desejo, essa preocupação, aquelas pessoas 
que têm consciência, que tem que realmente se reunir, se fortalecer, discutir 

pra encaminhar as questões.
25

 

 

No SINDSEMP eu destacaria as assembléias, a assembléia é um momento 

político, pedagógico muito interessante porque nós conseguimos colocar em 
cada assembléia, quinhentos, seiscentas pessoas em dia normal de trabalho e 

quem mais vai são os professores [...] é um momento político muito 

interessante porque esses conflitos todos aparecem, mas no final das 
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assembléias sempre há aquela vontade de todo mundo lutar por todo mundo 

e tal...
26

  

 

O discurso desses professores expressa a compreensão de que a força do coletivo cria 

as condições para o alcance de suas conquistas. Essa idéia se aproxima da analogia marxista 

ao explicar sobre a potência produtiva da força coletiva resultante de diversas forças isoladas, 

segundo Marx (2005, p.63), “é suficiente, na maior parte dos trabalhos produtivos, o simples 

contato social para provocar uma emulação, um estímulo às forças vitais que aumentam a 

capacidade produtiva individual”. O homem é por natureza “um animal social” que adquire 

maior força e estimulo quando se junta a outros, não apenas para aumentar sua produção 

material, mas também, para enfrentar e superar a condição de dominação que lhe é imposta. 

Para Marx, apud Losovsky (1989, p.6), “a única força social do lado do proletário, é a sua 

massa. Mas a força da massa dissolve-se quando há desunião”. 

Os desejos e vontades compartilhados por esses professores expressam o conjunto de 

reivindicações da categoria, as quais se manifestam em duas dimensões, uma de caráter mais 

corporativo, voltada para o grupo profissional, como melhores salários, condições de trabalho 

e elevação dos níveis de formação, e outra, relacionada aos interesses gerais da população por 

mudanças nas condições sociais e econômicas da classe trabalhadora.  

Nas lutas travadas desde o início do movimento docente nessa região, as entidades 

sindicais reivindicam a valorização dos professores, incluindo além da melhoria salarial, um 

plano de cargos e carreira profissional que incentive o desenvolvimento profissional, 

definindo as regras: para o sistema de progressão e promoção na carreira, forma de ingresso 

no magistério, bem como algumas vantagens consideradas justas pela categoria. A essas 

reivindicações corporativas somam-se projetos originados a partir das discussões sobre a 

conjuntura política, social e econômica da sociedade, sendo estes projetos concebidos e 

orientados numa perspectiva que visa à transformação da realidade.         

O argumento dos professores entrevistados demonstra um discurso construído a partir 

de uma vivência no movimento sindical, num contexto em que o sindicalismo brasileiro se 

mostra fortemente influenciado pelo pensamento marxista, uma vez que, os princípios 

ideológicos defendidos por Marx e seus seguidores passam a circular com maior liberdade no 

debate acadêmico, político e sindical, portanto, um contexto histórico e político favorável à 

organização dos trabalhadores com base nessa perspectiva.  
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 Vale salientar que as idéias marxistas influenciam a organização operária desde o 

século XIX na Europa e foram o suporte ideológico da Revolução Russa e de outras que 

ocorreram, principalmente, na Europa Oriental. No Brasil, apesar de ser visto com 

desconfiança pela elite dominante tornando-o clandestino por longos períodos de sua história, 

o pensamento revolucionário sempre esteve latente no movimento, cultivado quase sempre 

pela oposição existente nas entidades sindicais, nos períodos ditatoriais de 1937 à 1945, assim 

como entre 1964 à 1985. Essa ideologia também influenciou significativamente os 

movimentos que reivindicaram a abertura política iniciada a partir de 1985, tendo sua difusão 

ampliada entre segmentos e regiões onde antes não havia grande expressividade.  

No Vale do São Francisco, os princípios ideológicos fundados no materialismo 

histórico dialético, antes cultivados na clandestinidade por alguns poucos militantes da 

esquerda, passam a ser divulgados pelos partidos políticos de tendência socialista e 

comunista, criados e/ou reorganizados no contexto da abertura política no País. A atuação 

destes se confunde com a própria atividade sindical, pois à medida que os sindicatos se 

organizam, aumenta a visibilidade de partidos como o PT, PCdoB e PCB na região, numa 

dinâmica em que estes influenciam a atividade sindical e esta assume o preceito defendido no 

marxismo de que “os sindicatos devem aprender desde já a atuar de maneira mais consciente, 

como eixos da organização da classe proletária, pelo interesse superior de sua emancipação 

total. Deverão apoiar todo movimento político ou social que se encaminhe diretamente a este 

fim” (MARX apud LOSOVSKY, 1989, p.9). 

Nesse contexto, a atuação política e sindical se constituía uma nova realidade para 

muitos professores da região, representava uma aprendizagem adquirida numa nova dinâmica, 

até então, nunca vivenciada pela maioria dos membros da categoria docente atuante em 

Juazeiro e Petrolina.   

    

[...] era muito empolgante, aquela coisa, primeiro porque tinha aquela coisa 

de você tá ocupando esses espaços e a discussão política era muito, muito 

interessante e o que mais contagiava era isso, as coisas novas, inovadoras, 

você ia pra aqueles conselhos de representante lá em Recife, e quando 
voltava se reunia novamente pra passar pra todo mundo, [...] naquela época 

não tinha muita compreensão das coisas, era um sofrimento para 

acompanhar quem estava quinhentos anos rodado, que vinha do movimento 
sindical, que vinha do movimento não sei o que de mil movimentos e tudo, 

quer dizer tudo, o povo leninista, troskista, tudo, ainda tinha parcelas que a 

Albânia era o farol e tudo, e para a gente aquilo ali era tudo, muito novo.
27
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Trata-se do contexto histórico da abertura política, no qual o movimento dos 

professores, em diversas regiões do país, fundamentando-se nas idéias revolucionárias da 

transformação social, luta por novas conquistas profissionais, bem como exige do Estado uma 

educação pública de melhor qualidade. Assim, é um movimento que procura assegurar 

direitos estabelecidos nos termos da Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases, bem 

como nos estatutos do magistério nos estados e municípios. Essa luta repercute e tem seus 

desdobramentos nos municípios de Juazeiro e Petrolina, atravessando as últimas três décadas, 

num movimento de fluxo e refluxo, com os sindicatos tentando fazer valer o direito da 

população a uma educação pública, gratuita e de qualidade. 

Na Bahia e em Pernambuco os períodos mais propícios ao diálogo e negociações 

coincidem com a eleição dos Governadores Valdir Pires 1986 e Miguel Arraes em 1986 e 

1994 nos respectivos Estados, ambos, políticos do campo da esquerda que se opuseram aos 

Governos militares. Nessas gestões, o movimento dos professores tem parte de suas 

reivindicações asseguradas nos termos dos Estatutos do Magistério aprovados após 1986, 

embora essas leis não sejam cumpridas integralmente, fazendo com que persistam os conflitos 

entre professores e governos, desencadeando sucessivas greves na Rede Pública Estadual de 

Ensino nesses dois estados.  

No âmbito das redes municipais de ensino, o conflito entre professores e gestores 

adquire maior visibilidade à medida que estas se expandem nos anos 1990, com o processo de 

municipalização do ensino, fazendo aumentar o número de professores vinculados aos 

municípios e consequentemente a complexidade das relações no interior dos seus sistemas. As 

entidades representativas da categoria docente buscam atrair os professores municipais para 

participar de suas bases, assegurando a presença destes nas suas diretorias, conforme a ata da 

reunião dos professores municipais de Juazeiro, realizada em 25 de setembro de 1989,  na 

qual foi encontrado o seguinte registro:  

 

[...] a reunião contou com a presença da professora estadual Antônia de 
Souza Araújo, que falou sobre o salário e sobre a filiação dos professores 

municipais ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação,  foi lida uma carta 
que foi enviada aos prefeitos municipais reivindicando o salário dos 

professores e sobre os professores leigos que não tem reciclagem. Foi aberta 

a votação para a diretoria municipal, o Sindicato dos Trabalhadores em 

Educação, possui onze cargos o município ficou com cinco.
28
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Nesse período o movimento sindical tinha maior consistência entre os professores do 

Estado, que por sua vez auxiliavam no processo de organização dos professores do município, 

buscando a sua integração como base sindical. A presença deste na base sindical facilitou a 

organização sindical, uma vez que resolvia também parte dos problemas financeiros da 

entidade, pois os recursos provenientes da mensalidade passariam a ser administrados pela 

base local. 

Em Petrolina, a presença de professores municipais também era uma estratégia de 

fortalecer o sindicato dos Servidores Públicos de Petrolina – SINDSEMP, já que os 

professores significam a maior categoria de servidores municipais, tornando-se de grande 

interesse para os diretores da época evitando que estes viessem a se associar ao SINTEPE 

passando a ser representados por este nas suas negociações.               

Outro fator que favoreceu ao desenvolvimento do sindicalismo docente na região do 

São Francisco foi a ampliação da abrangência territorial do movimento de professores, 

significando para as associações uma redefinição de suas finalidades e objetivos, antes, 

restritos às questões imediatas e corporativas dos professores tais como: direitos trabalhistas, 

política salarial e ações relacionadas ao aperfeiçoamento profissional.  

Com a evolução das lutas da categoria docente as associações se transformam em 

sindicatos a partir de 1989, passando a ter seus objetivos baseados em princípios e 

compromissos gerais que visam à melhoria das condições de vida da população mediante a 

transformação da estrutura social brasileira; e específicos como a luta pelo ensino público de 

qualidade, conquista de direitos profissionais para os educadores, desenvolvimento intelectual 

e profissional dos trabalhadores em educação e o estabelecimento de contato e intercâmbio 

com as entidades congêneres, sindicais ou não, em todos os níveis, conforme prevêem seus 

estatutos. 

Um fator favorável para o surgimento do movimento passa pela aprovação da 

Constituição de 1988, que institui a possibilidade dos servidores públicos poderem se 

sindicalizar, como isso as associações se legitimam como sindicatos e ampliam sua 

representatividade.  

Além das influências decorrentes do ressurgimento de partidos esquerdistas e a 

emergência do novo sindicalismo, a ação coletiva docente no Vale do São Francisco encontra 

o eco dos seus discursos, nas práticas evangelizadoras da Igreja católica - que dirigida pelo 

bispo de Juazeiro, Dom José Rodrigues - procurava através de suas pregações, conscientizar a 

população sobre as causas das desigualdades, atribuindo ao modelo de desenvolvimento 

econômico a culpa pelo estado de pobreza da maioria dos habitantes dessa região.  
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[...] é a nossa obrigação ajudar o povo a se organizar, para que ele possa 
viver sua fé e ganhar forças para reivindicar seus direitos. Por isso a meta do 

nosso trabalho é fundar comunidades de base, para ali ouvir a palavra de 

Deus e com base nela  discutir os problemas individuais e da comunidade. 
Ao fazer isso nós também falamos do modelo capitalista, que favorece um 

grupo privilegiado que tem nas mãos toda a riqueza do país e detém o poder 

político. Nossa posição crítica desperta reações correspondentes. Os 

privilegiados, que gozam de vantagens, pensam que isso é um direito natural 
deles. 

29
        

 

Essa postura do bispo de Juazeiro fez com que autoridades da política baiana o 

taxassem de comunista nos anos de 1980, por este assumir em suas pregações uma posição 

política contrária aos interesses da elite dominante local. Esse é um discurso que chega à 

região do São Francisco como novidade para muitos trabalhadores, entre eles, grande parte 

dos professores, que incorporam às suas lutas as idéias de transformação da sociedade. A 

Igreja se coloca como parceira do sindicato, apoiando o movimento e em algumas ocasiões 

tentando intermediar as negociações com os poderes públicos, conforme uma das 

entrevistadas quando afirma “várias vezes a gente procurou a Igreja, quando a gente não 

estava conseguindo intermediar, não estava conseguindo a negociação, a gente procurou a 

Igreja para intermediar através do bispo D. José Rodrigues”.
30

  

Além dos fatores favoráveis já citados, o processo de interiorização das universidades 

estaduais deu uma contribuição significativa para organização do movimento docente, uma 

vez que ao introduzir novas discussões sobre a realidade educacional, fundamentadas em 

abordagens críticas, estimulou a mudança de mentalidade no professorado e a formação de 

uma massa crítica em Juazeiro e Petrolina.  

 

 
 

3.4 – Formas de atuação dos sindicatos docentes no Vale do São Francisco  

 

A invenção cotidiana do sindicalismo docente no Vale do São Francisco é 

caracterizada por diferentes formas de atuação, constituídas de ações práticas articuladas entre 

si, que compreendem: a) uma visão crítica da realidade educacional que desencadeia a 

mobilização coletiva; b) uma ação política diante das questões administrativas do sistema 

educacional determinante de relações ora conflituosas, ora consensuais na sua dimensão 
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externa; c) uma convivência com os conflitos e consensos na dimensão interna do movimento 

sindical.  

 

3.4.1 – Crítica à realidade educacional e mobilização coletiva 

O movimento sindical docente tem se posicionado criticamente diante das condições 

que originam o fracasso escolar imposto a uma grande parte dos estudantes da rede pública de 

ensino no Brasil; no caso em estudo, essa realidade se reproduz embora marcada pelas 

singularidades do contexto regional. Assim, os três sindicatos aqui estudados revelam nas 

suas características de atuação uma postura crítica em relação à baixa qualidade do ensino 

público destinado aos alunos das classes menos favorecidas economicamente nas cidades de 

Juazeiro e Petrolina.       

Diante da precariedade das escolas e da insatisfação com as condições de trabalho, os 

sindicatos têm procurado mobilizar os professores na luta por direitos profissionais e pela 

democratização da educação, no sentido de que esta seja de melhor qualidade e acessível a 

todos. Em suas ações coletivas essas entidades buscam apoio da sociedade responsabilizando 

as autoridades políticas pela má qualidade da educação básica oferecida aos usuários do 

sistema público, reivindicam junto aos governos condições de trabalho e melhoria salarial, e, 

quando se fecham os canais de negociação, convocam os professores para se engajarem nos 

movimentos de protesto, promovendo passeatas, paralisações e greves. 

 

[...] nós tivemos as lutas pela pauta da categoria que foram lutas muito 

extensas, de meses, até dois meses, lembro chegamos até dois meses em 

greve, ocupações de prédios públicos, numa greve histórica nós ocupamos a 

GERE, na época era DERE, [...] depois dessa greve recebemos algumas 
conquistas que apesar de ser pequena no ponto de vista material, mas 

passaram a representar muito por conta das estratégias que foram montadas, 

boas passeatas, grandes assembléias, mobilização nos bairros, ocupação das 
igrejas pra fazer difusão do movimento e ocupação da GERE, ocupação da 

imprensa, então, o processo dessa greve foi dos mais interessantes sob o 

ponto de vista de você dizer olhe a conquista pode não ter sido grande mais o 

pessoal aplaudiu, o público aplaudiu porque começou a reconhecer formas 
de você conquistar direitos, então do ponto de vista da educação da prática 

foi interessante.
31

  

 

A fala acima se reporta à fase inicial do movimento sindical docente em Petrolina, num 

contexto histórico em que a população brasileira passou a viver uma conjuntura política de 

abertura democrática e a presença mais efetiva do movimento docente também nas cidades do 
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interior. É um discurso que retrata um momento no qual professores e a própria sociedade 

petrolinense passam a experimentar novos modos de se relacionar nas situações conflituosas 

com a classe política e as autoridades constituídas. Nesse sentido o saldo positivo das lutas 

reivindicativas da categoria docente tem um efeito mais simbólico do que material, resultando 

desse processo um aprendizado sobre novas formas de se estabelecer nas relações de poder, 

embora poucos tivessem, na época, essa compreensão.         

 

[...] tem umas coisas muito interessante, por exemplo no Governo Arraes, a 

gente fez greves, assim, greves históricas, 52 dias de greve pra receber 2% 
de aumento salarial, 2%, 1% sei lá, ainda voltou corrida porque ele botou 

todo mundo pra correr de volta, no entanto, mesmo a gente militando no 

movimento sindical, a gente não tinha a compreensão, não era só aquilo!
32

 

 

A falta de compreensão em relação aos ganhos simbólicos do movimento grevista 

revela uma não apropriação dos seus sentidos políticos, uma vez que grande parte dos 

docentes participa desse tipo de movimento estimulado pela consciência espontânea e ingênua 

da realidade, centrando-se apenas nos aspectos que dizem respeito à sobrevivência imediata. 

Assim, sua participação se limita a uma atitude adesista ao pensamento das lideranças, não 

havendo um engajamento de modo que a base também se sinta responsável pelo que é dito e 

construído nas ações coletivas do sindicato.    

 

[...] eu acho que em alguns momentos, a posição de lideranças tem sido 

apaixonadas, muito pessoal, houve momento em que professor fez greve em 

Juazeiro e eu perguntava ao professor por que ele estava fazendo, e ele não 
sabia dizer, então houve momento que foi queda de braço mesmo entre 

presidente de sindicato e secretário de educação. 
33

 

 

Muitas das sucessivas greves desencadeadas pela categoria docente, ao longo das três 

últimas décadas, têm sido marcadas pela fragilidade da base, decorrente por um lado, da 

atitude adesista sem uma reflexão crítica sobre o próprio movimento. Por outro, a descrença 

no poder da greve como instrumento de pressão sobre a classe política, bem como a 

constatação de que os maiores prejudicados nessa história são os estudantes oriundos de 

famílias da classe trabalhadora, despertando um descrédito da população na escola pública, 

entre outros fatores, por causa das greves prolongadas.     
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A sociedade ainda é contra a greve, porque ver a greve como uma maneira 

de prejudicar a educação, prejudicar o alunado, prejudicar seus filhos. Mas 

quando a sociedade ver o sindicato trabalhando, falando pela má qualidade 
do ensino que tem que melhorar, quando a sociedade ver os professores 

procurando melhorar essa qualidade de ensino, [...] denunciar as coisas 

erradas e apresentar propostas, porque o problema não é só denunciar, não é 

só criticar, mas também você apresentar sugestões, aí a sociedade começa a 
dar apoio, a gente não conseguiu ainda fazer com a sociedade aceite a greve. 

Isso aí é uma questão de fazer um trabalho muito maior ainda, porque o 

próprio professorado, muita gente não aceita, o próprio professor não aceita 
a greve como instrumento de luta, de reivindicação. 

34
 

 

Revela-se aí a estratégia da greve como um instrumento de pressão nas lutas 

reivindicativas que se tornou contraditório no movimento dos professores, uma vez que este 

passou a assumir uma identidade de classe colocando-se no segmento dos trabalhadores e ao 

mesmo tempo quem mais se prejudica com o movimento grevista são os próprios 

trabalhadores, esse é um aspecto que se revela e que foi se tornando o grande problema do 

movimento sindical em relação à postura que se assume, devido ao caráter contraditório da 

greve, uma vez que o que seria um movimento de massa, em muitos casos passou a 

representar tão simplesmente um Estado de greve, onde muitas vezes apenas as lideranças 

compreendem o sentido e a razão de ser da própria greve como instrumento de luta e de 

pressão da categoria sobre os governantes.         

 

[...] Hoje eu tenho uma compreensão, e eu acho que os colegas também têm 

essa compreensão, de que a luta deve ser diferente do início, no início do 
SINTEPE a nossa luta era deflagrar uma greve, era pedir o apoio dos colegas 

e vir pra rua agitar e mostrar pra sociedade que o governo estava errado, e 

hoje tá vendo que essa luta não tem mais o mesmo peso, não tem mais o 
sentido que tinha no início. A gente hoje já tem a clareza de que com a greve 

o patrão não perde muita coisa não, quem perde com ela são os nossos 

alunos que já são cobaias, já são os mais sacrificados, da história e a gente 

mostra isso agora durante esse governo Jarbas, dois mandatos, as greves que 
fizemos a gente não conseguiu muito avanço, a gente não teve um reajuste 

salarial que acompanhasse a inflação. [...] Então isso me mostra que por 

mais que o sindicato seja forte, por mais que ele tenha lutado, ele tem uma 
história de luta lindíssima, e a gente não consegue muita coisa, a gente só vai 

conseguir, e até eu nem sei lhe dizer quais são as armas, que a gente não tem 

essa receita, mas que a gente precisa construir outras formas de luta, que pela 

greve a gente já viu que não tem surtido efeito.
35

 

 

Além de buscar o apoio da sociedade, as lideranças sindicais tem procurado 

conscientizar seus associados quanto à importância e à força da ação coletiva nas lutas 
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reivindicativas, usando como estratégias as campanhas de filiação, visitas às escolas, 

distribuindo panfletos, jornais, concedendo entrevistas nos meios de comunicação, 

organizando palestras, encontros, congressos e seminários com o objetivo de desenvolver a 

consciência política dos trabalhadores em educação. 

Nos espaços da ação coletiva, os sindicatos vêm propondo, ao longo do tempo, as 

seguintes medidas para a melhoria da educação: melhorar a remuneração dos trabalhadores 

em educação, ampliar a formação destes elevando o grau de escolaridade e assegurando sua 

formação continuada, viabilizar o acesso às novas tecnologias da comunicação e educação à 

toda comunidade escolar, promover a adequação dos currículos à realidade local, observar na 

distribuição do número de alunos por professor os parâmetros aceitáveis para uma boa 

aprendizagem, eliminar os turnos intermediários e equipar as escolas em relação a sua 

estrutura física  e aos recursos didático-pedagógicos. 

Na ótica dos entrevistados, ao longo de suas trajetórias históricas, a atuação dessas 

entidades têm sido proveitosa, uma vez que elas conseguiram avançar na organização sindical 

da categoria docente, não só nas cidades pólos como Juazeiro e Petrolina, mas também nos 

municípios de menor porte que compõem as regionais da APLB/sindicato Norte na Bahia, 

assim como do SINTEPE Sertão de Pernambuco. Essa também tem sido a postura do 

SINDSEMP na organização dos professores vinculados ao município de Petrolina.  

Assim, são listados pelas lideranças alguns ganhos para a categoria docente nos 

pequenos municípios da região, tais como: a conquista de planos de cargos, carreira e salários; 

estatuto do magistério; além do piso salarial. O alcance desses direitos profissionais dos 

professores se deve, em parte, a atuação do movimento sindical, reivindicando, negociando 

propostas e em alguns casos acionando justiça para fazer com que as autoridades políticas 

cumpram as leis da educação nesse contexto. 

 

3.4.2 - Ações políticas do sindicato frente à gestão do sistema educacional  

Em suas ações políticas frente às questões administrativas e burocráticas do sistema, 

esses sindicatos têm desempenhado um papel importante na luta pela democratização da 

educação, à medida que reivindicam uma maior participação da sociedade civil nas decisões 

dos entes federativos do Estado. Essa participação visa alcançar diferentes níveis estendendo-

se desde a gestão democrática das escolas, com campanhas pela eleição direta para diretores e 

a criação dos conselhos nas unidades escolares, à formulação da doutrina política do sistema 

educacional, apresentando propostas e lutando pela sua aprovação nos conselhos e órgãos de 
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decisão nas instâncias administrativas dos estados e municípios aos quais estão vinculados 

seus representados. 

Na luta pela democratização da educação, os sindicatos de professores na região 

exercem um papel político nos diversos conselhos existentes em Juazeiro e Petrolina, 

destacando-se nesse aspecto a representatividade nos conselhos municipais da educação, nos 

conselhos da merenda escolar, e principalmente, nos conselhos de acompanhamento e 

fiscalização da aplicação dos recursos do FUNDEF. A participação das entidades sindicais 

nesses órgãos colegiados favorece tanto a tomada de decisão, levando em conta o interesse 

coletivo, como uma maior transparência na gestão dos recursos orçamentário da educação, 

uma vez que os representantes dos professores participam apresentando propostas de 

aplicação desses recursos naquilo que consideram prioritários e também fiscalizando a sua 

execução. 

 

[...] nós temos participado dos conselhos de educação, conselhos de saúde e 
comunitário, sempre na luta por melhores condições para toda sociedade, 

porque afinal de contas educação você tem que envolver toda sociedade, e 

não só professores, então a APLB do Médio São Francisco aqui de Juazeiro, 
ela é muito aberta nesse sentido de travar uma luta em todos os segmentos da 

sociedade, [...] a APLB tem dado uma contribuição muito grande aqui na 

região nesse sentido de provocar, de denunciar, de se articular para que a 

sociedade esteja envolvida, em todos esses segmentos 
36

. 

 

Em torno dessas questões têm se desencadeado os conflitos entre sindicatos e 

governos, uma vez que de posse de informações orçamentárias dos municípios e estados, os 

sindicatos têm demonstrado uma participação mais qualificada. Em alguns casos, as entidades 

sindicais dispõem de assessoria especializada para formular suas propostas e assim lutam pela 

sua aprovação.  

Além disso, lideranças dessas entidades questionam e denunciam as suspeitas de 

irregularidade na aplicação dos recursos da educação, com base em dados e relatório obtidos 

junto aos conselhos por meio de seus representantes nesses órgãos, em alguns casos, quando 

conseguem reunir provas suficientes para suas denúncias, impetram ações judiciais contra os 

gestores públicos, através da procuradoria pública dos Estados e da União.          

Atuando na formulação de políticas, os sindicatos têm sido presença constante, 

propondo e debatendo os projetos de lei que levam à definição dos estatutos e planos de 

cargos, carreira e salários do magistério dos municípios da região, bem como dos dois 

estados. Assim, os movimentos pela definição dos estatutos e planos de carreira do magistério 
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se constituem uma das mais importantes lutas travadas por esses sindicatos, uma vez que com 

esse instrumento legal os professores conseguem ter assegurado em lei, um conjunto de 

vantagens inerentes à sua categoria profissional, e exigir do estado ou município o seu 

cumprimento.  

Os sindicatos têm participado não só reivindicando dos governos a definição de plano, 

mas sim, elaborando projetos alternativos para estabelecer um contraponto ao dos governos, 

há também momentos que seus representantes compõem comissões com técnicos do governo 

para discutir e encaminhar para votação no legislativo. Outras vezes, as lideranças organizam 

movimentos para pressionar os deputados e/ou vereadores a não votarem nos projetos do 

governo sem que a categoria tenha conhecimento das questões presentes nos planos.  

Quando os estatutos e planos de carreira são aprovados, as lutas dos sindicatos passam 

a ser travadas no sentido de fazer com que os estados e/ou municípios cumpram com o 

estabelecido nas leis, fazendo-as funcionar de fato, embora, algumas sejam aprovadas com 

ressalvas e necessitem de regulamentações que, geralmente, levam anos para serem 

concretizadas.  

 

[...] nós tivemos uma luta pela aprovação do estatuto do magistério, sabe que 

o funcionário público ele tem o estatuto geral, mas nós fizemos aprovar uma 

lei do estatuto específico para a profissão, para o desenvolvimento da 
profissão, para o magistério. Depois veio a luta do PCC plano de cargos e 

carreira, este aí nós fizemos aprovar a lei, conseguimos aprovar a lei do 

plano de cargos e carreira em 98, mas ela não foi cumprida pelo estado 

dentro do que tava na lei, é tanto que até hoje ainda se luta para que a lei seja 
totalmente viabilizada, totalmente cumprida pelo estado...

37
  

 

 

No caso do SINTEPE em Pernambuco, essa é uma luta que já dura quase três décadas, 

uma vez que as conquistas que se perseguem no plano de cargos fazem parte das 

reivindicações do movimento dos professores no início dos anos 1980, nesse Estado. Em 

Petrolina, esse tempo de luta é menor, tendo em vista que os professores desse município  

passaram a se envolver efetivamente nas lutas sindicais há aproximadamente 20 anos, como 

mostra o depoimento seguinte.  

 

[...] a gente teve muita conquista, o plano de cargos e carreira, e muita coisa 
assim, a gente hoje já se sente, eu pelo menos leio, me sinto mais gente, de 

primeiro a gente só fazia o que mandavam, a gente nunca tinha a 

oportunidade, eu não conhecia o estatuto do magistério, quando eu comecei 
a trabalhar em 76, passei pra o sindicato, me sindicalizei em 87 tava com 
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quase, ou, 10 anos, não conhecia estatuto do magistério, não conhecia lei 

nenhuma, nem que me protegesse, nada, ninguém nunca passava nada pra 

gente, quando eu cheguei aqui eu comecei a ler, a entender, eu acho que tudo 
isso melhorou a formação do professor e do aluno também, porque se o 

professor está bem informado é lógico que ele vai melhorar o aluno.
38

  

 

Em se tratando da fala de uma das fundadoras do SINTEPE em Petrolina, percebe-se a 

dimensão e importância das lutas dessa entidade pela aprovação do estatuto do magistério 

nesse Estado. Este representa não só garantia, em lei, de algumas conquistas para os 

professores, já que sua construção é, antes de tudo, um significativo processo de formação 

para os professores que participaram dessas lutas. Como se pode observar, antes do processo 

de abertura democrática no país, os professores não contavam com uma lei específica na qual 

pudessem se amparar para defender seus direitos como profissional do magistério, o que os 

deixavam frágeis diante das ingerências políticas e do autoritarismo dos gestores.       

No que se refere ao SINDSEMP, a luta por um estatuto próprio para a carreira do 

magistério no âmbito da Rede Municipal de Petrolina inicia-se a partir dos anos 1990, 

estende-se por grande parte dessa década e obtém finalmente a aprovação do Estatuto de 

Plano de Carreira do Magistério em 2000
39

. Os professores entrevistados nesta pesquisa 

consideram o referido estatuto uma conquista importante na luta em favor da democratização 

das relações na Rede Municipal de Ensino de Petrolina. Uma vez que a partir da implantação 

do EPCM os professores tiveram seus direitos assegurados por uma lei, na qual diversos 

professores participaram do seu processo de elaboração, discussão e aprovação.       

No que se refere à APLB a luta por um plano de carreira em nível estadual não tem 

uma relevância significativa na memória dos professores entrevistados, estes se reportam mais 

àquelas estabelecidas em nível do município de Juazeiro, uma vez que as lutas encampadas 

pela Delegacia Regional Norte da APLB/Sindicato tem como foco principal as questões 

relacionadas com as redes municipais da região Norte da Bahia. As questões que dizem 

respeito às relações com a Rede Estadual de Ensino são absorvidas pela Diretoria central em 

Salvador, sendo negociadas diretamente com o Governo do Estado, não tendo tanta 

visibilidade em nível local.   

Em relação à luta por um plano de carreira, militantes da APLB/Sindicato dão ênfase à 

questão do enfrentamento político com o Governo Municipal em Juazeiro, ressaltando a 
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importância da mobilização coletiva dos professores no processo de definição das políticas 

relacionadas à vida profissional da categoria docente.      

 

[...] nós conseguimos mobilizar o professorado para poder se interessar por 

esse tema, que até então, não era preocupante para ninguém, as pessoas 

sempre achavam que o plano de cargos quem faz é o prefeito e acabou, dessa 
vez nós conseguimos fazer com que os professores, se interessassem pelo 

tema, mobilizamos reuniões específicas para discutir o plano de cargos e 

conseguimos desmobilizar a gestão na época não era mais Joseph, já era 

Misael, pra não levar pra câmara, pois tinha prejuízos enormes para a 
categoria, então nós conseguimos detonar esse plano de cargos.

40
  

 

 

Instaura-se nesse caso uma situação de conflito marcada por interesses divergentes, 

envolvendo a categoria docente e os representantes dos Governos, necessitando a abertura de 

canais de negociações, quase sempre tensas, entre as lideranças dos sindicatos e os Governos. 

Estes atores se encontram em posições opostas num campo de luta onde se opõem as 

reivindicações dos professores de um lado, do outro a gestão da política educacional 

concebida pelas autoridades governamentais.  

Em Juazeiro, os conflitos são expostos pela APLB/Sindicato em diversas ocasiões, nas 

quais a entidade julga que os direitos dos professores não estão sendo cumpridos pelos 

governantes, embora estes anunciem investimentos na valorização dos professores em suas 

propagandas veiculadas na mídia. Para se contrapor à propaganda governamental essa 

entidade sindical mobiliza os professores estabelecendo assim um enfrentamento mais visível.   

 

[...] uma vez no Centro de Cultura, na frente dos seus professores, a 

Secretária de Educação disse que estava pagando uma determinada 
gratificação, aí todo mundo levantou o contracheque, mostrando que não 

existia aquilo, aí eu fui falar, levante os contracheques, todo mundo mostrou, 

[...] era assim conflitante entendeu? Olha nós tivemos conflitos no período 
de Misael Aguilar quando ele foi prefeito, que por sinal ele suspendeu a 

consignação dos professores municipal e nós tivemos que entrar com um 

processo [...] na época de Joseph, no início foi tudo muito bem, inclusive foi 
na época que nós realizamos o congresso estadual, ele nos deu todo apoio, 

mas já no final do seu mandato, então nós tivemos problemas seríssimos, 

porque ele não mais nos recebia, nós íamos para a rádio, nós íamos pra porta 

da prefeitura, fazíamos a concentração ali, fazíamos naquela pracinha e ele 
não nos atendia, nós fomos através dos vereadores, da câmara de vereadores 

fizemos um documento ele não atendeu, fomos através do bispo, ele não nos 

recebeu, então ele terminou o mandato sem nos receber
41

.   
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Nas situações de conflito, os negociadores quase sempre se retiram da “mesa de 

negociação” e adotam posições extremas impedindo o diálogo que poderia levar a uma 

solução rápida e eficaz para o conflito. Em Juazeiro, a radicalização por parte dos Governos 

municipais tem se concretizado com o fechamento das possibilidades de diálogo, seja não 

recebendo a representação dos professores, seja dificultando a organização dos professores ou 

mesmo lançando mão da força policial para intimidar e conter o movimento da categoria 

docente.  

 
 

[...] eu me recordo mesmo que, por exemplo, na primeira Gestão do prefeito 

Misael, nem existia negociação, porque ele desindicalizou logo, ele 
desconheceu o sindicato, já na gestão do professor Rivas, ainda sem isso ele 

recebia professores, como nos recebeu, mas já chegou um momento que 

quando a gente começou a cobrar algumas coisas, reajuste e tudo, ser 
recebido, ele se retirou, se negou a receber e até a polícia chamou pra gente, 

a gente teve que recorrer ao ministério público para não sofrer agressões 

físicas, então tem momentos assim, eu acho que de altos e baixos.
42

 

 

Outro entrevistado afirma que as negociações com os Governos em Juazeiro avançam 

até certo limite, apenas em relação aos aspectos técnicos das propostas e projetos negociados 

entre as partes, no entanto, retrocede nos aspectos políticos, no que diz respeito ao 

estabelecimento de prioridades. Ou seja, o sindicato é convidado a conhecer os projetos, 

opinar e até propor mudanças na sua formatação, desde que não modifique a sua doutrina, 

implicando aí uma participação controlada e sem poder de decisão.  

Nessa situação, a posição do sindicato passa a ser de confronto com os governos, 

estabelecendo aí um conflito aberto, que se acirra com o oferecimento de denúncias nos meios 

de comunicação de massa a fim de ganhar o apoio da sociedade e provocar o desgaste político 

dos governantes. Dentre as denúncias, a principal é a não preocupação das autoridades com a 

valorização dos professores, afirmando que os governantes sempre dão prioridade a “pintar 

uma escola, fazer uma fachada, um muro bonito, do que dar um salário decente ao professor 

da escola, e ele poder comprar um livro para pesquisar, comprar um computador, pagar um 

curso de pós-graduação”. 
43

  

Portanto, denunciam a precariedade da educação pública a partir da baixa condição 

sócio-econômica dos professores, os quais se submetem a trabalhar em troca de salários que 

não lhes proporcionam o consumo de bens materiais e culturais que possam enriquecer sua 
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prática educativa. Isso reflete a expansão de uma escola para pobres, que se mantém como tal, 

obedecendo à lógica capitalista de promover a acessão de uns poucos pelo esforço individual, 

portanto, não se constitui prioridade investir de modo sistêmico na escolarização das massas, 

considerando todas as suas variáveis para que a educação tenha a qualidade necessária à 

transformação social.           

Sob a lógica produtiva de um “capitalismo tardio” em que a educação como prioridade 

não passa de uma intenção declarada nos projetos governamentais, as relações entre os 

sindicatos de professores e governantes são sempre conflituosas. Nessa lógica, os conflitos se 

espalham por toda parte e, não menos tensas são as negociações dos representantes do 

SINTEPE com o Governo de Pernambuco, em diversos momentos de sua história, conforme 

trechos das entrevistas a seguir:  

 
[...] as negociações com o Governo Jarbas são difíceis, porque ele não 
respeita a categoria, o governo tem uma visão neoliberal, atrasado, um 

governo que não respeita a luta dos trabalhadores. Então as negociações, no 

geral, são feitas à fórceps, a gente não tem tido grandes conquistas, a 
categoria vem a cada ano se dispersando por conta de desacreditar nas 

negociações, a maioria delas não são respeitadas, negocia-se, a gente retorna 

da greve, repõe as aulas, todo o nosso papel enquanto movimento a gente 
cumpre, o papel do governo ele não cumpre, então há um descrédito.

44
  

 

 

Na história de luta dessa entidade ocorreram enfrentamentos com diversos governos 

desse Estado, principalmente, com aqueles cuja tendência política é de centro-direita 

predominante no cenário político de Pernambuco no período ditatorial e em grande parte da 

fase pós ditadura militar. Segundo depoimento de militantes do SINTEPE o momento que a 

entidade mais avançou em termos de organização coincide com os dois mandatos de um 

Governo de tendência centro-esquerda, nos quais não havia perseguição aos sindicatos, e sim 

maior abertura ao diálogo entre Governo e sindicalistas. 

       

Sempre tivemos resistência, só que teve alguns governos tipo Miguel Arraes, 

era um governo democrático que tava aberto às negociações, foi quem mais 

favoreceu ao crescimento de um movimento sindical no estado de 
Pernambuco, graças a ele o sindicato encontrou suporte para agüentar firme, 

o embate com o governo que a gente tem hoje que não é democrático.
45

  

 

 

No entanto, seja qual for a tendência política dos Governos, as negociações são 

sempre longas, difíceis e desgastantes para os segmentos envolvidos, além disso, causa 
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inúmeros prejuízos à população cujo processo de escolarização depende do sistema público de 

ensino.      

 
[...] eu não sei porque é que o processo de negociação é tão doloroso! Por 

que o processo tem de ser esse? Por que o gestor, quem está lá no cargo 

executivo, tem que passar tanto tempo massacrando? Massacrando ou 
criando novas estratégias  pra desmobilizar, ou até porque dentro da 

compreensão política dos técnicos e de todo mundo, suas assessorias acham 

que aquela greve é política, é somente um greve política pra desgastar? Mas 

por que não receber essa comissão? Eu sei que corre o risco também de você 
está validando um monte de coisas que não tem repercussão, muitas vezes é 

um grupo, mas é muito desgastante, uma coisa é um grupo, um segmento, 

outra coisa é uma categoria que tem ai em torno de quarenta mil 
profissionais, o Estado todo paralisado, e você passar cinquenta dias, 

quarenta dias pra chamar, pra negociar. Isso a gente tem observado nos 

governos mais a esquerda, mais a direita, de centro, a gente tem percebido 

isso, esse massacre, como é que esse processo se dá? Essa relação de poder, 
como é ela?

46
 

 

De fato, nas situações de conflito se estabelece um jogo de força entre sindicatos e o 

Governo, fazendo com que a greve se prolongue até mais de dois meses, numa clara 

demonstração de que a educação pública não é prioridade e, portanto, não há urgência em 

resolver os impasses. A oposição entre os interesses dos professores - representados por seu 

sindicato - e as prioridades definidas pelos governos, às vezes, assume uma conotação 

político-partidária e/ou de enfrentamento de tendências de um mesmo campo político. Nestes 

casos, a “queda de braço” envolvendo esses dois agentes institucionais tem como objetivo o 

desgaste do opositor e por isso apostam na longevidade do conflito.  

Em algumas situações, as denúncias sobre o descaso com a educação se constituem 

apenas retóricas pronunciadas com o intuito de facilitar a ascensão de lideranças sindicais ao 

poder político, em contraposição à propaganda e a outras estratégias adotadas pelos 

governantes objetivando desarticular o movimento dos professores. Tais confrontos 

prejudicam a população usuária da escola pública que permanece longos períodos sem aula, 

deixando-a em desvantagem na lógica competitiva de ascensão aos postos de trabalho mais 

disputados na sociedade.  

No entanto, esses confrontos aparentemente negativos trazem em si a positividade de 

evidenciar as contradições inerentes ao sistema público de ensino, contribuindo para uma 

busca do aperfeiçoamento de suas instituições. Uma vez que a partir da negação de uma 

situação instituída no âmbito das escolas e das redes de ensino, cria-se a possibilidade de 

instituir um novo ordenamento das relações nesses espaços. 
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A instituição de uma nova realidade no sistema educacional passa, necessariamente, 

pela abertura do diálogo que leva ao estabelecimento de novas regras de convivência 

materializada na legislação que rege diversos agentes envolvidos nesse processo. No entanto, 

mesmo sendo produzida num ambiente democrático, a legislação aprovada nem sempre é 

cumprida, dando margem à emergência de novos conflitos entre sindicatos e governos, 

exigindo, então, uma nova etapa de negociação em prol da regulamentação daquilo que antes 

era apenas a reivindicação pelo reconhecimento de um direito, e agora é um dispositivo legal 

o qual deve ser cumprido pelo próprio Estado.       

Essa situação é uma marca na construção do próprio sistema educacional em 

Pernambuco, uma vez que a alternância entre governos de perfil mais democrático e outros de 

tendência ao autoritarismo tem feito com que as conquistas de direitos profissionais dos 

professores ora avancem, ora sofram retrocessos como afirmam alguns dos professores 

sindicalistas militantes no SINTEPE.     

 
[...] sempre tivemos dificuldades, o governo que nós tivemos assim, pelo 

menos no período que a gente conseguiu além do PCC, no governo Arraes, a 
gente conseguiu um trabalho junto com a Secretaria de Educação, agora nós 

tivemos muitas dificuldades na implantação da lei, por exemplo, as 

progressões, nós tivemos muitas dificuldades, só agora em 2004 me parece, 

se não to falhando, só em 2004 que nós conseguimos a progressão por tempo 
de serviço, uma coisa que foi aprovada na lei que seria logo após a 

implantação do plano em 98, [...] até hoje ainda estamos numa discussão 

sobre a implantação da progressão por desempenho, que é uma avaliação do 
desempenho da categoria, até hoje ainda, comissões fazendo trabalho, mas 

ainda não chegou a se tornar dentro da lei, a se tornar uma coisa concreta, 

[...] desde 2004 o governo tem na negociação se comprometido, não tem 
honrado.

47
  

 
 

Entre os militantes do SINDSEMP parece haver um consenso de que as negociações 

com o poder público municipal já foram bem mais difíceis, principalmente quando não 

existiam regras claras e instituídas como lei municipal.    

  

Eu acho que foram mais difíceis antes do EPCM, quando a gente não tinha 

lei que nos desse força pra que a gente pudesse lutar, aí eu acho que nessa 

época era difícil, depois do EPCM ficou mais fácil, porque é uma lei, e uma 

lei às vezes tem que ser cumprida.
48
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Na verdade, o professor militante do SINDSEMP tem o Estatuto e Plano de Carreira 

do Magistério como uma referência, na luta pela consolidação de novas práticas de gestão na 

Rede Municipal de Ensino de Petrolina. O EPCM é resultado de um processo de discussão 

com a categoria docente, formatado como projeto de lei pelo SINDSEMP, apresentado ao 

Governo Municipal de Petrolina e após três anos de negociação foi finalmente encaminhado à 

câmara de vereadores para aprovação e sancionado posteriormente pelo Prefeito.  

Alguns dos militantes do SINDSEMP vêem na relação sindicato x governo municipal 

de Petrolina, um clima de colaboração na atualidade, também não há registro de grandes 

embates com conflitos que levassem a paralisações duradouras do segmento de professores. 

No geral, ou o Governo cede nas negociações, ou o movimento se enfraquece e a categoria 

retorna ao trabalho, o que faz com que o SINDSEMP tenha uma característica muito mais 

conciliadora do que de enfrentamento com o Poder Público Municipal. 

 

A gente acompanha todas as decisões, ou todas as propostas que o governo 
coloca para a sociedade, coloca para as secretarias, no caso a nossa que é a 

educação, então, o sindicato está sempre atuando nesse acompanhamento e a 

medida que alguma coisa fere os nossos interesses, eles marcam 
urgentemente reuniões com os secretários, com os representantes do governo 

e com o próprio governo e sentam para negociação, pessoas representantes 

do sindicato, representantes do Governo e tentam negociar na conversa,  
quando isso não acontece traz pra categoria decidir, então a categoria em 

assembléia é quem vai decidir se aceita ou não aquela proposta do governo.
49

 

 

Essa fala dá mais ou menos o tom da relação entre sindicato e governo, ou seja, não é 

uma relação de submissão, mas também não há um conflito aberto declarado, caracteriza-se 

como um conflito velado. No entanto, há entre os militantes quem não concorde com essa 

postura do SINDSEMP, por considerá-lo passível de negociações escusas que contrariem os 

interesses dos servidores do município.         

 

Teve confrontos diretos, mas quando chegava num patamar de um certo 
período, eram colocados de uma forma assim até certo aspecto duvidosa, 

porque se reuniam em quatro paredes e diziam: “não, vamos fazer o 

seguinte, o melhor é isso!” e não era o melhor, assim a categoria uma grande 
quantidade mobilizada e até certo aspecto dizia assim: “Não, eu sou a 

representação sindical, eu tenho que decidir, o melhor é esse acabou!” sabe? 

Então assim, tipo aquele negócio assim não tava com, não tinha 
representação sindical, temiam que não houvesse uma sustentabilidade 

política, então assim e existe esse outro porém, que uma categoria num 
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momento de confronto ou ele segura até o final ou não há uma, não tem 

como ter uma decisão satisfatória.
50

 

 

 

Para outros, essa postura do SINDSEMP o deixa vulnerável às decisões do prefeito 

uma vez que ele concede o que quer, recorrendo quase sempre aos impedimentos legais, 

principalmente à Lei de responsabilidade fiscal, para justificar a não concessão de benefícios 

financeiros, reivindicados pela entidade sindical para funcionários públicos do município.      

    

É sempre uma luta árdua, você sempre esbarra na legalidade, só não existe 

legalidade pra o executivo, pra o funcionário tudo é legalidade, o que eu 
quero dizer com isso? Tudo que você solicita ele esbarra hoje na... Que ele 

dá o nome de lei de responsabilidade fiscal, então tudo passa por essa lei de 

responsabilidade fiscal, esse é o primeiro, se você for solicitar (...) tudo se 

tem uma justificativa legal, tudo se tem o parecer do executivo, do judiciário 
e eles quando chegam eles não chegam é, desarmados, eles já chegam 

armados, então essa é uma dificuldade, o executivo na verdade ele só dá ao 

servidor aquilo que ele quer e não o que é de direito, isso é o que eu diria a 
você na forma grossa de falar, (...) normalmente o executivo manda a lei 

para o legislativo que altera ou não, e aprova, pronto. Você já imaginou se o 

executivo vai fazer uma lei para se auto-prejudicar essa é a principal 
dificuldade que existe em negociação com o executivo, apesar de que o 

executivo em Petrolina ele é aberto à negociação, isso aí não se pode negar, 

recebe, atende, mas diz talvez, pode ser, quem sabe, essas são as respostas 

sempre.
51

  

 

 

Essas posições expressam os conflitos vivenciados não só no SINDSEMP, mas nas 

três entidades sindicais, que se produz também com seus conflitos internos, ora abertos, ora 

velados, mas sempre presente na relação de poder que se estabelece na organização sindical.      

 

3.4.3 – Redes de parceria estabelecidas pelos sindicatos  

Entre os professores entrevistados há a concordância de que as entidades sindicais, 

representantes da categoria docente no Vale do São Francisco, cumprem o papel importante 

de agente fundamental na luta pela valorização profissional dos professores, sendo, também, 

um instrumento da participação cidadã na conquista de direitos sociais dos trabalhadores 

dessa região. Por isso elas se fazem respeitadas nas suas histórias de luta e são motivo de 

orgulho para aqueles que atuam diretamente na sua construção, no cotidiano de sua existência.  

A importância desses sindicatos se reflete na capacidade de mobilizar e organizar a 

luta dos trabalhadores em educação, em prol de uma escola pública de melhor qualidade e 

                                                        
50 Entrevista 20 
51 Entrevista 14 



 142 

acessível a toda a população. Fazem isso, se contrapondo à lógica instituída de uma sociedade 

antidemocrática, autoritária e opressora que impede a mobilidade social das classes menos 

favorecidas economicamente.  

Ao pautar suas ações baseando-se em correntes de pensamento político e filosófico 

que fornecem as bases teóricas e práticas da transformação social, os sindicatos assumem o 

papel de organizadores nas lutas da classe trabalhadora que reivindica uma sociedade mais 

justa. Essa situação se reproduz em Juazeiro e Petrolina quando os sindicatos de professores 

assumem compromissos com a luta dos trabalhadores em geral, associando-se às suas lutas, 

principalmente, no que diz respeito à conquista de uma escola de melhor qualidade para a 

classe trabalhadora.  

 

[...] nós somos um sindicato filiado primeiro a FETRAB que é a Federação 

dos Trabalhadores da Bahia, e somos filiados também a CNTE que é a 
Confederação dos Trabalhadores em Educação, (...)  nós temos parceria com 

outras entidades sindicais, com clubes de mães, clubes de serviço, com 

associações de barraqueiros, a Associação dos Agentes Comunitários de 

Saúde, nós fazemos contatos permanentes com outras entidades como o 
sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juazeiro,  de Remanso, de Casa Nova, 

Sento Sé, Pilão Arcado, Curaçá, Abaré, nós apoiamos a iniciativa  de outros. 

Estamos discutindo já a criação do sindicato do servidor público do 
município de Curaçá, de Abaré, estamos preparando a organização porque 

nós entendemos que não basta somente a educação está organizada pra 

atender os interesses da educação, outros trabalhadores tem a obrigação de 
se organizarem também pra não viverem em baixo de chicote numa mão e 

pão seco na outra dos governantes.
52

 

 

 

Neste caso, a APLB/Sindicato coloca sua estrutura física, administrativa e experiência 

de organização sindical, a serviço da organização de outras categorias, caracterizando assim 

uma rede de solidariedade entre os trabalhadores, através de suas entidades representativas. 

Essa estratégia política de organização da classe operária na região faz com que a entidade 

avance para além da luta corporativa de uma categoria profissional, projetando-se no campo 

político em prol das transformações sociais como propõe a concepção marxista.   

Essa estratégia também é observada no SINTEPE em Petrolina, expressa no 

depoimento de uma das militantes entrevistadas, a qual diz: 

 

O SINTEPE foi referência pra outros, a gente só tinha em Petrolina o 

sindicato dos trabalhadores rurais que tinha uma prática progressista que 
vinha de Mansuêto de Lavor e tudo, com esse grupo da Igreja, (...) a gente 

conseguiu assim, influenciar na organização dos bancários, aí eles também 

conseguiram se organizar em Petrolina, e aí a gente se articulava, a gente 
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nunca teve relação quase que nenhuma foi com o SINDSEMP, nunca a gente 

conseguiu. A trajetória do SINDSEMP nunca foi a trajetória do movimento 

sindical, da militância, da discussão, mas política num é? Cria uma distância 
entre a gente e eles, diferente do sindicato dos bancários, metalúrgicos, 

sindicato da bebida, até da construção civil que só servia pra homologar 

aquelas coisas lá dos trabalhadores a gente tinha uma relação.
53

 

 
 

A semelhança no modo como a APLB e o SINTEPE se articulam com outras 

entidades, estabelecendo uma rede de parceria com outros movimentos de trabalhadores, 

mostra que a organização das duas entidades se orienta pela mesma matriz ideológica de 

influência marxista e suas derivações. Porém, isso se explica mais pela filiação destes 

sindicatos à CNTE e a CUT em nível nacional, do que pela proximidade geográfica dos 

espaços de atuação dos mesmos, uma vez que, nenhum dos entrevistados cita uma relação de 

parceria ou de colaboração entre essas duas entidades.  

Revela-se aí uma contradição entre os princípios ideológicos presentes no discurso dos 

militantes desses sindicatos, e a incapacidade de construir uma articulação entre os dois que 

possa fortalecer a categoria docente no contexto regional. É observado que quando há 

articulação entre sindicatos de diferentes categorias de trabalhadores, ela se dá nos limites da 

mesma jurisdição política, caracterizando uma luta por objetivos imediatos, como as 

reivindicações corporativas, coincidindo, às vezes, com interesses políticos eleitorais das 

lideranças.  

Uma parceria mais efetiva entre trabalhadores em educação, filiados aos sindicatos 

docentes que atuam em dois Estados diferentes, não parece ser algo significativo para os 

sindicalistas, embora a proximidade geográfica possibilite a muitos dos professores dessa 

região constituírem vínculos empregatícios com a Bahia e Pernambuco, atuando em Juazeiro 

e Petrolina, sendo, portanto, filiados a mais de uma das entidades pesquisadas.    

Ao agir isoladamente os sindicatos se enfraquecem em relação a um projeto político 

de uma transformação social, pois perde a noção de totalidade em suas lutas voltando-se 

apenas para os fins imediatos, e assim, não consegue desenvolver a dimensão formadora de 

uma consciência política na classe trabalhadora. Mas se entidades sindicais com perfis  

ideológicos semelhantes são incapazes de compartilhar experiências e discutir projetos 

comuns no contexto regional, como podem almejar transformar a sociedade num lugar onde 

os trabalhadores possam desfrutar de forma justa o produto do seu trabalho? 

Esses limites do movimento sindical são percebidos por alguns militantes, tal qual 

expressou uma das entrevistadas: 
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Até existem articulações com outros sindicatos, mas não há uma participação 

efetiva dos trabalhadores, isso não é do conhecimento da maioria da 
categoria, eu acho que por conta da própria formação. Os trabalhadores, em 

geral, não compreendem o papel político de um sindicato.  Eu acho que essa 

articulação não é uma articulação constante, não há uma coisa programada, 
sistematizada, não vejo o sindicato se preocupar com isso. Então, eu acho 

que daí a conseqüência desse corporativismo, quando um sindicato delibera 

uma greve em Pernambuco, esse movimento se enfraquece à medida que os 

outros sindicatos que são ligados ao mesmo governo que reivindica as 
mesmas coisas não participam, não estão articulados, então é desmembrada, 

é corporativista, então eu não vejo uma preocupação em estabelecer essa 

articulação enquanto uma coisa sistematizada [...] as direções, não 
vislumbram essa articulação do ponto de vista de sistematizar essa 

articulação se fortalecer perante os governos, eu acho que as direções tem se 

preocupado muito, acho que fruto das disputas internas, em se projetar pra 
categoria, fazendo as greves, ou então conquistando um pouquinho do 

salário ali ou aqui
54

 . 

 

Se há fragilidade no que diz respeito à articulação de parecerias entre a APLB e o 

SINTEPE por atuarem em Estados diferentes, o mesmo é observado em relação ao 

SINDSEMP, embora os dois últimos atuem na mesma cidade, um representando os 

professores do Estado e o outro os funcionários públicos municipais de Petrolina, entre estes, 

os professores.   

É observado ainda que as lutas do SINDSEMP se circunscrevam aos limites dos 

interesses corporativos dos servidores públicos municipais de Petrolina, uma vez que essa 

entidade não é filiada à confederações ou central sindical em âmbito estadual, nacional ou 

internacional, conforme afirmaram dois ex-membros de sua Diretoria. 

  

[...] isso é uma discussão antiga, quais os benefícios e quais os malefícios, 

mas o principal malefício é financeiro, porque esse sindicato ele além de 
sustentar, além dele ter os gastos próprios de um sindicato, não seria viável 

você se filiar a uma confederação porque você paga muito, a uma CUT, a 

uma CNTE.
55

 
 

[...] no período que eu estive no sindicato a gente ainda direcionou pra essa 

questão da CUT - Central Única dos Trabalhadores, a gente direcionou 

também pra outras centrais sindicais, pelo menos pra gente fazer um estudo 
aprofundado, mas a que a gente se aproximou mais foi a Central Única dos 

Trabalhadores.  No período chamamos até uma representação da Central 

Única dos Trabalhadores, [...] mas não teve o empenho necessário dela e 
muito menos nosso, primeiramente pela incoerência que se tinha dentro da 

própria Central dos Trabalhadores, em relação à transparência de recursos 

públicos, de recursos, porque um sindicato, por exemplo, na minha época 
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arrecadava nove, oito mil, sete mil reais, tinham que repassar 10% e eles não 

davam a sustentabilidade política necessária pra o que nos estávamos 

querendo, mas assim eu acredito que a gente tem que ter uma central de 
trabalhadores, desde que ela seja coerente. 

56
 

 

 

As razões para uma não filiação do SINDSEMP a alguma confederação ou central 

sindical são de caráter financeiro, parte de suas lideranças, e a maioria e seus filiados, 

reunidos em assembléia, decidiu pela não filiação por considerarem que o sindicato já tem 

suas próprias despesas e não deveria arcar com os custos de outra entidade. Essa decisão 

mostra que ser filiado a entidades como a CNTE ou a CUT não se constitui algo prioritário 

para o SINDSEMP, deixando claro que as fronteiras de sua atuação se limitam às questões de 

interesse imediato dos servidores públicos do município de Petrolina.  

Tendo suas lutas circunscritas às questões municipais o SINDSEMP, como uma 

entidade representante de trabalhadores, não se insere em discussões mais amplas de caráter 

estadual, nacional e/ou internacional que dizem respeito à conjuntura relacionada com o 

mundo do trabalho no atual estágio do desenvolvimento social e econômico da sociedade. 

Também, não se envolve em movimentos mais amplos que visam, por exemplo, contestar 

uma política governamental em nível nacional.  

Numa realidade, em que os sindicatos regionais demonstram perfis diferentes no modo 

de pensar e conduzir a luta dos trabalhadores, não é de estranhar que os professores 

vinculados a mais de uma rede e, portanto, filiados a dois ou mais sindicatos adotem condutas 

diferentes nesses espaços, quanto ao envolvimento nas lutas de caráter nacional. Tal situação 

é expressa no depoimento de militantes do SINDSEMP, ao se referirem às convocações da 

CUT para uma paralização geral, assim como dos movimentos da CNTE pela aprovação do 

FUNDEB e do piso salarial nacional dos professores.  

   

[...] até em questão de paralisação nacional, acho que foi em março, lá 
paralisou porque era filiado a CUT e tudo, era um movimento nacional, e 

aqui não, porque o sindicato não era filiado  a CUT,  aí  muitos professores 

ah! Por que aqui não pára? Não sei mais o que, aí foi que ligaram, o 

sindicato foi e informou isso, que aqui ainda não era filiado a  CUT. 
57

 

 

 

O SINDSEMP tem como característica o não envolvimento em movimentos conjuntos 

com outros sindicatos, constituindo-se, portanto, um sindicato voltado para as questões mais 

imediatas que afetam os servidores municipais de Petrolina. Isso desperta de certa forma, uma 
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queixa por parte dos demais sindicatos que atuam em Petrolina, conforme a constatação de 

uma das entrevistadas durante a campanha para a eleição da última diretoria do SINDSEMP.    

 

[...] uma queixa que a gente ouviu muito dos outros sindicatos, a presença do 

sindicato, tanto na questão do movimento, por exemplo, o SINTEPE teve um 

movimento em abril dia 26, que era até um movimento nacional aí isso veio 
a parar aqui, o sindicato não teve representação, nem por membros da região, 

nem houve assim a paralisação. E em questão assim de encontros a gente 

ouve muito que o sindicato não participa, a convite de outras entidades 

sindicais, o sindicato não tem uma certa participação efetiva, não tem, 
realmente ta faltando em nosso sindicato hoje essa mobilização, eu atribuo à 

questão de tempo, as pessoas que lá estão, lá estavam na direção. 
58

  

 

 

Essa postura do SINDSEMP é confirmada por um ex-diretor ao expressar-se sobre a 

forma como este se relaciona com os demais sindicatos da região.  

  

[...] o sindicato, ele é independente, não tem convênio, não tem ligação com 

nenhum outro sindicato, a participação seria amigável, de convites para 

reuniões, de convite pra posse, sempre que necessário é esse tipo de 

aproximação quando existe uma necessidade, [...] não existem lutas 
conjuntas, nunca foi feito, pelo menos durante a gestão que eu participei. [...] 

Quanto às lutas de movimentos do estado, do SINTEPE que é mais próximo 

aqui, nunca houve uma participação direta 
59

.  

 

 

Ao conduzir suas ações de modo isolado, esse sindicato demonstra certa dificuldade 

em se inserir nas lutas coletivas de dimensões mais amplas, cujos objetivos consistem em 

buscar soluções radicais - no sentido filosófico do termo radical - para os problemas 

enfrentados pela categoria no âmbito local. Uma vez que grande parte dos problemas 

enfrentados pelos professores nas salas de aula, às vezes, relacionam-se a questões localizadas 

no âmbito do município, mas outras têm a ver com a política de financiamento e gestão 

educacional adotadas no âmbito estadual e/ou nacional. Neste último caso, as lutas demandam 

a integração dos sindicatos de professores de diferentes regiões, bem como de outras 

categorias, na formação de uma rede de solidariedade nas lutas de maior abrangência que 

visam promover mudanças no sistema educacional em nível nacional. Portanto, além de se 

confrontar com os governos locais nos Estados e Municípios, os sindicatos não podem perder 

a dimensão das lutas travadas no plano da União.  

A APLB e o SINTEPE reconhecem a importância das lutas na dimensão nacional, e 

por isso, se filiaram à CNTE e à CUT como forma de se integrar a essas lutas. Contudo, não 
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tem conseguido convencer a base dessa importância, uma vez que nas paralisações de protesto 

contra medidas do Governo Federal, os professores não se envolvem tanto quanto naquelas 

relacionadas aos governos estaduais e municipais, onde os interesses são mais visíveis e 

palpáveis.  

Mesmo com a fragmentação constatada em suas lutas, os sindicalistas têm uma 

avaliação positiva das entidades às quais pertencem,  

 
Desde a minha militância na APLB o que eu tenho observado é que elas têm 

se organizado no sentido de crescer, não só fisicamente, mas na organização 

dos trabalhadores em educação aqui na região do São Francisco, no sentido 
de trazer o trabalhador informado, participativo na luta para que ele possa 

conseguir não só melhores condições de trabalho, mas também de trazer o 

alunado, a sociedade. 
60

   
 

 No SINDSEMP, desde que sou sindicalizada eu acho que tem evoluído 

muito, tanto na experiência, sempre está buscando os espaços de discussão, 

os espaços de atuação mesmo, sempre que tem uma oportunidade, um 

convite está lá presente, se fazendo, se mostrando que é sindicato dos 
servidores de Petrolina, está dentro dos conselhos com uma boa atuação, 

digo isso porque eu também, eu trabalho na secretaria e os conselhos eles 

tem salas tanto na secretaria como fora, e o sindicato sempre está atuando, 
fiscalizando, e sugerindo e até tem uma boa discussão pelo menos dentro da 

secretaria de educação com o secretário.
61

  

 

Os sindicatos são reconhecidos como entidades participativas e formadoras do 

cidadão, à medida que participam dos órgãos consultivos dos sistemas municipais e assim 

conseguem influenciar certas decisões no âmbito político que dizem respeito à gestão 

educacional na região.  

 

3.4.4 - As divergências internas no sindicalismo da região 

O reconhecimento da importância social das entidades sindicais por todos os 

entrevistados não apaga as divergências e fissuras do movimento reveladas no discurso de 

seus atores, elas expressam diferentes modos de conceber os sindicatos, quanto à sua forma de 

organização, à atitude de suas lideranças e às concepções políticas que norteiam as ações 

dessas entidades.  

As críticas são dirigidas a cada uma das entidades, por militantes que não concordam 

com os encaminhamentos e rumos tomados pelo movimento sindical, em determinadas 

situações vivenciadas do seu cotidiano. Uma das situações relatadas diz respeito às formas, 
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muitas vezes equivocadas, de tentar envolver a base sindical nas lutas reivindicativas, sem que 

esta tenha uma real compreensão das razões de seu próprio envolvimento como foi relatada 

anteriormente em uma das entrevistas.  

As divergências internas na APLB/Sindicato em Juazeiro são expostas nas críticas ao 

centralismo da direção, nesse núcleo regional, por considerarem que as decisões sobre os 

rumos da entidade são limitadas a dois membros de sua diretoria. Embora esta afirme que as 

decisões deliberadas pela base sindical são encaminhadas de acordo com o interesse da 

maioria daqueles que se posicionam e votam nas assembléias da categoria docente na região.  

A fragmentação da luta da APLB/Sindicato é revelada na insatisfação de professores 

da Rede Estadual de Ensino da Bahia, para os quais, as ações da entidade em nível local se 

limitam às questões que envolvem os professores da Rede Municipal em Juazeiro, deixando 

sem sentido sua participação. Além disso, fragmenta-se pelas divergências entre a 

representação em nível do município de Juazeiro e a diretoria estadual, conforme o 

depoimento seguinte: 

 
[...] A APLB aqui tem sindicalizado do município e sindicalizado do estado 

e quando a gente vai a uma assembléia a representação sindical aqui faz 

críticas à representação sindical a nível estadual, então assim, como é que as 
classes trabalhadoras elas se dividem tão facilmente? Como é que você soma 

se você está dividindo?
62

   

 

 

Quanto a essa questão a própria diretoria local reconhece a existência dessa 

divergência, considerando-a positiva uma vez que a autonomia em relação às decisões da 

diretoria geral possibilita significativos avanços na organização da entidade em Juazeiro. Em 

relação a uma atuação mais voltada para as questões relacionadas com os municípios, os 

dirigentes sindicais justificam que as questões estaduais são encaminhadas pela diretoria geral 

a partir de Salvador, pela maior possibilidade de acesso ao governo, e, portanto, as lutas nesse 

plano não têm tanta visibilidade em nível local. 

Em alguns casos, há a manipulação de informações com o intento de mobilizar a 

categoria em prol de paralisações, cuja finalidade imediata é o desgaste político de 

determinado governante ou gestor educacional. Resultando em fracassos provocados pela 

divisão do movimento, já que a luta perde o sentido para uma parcela da categoria docente, 

partidária do grupo político no poder, permanecendo envolvida apenas os partidários da 

oposição. 

Vale salientar que o envolvimento político partidário de algumas lideranças e/ou 
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militantes tem se constituído um dos fatores de divergência verificado na APLB em Juazeiro, 

uma vez que na condição de partidários de determinado grupo político tem sido comum, 

alguns desses professores assumirem cargos na administração municipal ou estadual, em 

ocasiões em que seu partido encontra-se no poder. Tais professores afastam-se, naturalmente, 

do sindicato que passa a ser freqüentado por aqueles que antes assumiam cargos nos governos 

e agora são oposição. Assim, muitas vezes as relações se tornam hostis por conta da condição 

partidária dos militantes e lideranças sindicais, conforme nos mostra o depoimento abaixo. 

  

[...] Uma grande maioria de quem votava na esquerda está no sindicato hoje, 

uma minoria não vai ao sindicato, porque se encontra ainda magoada com o 

sindicato, pelo fato de ter assumido cargos e ter sentido agredido ou 
ofendido, não vai ao sindicato, se vai, ou tem uma parada, mas não se 

envolve muito [...] e eram pessoas que já tinham militância antiga, mas a 

grande maioria está presente, entretanto, a maioria do pessoal que apoiou 

efetivamente o atual prefeito esses são os que não participam, porque ora 
tem cargos, ou 40 horas, ou desdobramento, e tem medo de perder.  Alguns 

simplesmente porque não querem se indispor, isso aconteceu também no 

outro governo. É muito político, existem casos raros de pessoas que são 
perenes, tem atuação perene, estão todo o tempo ali atuando, embora 

também não estejam na cúpula discutindo as coisas onde as idéias se 

formam, estão nos movimentos.
63

   

 

Nesse depoimento a entrevistada refere-se ao contexto político recente, quando alguns 

partidos de esquerda estiveram no poder, através de uma coligação integrada pelo PT, PCdoB, 

PSB, PPS entre outros, o que possibilitou a assunção dos cargos na gestão educacional do 

município por professores que têm uma tradição de militância na APLB. Ao assumirem a 

condição de gestores na Rede Municipal, queixam-se de que passaram a sofrer retaliações dos 

colegas de profissão e antigos companheiros de militância.  

Embora se trate de uma questão mais recente, essa parece ser uma prática que 

acompanha a trajetória da APLB em Juazeiro desde o início dos anos 1990, conforme revela o 

depoimento de uma liderança naquele período.    

 

[...] essa relação entre a mudança política, isso é muito mais forte nas 

prefeituras e a militância, quando muda um prefeito, há uma tendência da 

base achar que o sindicato pode ser um instrumento para desgastar aquele 

prefeito que não é dele, nesse sentido cria uma educação que não é das mais 
interessantes de achar assim, que o sindicato faz greve contra o prefeito e 

não a favor da categoria então pra desmanchar isso nós tivemos um pouco de 

dificuldade, isso não atrapalhou efetivamente a luta, [...] faltava instruir esses 
caras de formação política no sindicato, eu nem sei se eles estão interessados 
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mais nisso hoje, mas na época existia grupos no sindicato interessado nisso, 

fazer formação política e esse não era tão fácil, não era tão fácil. 
64

 
 

Neste caso, a APLB/Sindicato em Juazeiro se transforma num reduto onde se 

aglutinam as forças de oposição aos governos municipais em determinados períodos. Assim, o 

sindicato funciona como um espaço de poder institucionalizado, em que o conflito com o 

opositor não se dá, apenas, no campo das questões corporativas da categoria docente, uma vez 

que nesse espaço se trava também uma luta velada pelo poder político em nível da 

administração municipal. Ou seja, um conflito que se expressa na dimensão interna do 

sindicato, mas na realidade suas causas estão fora dele, movidas pelos interesses político-

partidários que se confrontam na relação entre seus militantes.    

Em tal prática política, os professores que assumem a condição de gestores no sistema 

educacional se transformam em adversários, não só por representarem o governo que numa 

situação de conflito se constitui o opositor do sindicato, mas, também, por serem adversários 

políticos daqueles, que ao perderem as eleições municipais tentam reconstruir uma trajetória 

de oposição ao grupo vitorioso, a partir da organização sindical. Vale salientar que essa 

estratégia política é adotada por militantes que nem sempre compõem a diretoria da entidade, 

mas conseguem projetar seus discursos nas manifestações coletivas promovidas por esta, e 

assim, influenciam em algumas decisões da categoria. 

Essa prática discriminatória que ocorre na APLB com as pessoas que em dado 

momento de sua ação política assumem cargos na gestão municipal é criticada por aqueles  

professores, que consideram que as lutas do sindicato devem estar acima das questões de 

interesse dos partidos políticos.    

 

[...] Sindicato é para estar lutando pelos direitos independente de partido, 

independente de cargos que o servidor venha a ocupar, porque chegam 
colegas na escola queixando-se que foi procurar o sindicato pra rever a sua 

situação, e que ele diz,  mais você era cargo numa gestão passada, isso não 

tem nada ver, o problema é que ela está ali enquanto servidora que tem um 
sindicato para representar, então, não tem que  estar questionando esse tipo 

de postura, quem era ou quem deixou de ser.
65

  

 

Como se pode observar, o confronto político-partidário é visível nas relações 

estabelecidas no interior da APLB, embora suas lideranças afirmem não haver qualquer tipo 

de discriminação às opções políticas, religiosas, sexuais etc., de seus associados, uma vez que 

o objetivo da entidade é a defesa dos interesses dos professores. No entanto, vale salientar que  
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os direitos da categoria docente são conquistados num campo de luta política, em que o 

opositor, ou seja, o governo, às vezes se faz representado por professores militantes nos 

movimentos de luta, associados à APLB.  

Tal condição provoca fissuras no movimento já que nas situações de conflito, 

envolvendo governo e o movimento dos professores, as negociações quase sempre são tensas 

e com efeitos prolongados, assim, aqueles que assumem cargos em uma dada gestão 

municipal, nem sempre bem acolhidos pelos colegas quando retornam à sua militância no 

sindicato.    

Embora as questões relacionadas à política partidária no município sejam bastante 

visíveis na APLB/Sindicato em Juazeiro, os confrontos de tese das tendências vinculadas aos 

partidos de esquerda, predominante nos sindicatos ligados à CUT e à CNTE, não têm uma 

visibilidade significativa. Isso nos leva a afirmar que as divergências políticas internas da 

APLB em Juazeiro não traduz uma luta entre tendências que elaboram e debatem teses e 

definem diretrizes para as ações da entidade. É um conflito que se dá relacionado ao campo 

dos interesses pessoais que muito pouco contribui para o desenvolvimento dessa entidade. 

 Ao se referir aos debates entre tendências existentes no movimento sindical um ex-

diretor da APLB em nível regional assim se expressa:  

 

[...] na APLB essa discussão mais refinada ainda era um pouco mais 
complicada, nós tínhamos uma relação, digamos de aliança com a corrente 

sindical classista que era uma corrente sindical, na época dirigida pelo 

PCdoB, o PCdoB defendia essa tendência dentro do sindicato e nós 

independentes naquele contexto, nós tínhamos uma aliança com eles, [...] 
depois houve uma divisão porque Maria José Rocha saiu do PCdoB foi para 

o partido dos trabalhadores e aí essa divisão lá em Salvador também 

repercutiu na base então, aí ficamos divididos, [...] mas a gente tinha as 
mesmas alianças, então lá a divisão ainda era muito mais complexa na 

APLB, para base perceber isso era muito mais difícil, para a base perceber 

essas minúncias assim era muito mais complicado, sabia assim, que tinha 
alguém que tava contra, que Maria José estava a favor ou tava contra ou que 

mudou para outro lado, então a base só tinha o direito de perceber dois lados 

quando tinha uma campanha, mas os detalhes, essa coisa mais refinada a 

base não tinha acesso, [...] a formação política mesmo não foi das melhores, 
a visibilidade ficou muito a desejar uma visibilidade no ponto de vista de 

você entender bem isso, agora, só quando aquele grupinho que ia pra 

congressos da APLB em Ilhéus, Salvador, então congresso da CNTE, esse 
grupo que ia voltava mais educado, de modo geral ainda era um 

conhecimento muito elitizado, pra poucos.
66

 

 

 

Portanto, essa fragmentação nas lutas da APLB decorre da falta de projetos coletivos 

                                                        
66 Entrevista 03 



 152 

de dimensões amplas, capazes de articular mudanças culturais nas formas de luta dos 

trabalhadores em educação, assumidos de fato, tanto pela diretoria como pela base sindical. 

Assumir esse projeto passa: pela democratização da entidade criando condições para o debate 

sobre sua própria forma de organização; por um processo de formação sindical de novas 

lideranças; e pela consciência da missão de lutar por transformações na realidade social, tendo 

a educação da classe popular como um dos seus pilares básicos. 

Nos depoimentos dos militantes do SINTEPE, não fica evidente a existência de 

divergências declaradas em relação aos encaminhamentos dados pela coordenação local,  

embora em alguns casos se manifeste um descontentamento com a própria dinâmica do 

sindicato devido ao desinteresse da categoria que se mostra desmobilizada e pouco 

interessada em  discutir os problemas da categoria no momento atual.  

   

O SINTEPE ele teve uma fase nesse percurso histórico quando ele se 
destacou melhor onde havia inclusive no seio da categoria, das assembléias 

havia confronto de idéias, havia polêmica, havia tendências que não eram 

apenas duas ou três, eram mais de três, mas que hoje é isso a gente não 
enxerga mais assim, hoje não existe essa polêmica, esse confronto, eu acho 

um pouco de marasmo nesse movimento, eu acho que falta, falta pra mim eu 

tenho assim não seria saudade a palavra, mas hoje o movimento sindical eu 
considero e a nossa categoria vive um marasmo sindical, falta debate, falta 

polêmica, falta participação.
67

 

 

 

No entanto, desde o início de sua fundação em Petrolina que diferentes modos de 

pensar têm se estabelecido no interior do sindicato, nela fica mais visível a existência das 

tendências políticas de esquerda e com isso percebem-se os discursos de oposição sindical, 

mesmo as pessoas fazendo parte do mesmo campo político. 

 

[...] Mesmo sendo um grupo pequeno tinha interesses diferenciados, 
posições políticas bem diferentes, num grupo de cinco dirigentes do 

SINTEPE, dois membros eram claramente filiados a uma tendência 

majoritária do PT, na época que era a Articulação Sindical. Dois membros, 
inclusive eu, fazíamos parte de um grupo independente, não tinha ainda 

filiação a alguma tendência, mas nós gostaríamos de definir um lugar para 

discutir uma política de politização da massa, da base, e defender o nosso 
projeto de publicização do Estado, [...] a gente que queria fazer um projeto 

em outra linha tivemos dificuldade, porque a gente não tinha os recursos, 

não tinha como fazer a militância, era um grupo bem pequeno, acabou, que a 

gente ficou ocupando os espaços do próprio sindicato.
68
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É observado nesse depoimento que a tendência política manifestada com maior 

visibilidade dentro SINTEPE em Petrolina representa as concepções da esquerda com maior 

destaque para a Articulação Sindical, uma tendência hegemônica no Partido dos 

Trabalhadores. A falta de discussões na base do movimento sindical favorece a hegemonia da 

referida tendência na definição das ações dessa entidade no âmbito de Petrolina.  

No SINDSEMP em Petrolina, as divergências entre os militantes não se mostram  tão 

evidentes quanto na APLB/Sindicato em Juazeiro, no entanto, elas são reveladas no discurso 

das lideranças que condenam a assunção de cargos no executivo municipal por ex-dirigentes 

sindicais. Classificam como um contra senso o fato de um líder sindical assumir cargos de 

chefia na administração municipal, uma vez que assim, passam a fazer a defesa de 

determinado governo e abandonam a luta dos trabalhadores.                      

 
[...] um presidente que teve cargo comissionado, quando saiu foi pra frente 
do sindicato, depois voltou como cargo comissionado, aí quer dizer tá uma 

confusão geral, porque há um descrédito do servidor, como é que tu ontem 

defendeu a classe de trabalhadores e hoje você tá na classe de executivos? 
Eu acredito que na maioria dos sindicatos acontece isso, mas eu acho que é 

um erro acontecer, eu acho que a gente tem que evitar.
69

 

 

 

Ao se referir a esses casos, o entrevistado não defende o sindicato como instituição 

politicamente neutra, mas que deve ser preservada do oportunismo político daqueles 

associados que procuram fazer deste espaço, uma vitrine para o alcance das suas ambições 

pessoais e políticas, conforme esse outro trecho da sua entrevista a seguir:  

 

 
[...] Se você quiser poder haver uma ascensão política em cima de sindicato, 
[...] porque você representa uma instituição de quase quatro mil, não que o 

servidor, o associado vá votar em você, mas como falta opção, eu acho que 

às vezes ele pode fazer, e assim, tendo conhecimento e a visualização nos 

meios de comunicação, revista, jornal, rádio, TV. [...] isso é uma instituição 
sindical e pode servir para ascensão política, agora eu não condeno, eu acho 

que a classe trabalhadora precisa ter a sua representação política. 
70

 

 

 

Em outro momento da entrevista fica demonstrada a insatisfação com o 

posicionamento de um outro ex-diretor na sua relação com Governo municipal de Petrolina, 

ao afirmar que o mesmo por manter uma relação de cordialidade com o Governo se exime de 

fazer as críticas necessárias ao modo como é gerida a educação. 
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[...] Quando uma representação sindical chega defronte ao executivo, e você 
não faz nenhum comentário vendo que a nossa categoria, por exemplo, a 

educação, as salas estão depredadas, não tem o mínimo de condição de 

trabalho, e você não faz essa colocação, praticamente você tá deixando em 
dúvida a sua participação sindical, à frente da instituição e do executivo.

71
   

 

Essas críticas quando partem de uma liderança sindical demonstra não só um 

pensamento isolado, mas uma tendência de grupos que se formam dentro do sindicato, 

compartilhando esse modo de pensar o sindicato na sua relação com o governo, daí se amplia 

para as divergências, e delas, as propostas de redefinição do modo de atuação do sindicato 

inclusive o que gera as disputas pelo comando da entidade. Além disso, no SINDSEMP são 

comuns as disputas levando em consideração as categorias funcionais, a ponto dos associados 

buscarem o comando do sindicato para que sejam conquistados benefícios para sua categoria 

o que demonstra também outro aspecto da fragmentação da luta dos trabalhadores, 

funcionários públicos do município de Petrolina.      

 

 

 3.4.5 - A participação dos professores nas lutas desse(s) sindicato(s) 
 

A literatura sobre os movimentos sociais nos mostra que em toda e qualquer ação 

coletiva, a participação dos envolvidos dá-se de diferentes formas, graus, níveis e tipos que 

caracterizam a atuação dos participantes. No movimento sindical docente no Vale do São 

Francisco os professores revelam diferentes modos de estar nas lutas reivindicativas dessa 

categoria profissional, estes vão desde a completa omissão, à condição de ator social da 

mudança em aspectos da realidade educacional nessa região.  

A omissão nas lutas da categoria docente, por mudanças nas condições do exercício 

profissional do magistério, é um dos aspectos mais enfatizados por aqueles professores 

identificados como atuantes no movimento sindical e entrevistados nessa pesquisa. Estes 

apontam como causas da ausência de muitos professores nas lutas desencadeadas pelos 

sindicatos, os seguintes aspectos: a) medo de ser identificado como opositor do governo e por 

isso sofrer perseguições políticas; b) intensificação da jornada de trabalho dos professores e 

feminização do magistério; c) falta de consciência quanto a importância das lutas coletivas; d) 
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refluxo do movimento baseado em grande mobilizações e emergência de uma modalidade de 

participação mais qualificada.  

Assim como na fase inicial do movimento sindical docente em Juazeiro e Petrolina, o 

medo da perseguição política por conta do envolvimento nas ações coletivas do sindicato, 

ainda é constante em parte do segmento docente da região, sendo mais significativo entre os 

professores vinculados à Rede Municipal de Juazeiro. Tal medo se deve, em alguns casos, à 

dificuldade de o professor romper com os vínculos políticos construídos numa lógica 

individual e de favorecimento pessoal, na qual passa a dever uma espécie de lealdade aos 

membros do grupo político no poder, desse modo sua postura crítica e a participação em 

atividades sindicais podem significar a quebra desse compromisso. 

A distribuição de cargos públicos, o expediente dos contratos temporários e a 

terceirização dos serviços públicos são estratégias utilizadas pelos governantes para obter 

fidelidade política e/ou submissão dos servidores, uma vez que, sem a estabilidade no 

emprego, assegurada aos funcionários do quadro de careira, os prestadores de serviço 

temporário são mais vulneráveis aos controles e imposições dos líderes políticos eleitos para 

ocupar o Poder Público. Tal estratégia tem sido utilizada como forma de desestimular a 

atividade sindical, já que aumenta o grau de dependência dos funcionários em relação aos 

políticos. Vejamos o que nos diz uma das lideranças da APLB/Sindicato, sobre essa questão.   

 

 
[...] O servidor que teve sua carga horária ampliada de 20 para 40 horas tem 

medo de participar da luta, fica distante dizendo, vocês tão de parabéns, mas 

não posso participar porque estão me ameaçando tirar minhas 20 horas, e 
essas 20 horas que eu consegui, eu tenho compromisso de 2 ou 3 anos de 

prestação do empréstimo que fiz, se eu perder essas 20 horas eu vou ficar 

com meu salário de 20 horas como é que eu vou viver com minha família, 

[...] Então, eu vejo assim, muitos trabalhadores ainda com muita 
dependência, apesar de muitas das lutas nossas de tentar conscientizar o 

servidor.
72

 

 
 

O medo da perseguição ainda se constitui um fator que limita a participação dos 

professores nas ações coletivas promovidas pelos sindicatos, mesmo que o professor tenha 

entrado no sistema de ensino através do concurso público, conforme prevê a Constituição 

Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, assim como os Estatutos dos 

servidores estaduais e municipais. Mesmo com esse aparato legal, sobra espaço na própria 

legislação para as manobras dos políticos por meio das contratações através do Regime 
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Especial de Direito Administrativo - REDA, que o município ou estado lançam mão para 

suprir as necessidades especiais de funcionário.  

No município de Juazeiro, por exemplo, a maioria dos professores concursados tem 

um contrato de trabalho cuja carga horária se limita a vinte horas semanais, insuficiente para 

suprir todas as funções docentes desse município, demandando a contratação temporária de 

professores sem concurso público. Por não concordar com tal prática a APLB/Sindicato 

recorreu e conseguiu na justiça, fazer com que as necessidades de pessoal fossem distribuídas 

para os professores do quadro de carreira do município, atribuindo mais vinte horas para 

alguns professores. No entanto, essas vinte horas terminam sendo atribuídas a professores que 

tem afinidade política com o grupo que está no poder, o que os deixam presos aos favores 

políticos do vereador ou do cabo eleitoral que interveio para que determinado professor 

conseguisse a ampliação de sua carga horária.  

Com sua carga horária ampliada, muitas vezes, o professor passa a ser vigiado nas 

suas ações principalmente em envolvimento com greves, e/ou passeata de protesto que o 

sindicato organiza para protestar contra o governo municipal, além disso, tem o estágio 

probatório que muitas vezes os professores não se envolvem por medo de ser perseguido no 

processo de avaliação.                    

 

 

Ainda tem muito que avançar, tem muitos que não vão às assembléias pra 

não ser visualizados, tem ainda essa questão, teve aqui, por exemplo, estágio 

probatório, encerrou há pouco tempo aí, então, tem pessoas que preferem 
não estar participando das assembléias porque tem a visão que se estiver lá 

na assembléia alguém superior vai visualizar e na hora do seu estágio, no 

relatório vai colocar. Isso aí pra mim ainda é uma visão muito arcaica, as 

pessoas se omitem a participar por que acha que vai ser taxado, perseguido 
alguma coisa nesse sentido. 

73
 

 
 

Na verdade isso faz parte do jogo político que se estabelece entre os professores e o 

poder político em nível do município, e ele se completa com os vínculos políticos partidários 

ou de afinidade com determinados grupo políticos, pois no município se estabelece uma 

relação direta com o prefeito, os vereadores, o líder comunitário que serve de ponte nessa 

relação com o poder público.      

 

[...] então infelizmente também existe o medo, por exemplo, a gente que 

mora aqui no interior, você está diretamente ligada às pessoas aos 
governantes existe a repressão política que faz com que o professor fique 

intimidado, quando a gente faz um movimento, uma paralisação, uma greve, 
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o professor ele não vai à escola, mas ele não se expõe, ele não quer se expor, 

com medo de ser perseguido, com medo de ser transferido da sua localidade 

de trabalho pra outra mais distante que tenha mais dificuldade, então existe 
uma série de fatores que inibe a participação do professor na luta.

74
  

 

 

Outro fator que inibe a participação dos professores nos movimentos promovidos pelo 

sindicato também tem a ver com a própria credibilidade do sindicato, principalmente em nível 

local, isso é atribuído à falta de articulação entre as lideranças regionais da APLB por 

professores da rede estadual, atribuindo que a força do movimento é mesmo em Salvador.  

Há também outros que atribuem a falta de participação do professor à questão da 

jornada de trabalho, principalmente das mulheres. 

 

 
[...] eu acho que precisava de se criar mais mecanismos mobilizadores, eu 

acho que é preciso mudar a tática e provocar esses professores, mas a 
participação deles ainda é muito tímida, vejo que pesa também a gente ter 

uma categoria onde sua maioria absoluta é de mulheres, acho que a jornada 

dupla de trabalho pesa, a mulher participa menos na política, isso aí é 

patente, revelado em pesquisas, eu acho que você já está à pá, vejo assim por 
exemplo: os próprios alunos avaliam essa participação, eles dizem “não, mas 

vocês não vocês não vão! Fazem a parada mas não vão pra assembléia! não 

vi você na assembléia professor!” e pra nós também é a jornada de trabalho 
do professor, da professora, do trabalhador, que pesa, Quando ele se vê 

perante uma greve, perante uma paralisação, vai resolver os problemas 

domésticos e esquece que de cumprir os eu dever enquanto cidadã.
75

  

 

 

 Essa opinião é compartilhada por outros entrevistados que argumenta na mesma linha 

de pensamento, uma vez que quando há uma greve, para reivindicar os direitos dos 

professores, muitos destes deixam de ir às escolas, mas se dedicam a outras atividades, viajam 

ou aproveitam para colocar em dias algumas de suas atividades pendentes, nesse caso a greve 

funciona como um alívio na carga intensa de trabalho a que o professor está submetido.  

A participação de forma intensa se limita a uma minoria, os demais participam quando 

são conclamados nos momentos de maior tensão nas negociações, paralisam as atividades de 

ensino, decretando assim o estado de greve.  

 

A participação física é sempre a minoria, o que nós temos é uma minoria 

participativa e que sensibiliza a sua base, muitas vezes três ou quatro em 
cada escola sensibiliza e consegue fazer com que a base pelo menos não seja 

contra a mobilização, concordar com a pauta.
76
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A participação ela se dá ainda muito restrita àqueles velhos guerreiros que 

sempre estiveram na luta, porque é como eu já falei, a falta de informação, a 
falta de politização, o que nós estamos propondo agora é fazer seminários 

para que a categoria, para que o professor possa ser mais informado, mais 

politizado, para que ele possa se politizar pra poder ele participar mais, 

porque se ele não conhecer os seus direitos, não se politizar, se 
conscientizar.

77
 

 

Tais afirmações nos parecem consenso entre os militantes e lideranças sindicais 

quando se referem à participação dos professores nas manifestações coletivas da categoria, 

segundo os entrevistados há uma falta de compromisso manifestada, tanto na ausência às 

mobilizações coletivas - reuniões, assembléias, passeatas de protesto - como na atitude 

daqueles professores que se negam a repor as aulas após um período de greve, deixando os 

alunos no prejuízo em relação aos conteúdos, além de banalizar o movimento provocando o 

seu descrédito perante a população.  

Mas se há um enfraquecimento da participação dos professores em termos 

quantitativos, há quem considere que ela tem se fortalecido em relação aos aspectos 

qualitativos, tendo em vista ser cada vez significativa a presença de professores representando 

o sindicato nos Conselhos Municipais de Educação, do FUNDEF, da Merenda Escolar etc. 

Isso caracteriza uma participação mais decisiva dos professores na definição dos 

encaminhamentos políticos das questões educacionais na região.  

Nessa lógica, a participação necessita ser cada vez mais qualificada por parte dos 

representantes da categoria para que possam conquistar ganhos significativos para a categoria. 

A forma como se elegem esses representantes é a escolha nas próprias assembléias, pelos 

pares entre aqueles que se lançam ao desafio de representar a categoria em determinada 

instância da administração pública.  

Como ator coletivo altamente relevante nas conquistas da categoria docente, os 

sindicatos se constituem espaços significativos da participação cidadã dos professores, uma 

via por onde estes adquirem conhecimentos que aprimoram sua formação política, 

qualificadora do seu papel de educador. Isso faz do sindicato um importante espaço utilizado 

pelos professores na construção da profissão docente.  

Vimos na trajetória do movimento sindical docente no Vale do São Francisco a 

disposição de professores que se lançam ao desafio de participar de lutas reivindicativas, 

quando estas eram combatidas por meio da perseguição política – algo que permanece 

                                                        
77 Entrevista 11 



 159 

também nessa primeira década deste século XXI – criando todo tipo de dificuldade ao 

funcionamento das organizações sindicais. No entanto, esses sindicatos levam à frente seus 

propósitos de luta por benefícios profissionais, mas também por um projeto social que 

contempla a democratização da educação. Nesse sentido, os professores experimentam formas 

de participação proporcionadas pelo sindicato, que lhes permite conhecer a gestão pública, e 

assim exigir com mais consistência que os gestores cumpram as determinações legais 

existentes, como também reivindicam novos direitos sociais.  

Isso passa pela possibilidade de a maioria da população - não só os professores - 

desfrutar do progresso alcançado pela humanidade, diante do desenvolvimento tecnológico e 

científico. Uma vez que não são poucas as pessoas que passam fome, não se vestem como 

gostariam, não dispõem do tratamento de saúde nos casos de enfermidade mais complexas, 

não conseguem ir além dos limites fronteiriços de sua cidade ou região. Considerando que 

estamos vivendo um novo otimismo pedagógico, em que a educação parece ser a redenção da 

humanidade, e ao mesmo tempo uma promessa que nunca se concretizou, os sindicatos têm 

engrossado o couro daqueles que consideram a educação formal como uma das possibilidades 

de uma pessoa e/ou uma população ascender socialmente.  

Para tanto, faz-se necessário conquistar degraus mais elevados na escala propedêutica 

da escolaridade, tendo acesso a uma educação de boa qualidade. O que implica o aluno 

freqüentar escolas bem equipadas em conformidade com exigências contemporâneas, dispor 

dos recursos didáticos adequados às necessidades de aprendizagem, e, acima de tudo, 

professores qualificados para o desenvolvimento de práticas pedagógicas capazes de mediar a 

aquisição e socialização das diversas formas de conhecimento, bem como promover a 

cidadania.  

Ao construir suas trajetórias na luta coletiva por esses direitos, enfrentando desafios e 

não recuando ante as adversidades, os sindicatos se credenciam como um espaço da 

profissionalização daqueles professores que participam dos movimentos protagonizados pelos 

sindicatos, uma vez que nestes, eles encontram as fontes de significados necessárias à 

construção de suas identidades profissionais. Essa relação das ações sindicais com a 

construção da profissão docente é o que examinamos no próximo capítulo dessa tese.  

          

 



CAPÍTULO IV 

 

 

O PAPEL DOS SINDICATOS NO PROCESSO DE PROFISSIONALIZAÇÃO 

DOCENTE 

 

O movimento sindical é um campo de relações políticas, no qual são produzidos 

arrazoados que buscam legitimar os interesses da classe trabalhadora, em oposição ao sistema 

de exploração da força de trabalho pelos detentores do capital. Na categoria docente, os 

discursos produzidos e/ou compartilhados no campo das ações coletivas de professores visam 

instituir novas realidades no setor educacional, contribuindo com a construção de identidades 

sócio-profissionais condizentes com as necessidades educativas em cada contexto histórico e 

social, o que implica um processo de profissionalização da docência, ou seja, a construção da 

profissão docente.  

Obviamente, não se trata de uma identidade profissional estática, e sim, “transitória” 

como nos mostra Santos (1999). Isso nos leva a afirmar que as identidades sócio-profissionais 

dos docentes se modificam na relação espaço-tempo, nessa relação, o movimento dos 

professores desempenha papeis diferenciados como ator coletivo em diferentes contextos 

sócio-histórico-culturais, no processo de profissionalização da categoria docente. No mundo 

ocidental, as organizações de professores tiveram um peso significativo na configuração dos 

novos modelos da profissão professor, uma vez que se constituíram o espaço da discussão, de 

onde emerge a reivindicação do status profissional e do reconhecimento social.  

A configuração dos novos modelos da profissão docente passa pela necessidade de 

superação dos modelos vigentes, cujos pressupostos e sua prática não dão mais conta de 

propor soluções para os problemas emergentes na realidade contextual, em permanente 

mudança. Foi assim na transição do período medieval para uma concepção moderna de 

sociedade, na qual o caráter profissional ligado ao sentido religioso - cujo termo profissão 

significava professar a fé cristã, movido pelo desprendimento dos bens materiais – foi 

cedendo lugar a uma concepção laica da educação, transformando a prática educativa numa 

atividade remunerada, vinculada ao Estado.       

Vale ressaltar que as demandas sócio-educacionais da população, do mercado e do 

Estado em diferentes períodos históricos têm exigido o aperfeiçoamento constante das 

instituições de ensino, requerendo destas, a adoção de novos padrões organizacionais e o 

estabelecimento de um novo perfil do professorado que nela atua. Nesse movimento, 



 161 

emergem construções heurísticas que definem os modelos de professores, ideais para atuar na 

formação de indivíduos necessários à sociedade em diferentes contextos.  

Num permanente processo de transição em que as identidades profissionais estão 

sempre em construção, os modelos de professores são estabelecidos de acordo com as 

características do agir docente e, também, do perfil ideal necessário ao enfrentamento dos 

desafios emergentes em uma nova realidade social, cultural, política e econômica. Nesta, 

convivem elementos de uma tradição presente nas organizações burocráticas do ensino e no 

fazer diário dos professores, em contraposição às necessidades de inovar a gestão e as práticas 

pedagógicas, caracterizando assim o conflito entre velho e novo, o qual representa um campo 

potencial na construção de novas identidades sócio-profissionais que definem o ser professor.  

Com a compreensão de que as organizações representantes do coletivo docente 

cumprem um papel significativo no processo de construção dessa profissão, examinamos o 

caráter e a importância dessa contribuição por parte dos sindicatos que atuam como entidades 

representativas dos professores públicos no Vale do São Francisco. Para tanto, partimos, 

inicialmente, dos argumentos utilizados pelos professores sindicalistas entrevistados, ao 

responderem a questão que buscava evidenciar a visão compartilhada no sindicato, quanto ao 

significado de ser um professor profissional. Nossa intenção com esse questionamento era 

identificar nos termos constitutivos de seus discursos o sentido da profissão docente para 

esses professores sindicalistas.   

Observamos nas respostas do grupo entrevistado, um discurso recheado de termos que 

qualifica o professor profissional como alguém, competente, capaz, conhecedor, facilitador da 

aprendizagem, assíduo, responsável, vocacionado para o magistério, solidário, ético, 

comprometido, crítico, bem remunerado e dedicado exclusivamente ao magistério. São termos 

que expressam sentidos relacionados às diferentes tipologias do professor abordadas no 

primeiro capítulo, ou seja, o sentido atribuído por esses professores à profissão docente não se 

restringe a um, ou outro modelo, ele se compõe de modo entrelaçado, numa convergência de 

significados na qual se mantém vivos os aspectos presentes tanto na concepção de professor 

improvisado, sacerdote, artesão, marcantes no período de transição da época medieval para a 

modernidade; quanto nas tipologias do professor como técnico, trabalhador, profissional, 

concebidos no contexto da consolidação do capitalismo na sociedade moderna e nas 

configurações contemporâneas.         

Os termos utilizados nas respostas qualificam professor profissional como um sujeito 

que age no seu campo de atuação profissional, tendo como base uma competência cognitiva e 

compromissos de caráter moral e político. Assim, o professor profissional é entendido como 
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alguém que deve estar qualificado para o exercício do magistério, sendo um profundo 

conhecedor do ofício de educar, ter domínio dos conteúdos das disciplinas que ministra, 

sendo capaz de explicitar o método de abordagem utilizado na sua prática, assim como criar 

estratégias para facilitar a aprendizagem dos alunos nas suas aulas.  

Os professores sindicalistas entrevistados demonstram, no conjunto de suas falas, o 

entendimento de que os conhecimentos mobilizados no ato de ensinar implicam em 

compromissos morais e políticos assumidos pelo professor, e que a relação 

educador/educando deve ser pautada no respeito mútuo, na compreensão, solidariedade e 

ética, tendo como elemento fundamental a consciência de que sua ação pedagógica tem como 

fim o desenvolvimento humano dos indivíduos e dos valores sociais definidos na convivência 

em sociedade.  

Portanto, os professores devem demonstrar, no exercício de suas funções, 

comprometimento com a formação do aluno, mediando aprendizagem do saber científico e 

tecnológico que contribuirá com o seu desenvolvimento pessoal e inserção no mundo do 

trabalho, assim como desenvolver ações pedagógicas capazes de formar cidadãos críticos e 

conscientes da realidade social e dispostos a transformá-la. Na opinião dos sindicalistas o 

professor terá possibilidade de desenvolver essa capacidade, dedicando-se exclusivamente ao 

magistério, ao estudo dos problemas relacionados à educação, para compreender a natureza 

dos desafios da profissão e enfrentá-los no sentido de melhorar sua condição profissional.  

Ao levantar essa questão, os entrevistados se reportam aos casos característicos no 

magistério, nos quais os professores além de exercer a docência desenvolvem outras 

atividades em setores diversos, não conseguindo se dedicar exclusivamente ao sistema de 

ensino por causa dos baixos salários. Assim, a função de professor é exercida visando um 

complemento do salário, não havendo em alguns casos um sentimento de pertença à categoria 

docente. Isso contribui negativamente para que o docente não se desenvolva 

profissionalmente, como sujeito no processo de construção identitária do “ser” professor, 

pois, apenas “estar” professor, o que implica uma condição momentânea motivado pela 

necessidade de sobrevivência econômica, embora essa possa perdurar por todo um ciclo de 

vida profissional sem que este se reconheça de fato um educador.         

Vale salientar que essa lógica afeta também os professores que se dedicam 

exclusivamente ao exercício do magistério em dois turnos, uma vez que a intensificação da 

sua jornada de trabalho cria embaraços à melhoria de sua qualificação, um aspecto cada vez 

mais necessário diante da complexidade das relações sociais. Essa intensificação ocorre, tanto 

pelo acúmulo de tarefas às quais o professor é submetido no cotidiano da escola, como pela 
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necessidade que ele tem de complementar sua renda numa outra jornada, no magistério ou 

não, comprometendo seu rendimento no trabalho pedagógico, já que o mesmo chega a ter 

uma carga horária semanal de até oitenta horas. 

A intensidade da jornada de trabalho dos professores, principalmente, de quem exerce 

outras atividades fora do magistério, muitas vezes os afasta da possibilidade de frequentar 

cursos de formação, aprofundar os estudos sobre sua disciplina e o próprio processo 

educacional. Isso ocorre principalmente com as professoras que, muitas vezes, além de 

trabalhar dois ou três turnos em diferentes escolas, ainda cumpre a jornada de trabalho 

doméstico como mães e esposas. Essa situação, tão comum no magistério, contribui para que 

os professores, na maioria dos casos, assumam só a função de transmissor de conteúdos sem 

uma reflexão crítica sobre os assuntos trabalhados em suas aulas, além de não compreender a 

complexidade que os envolvem como docentes
1
.             

O discurso emergente na fala dos entrevistados nos levou a inferir que os sindicatos de 

professores na região do São Francisco compreendem a necessidade de se estabelecer um 

novo perfil do educador. É um discurso que até certo ponto converge com os interesses do 

Estado e do mercado, no entanto, estes têm se pautado por uma perspectiva economicista que 

procura responsabilizar o professor individualmente por seu desenvolvimento profissional. 

Esse é um dos aspectos responsáveis por desencadear os conflitos que se estabelecem na 

relação sindicatos e governos, uma vez que os primeiros reivindicam aos últimos, como 

representação política da sociedade, as condições efetivas para que os professores possam se 

desenvolver profissionalmente.  

Para tanto, os sindicatos procuram legitimar através de suas lutas políticas a 

construção das identidades profissionais dos professores, com base no desenvolvimento de 

um campo de conhecimentos e saberes específicos da docência, bem como no reconhecimento 

e valorização social, ou seja, um processo de profissionalização que contemple tanto a 

dimensão interna da profissionalidade, como a dimensão externa do profissionalismo.   

Desse modo o foco nas lutas e ações desenvolvidas pelos sindicatos docentes na 

região do Vale do São Francisco, visando o desenvolvimento profissional dos professores se 

baseia-se em aspectos como: a) a luta por avanços na formação profissional; b) a busca de 

melhores condições de trabalho; c) a valorização salarial; d) a negação do caráter sacerdotal 

na atividade docente; e) a mobilização coletiva como elemento formador. 

 

                                                        
1 Gatti (2000) aborda essas questões ao discutir os paradoxos que envolvem a formação e a carreira dos 

professores no Brasil.    
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4.1 - A luta por avanços na formação profissional  

O discurso dos professores entrevistados deixa evidente que ao agir na luta por 

avanços na formação profissional dos professores, os sindicatos têm caminhado em duas 

direções que convergem ao mesmo ponto, qualificar melhor o professor para o desempenho 

da prática docente. Nesse sentido, desenvolvem ações como a realização de seminários, 

encontros e conferências para discutir as questões educacionais, e reivindicam dos poderes 

públicos os investimentos na formação inicial e continuada dos professores.          

Tais ações partem do princípio de que a complexidade do processo educacional tem 

gerado nos professores um sentimento de despreparo
2
 - constatado também em Juazeiro e 

Petrolina - para lidar com uma nova realidade no cotidiano da atividade docente, pois a 

maioria daqueles que atuam no campo da educação não desenvolve uma ação reflexiva de 

caráter filosófico, sociológico e psicológico na e sobre sua prática pedagógica. Muitos 

professores não conseguem argumentar de modo consistente e convincente, sobre as bases 

teóricas que fundamentam o seu agir profissional, ao oferecer de modo verbal ou escrito as 

explicações relacionadas: ao currículo escolar; aos problemas da aprendizagem; à avaliação e 

gestão dos processos pedagógicos. Ou seja, não racionaliza o saber produzido em sua prática 

cotidiana
3
.   

Na verdade, esse discurso se fundamenta numa gama de estudos sobre a qualidade da 

educação na América Latina, que apontam o fraco desempenho profissional dos docentes 

como uma das causas do baixo nível de aprendizagem dos estudantes na escola básica. Isso 

fez despertar “uma consciência generalizada de que a formação de professores é um desafio 

relacionado com o futuro da educação básica, esta, por sua vez, intimamente vinculada com o 

futuro de nosso povo e a formação de nossas crianças, jovens e adultos” (FREITAS, 1999, 

p.29). Há, portanto, uma mobilização no âmbito das políticas do Estado, da produção 

acadêmica, das associações de educadores e sindicatos de professores, voltada para a questão 

formação.    

   Os educadores e lideranças sindicais na região do Vale do São Francisco, 

entrevistados nessa pesquisa, fazem referência à formação enfatizando a necessidade de 

cursos que elevem a sua capacidade de perceber e solucionar os problemas relacionados ao 

                                                        
2 Vaillant (2003) afirma em seu estudo sobre o estado da prática na formação de formadores na América Latina, 

que “em vários estudos empíricos se assinala que os docentes têm consciência de sua preparação insuficiente”.  

 
3 Em outro trabalho sobre o estado da formação docente na América Latina, Messina (1999) faz referência à 

constatação de várias pesquisas, sobre a fragilidade dos professores quanto a sua formação e conhecimento das 

bases teóricas que fundamentam a sua prática.  
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cotidiano profissional dos professores, possibilitando-lhes ampliar a visão do fenômeno 

educativo na sua totalidade e complexidade. O trecho da fala de uma das professoras 

entrevistadas a seguir é um exemplo das preocupações de quase totalidade dos entrevistados.    

 

[...] Na época que nós estávamos na direção, a nossa proposta era que 
sempre houvesse cursos que realmente viessem favorecer a um aprendizado 

maior, porque a gente sente muita dificuldade. Principalmente nos dias 

atuais, em que acho que o aluno já não está interessado em aprender, os pais 
já não têm condições nenhuma de assistir seus filhos, porque tanto o pai, 

quanto a mãe precisam trabalhar, [...] a maior dificuldade hoje que a gente tá 

encontrando é ausência dos pais, acarretando a falta do incentivo do próprio 

alunado, falta de estímulo.
4
  

 

Supõe-se que níveis mais elevados de qualificação, adquiridos mediantes a 

participação em programas de formação, melhoram o desempenho dos professores no 

enfrentamento dos desafios complexos vivenciados na instituição escolar. Uma vez que esta 

se encontra diante de situações problemáticas, cujas soluções extrapolam a sua dimensão 

interna, como por exemplo, esse distanciamento entre pais e educadores, implicando a falta de 

sintonia entre esses dois agentes fundamentais na educação das novas gerações. A solução 

desse problema demanda, por sua vez, uma articulação interna no plano da gestão escolar, e 

externa com a normatização do sistema educacional de modo a estabelecer políticas capazes 

de estimular uma maior participação de pais, professores, alunos e a comunidade nas decisões 

da escola. 

As angústias reveladas pelos professores demandam, também, os desafios dos 

processos educacionais desenvolvidos na escola, frente à concorrência com atrativos 

proporcionados pelas novas tecnologias da comunicação e informação, ou seja, toda uma 

programação interativa veiculada na televisão, rádios e internet, que despertam muito mais o 

interesse do aluno do que as aulas ministradas pelos professores. Fato esse que não deixar de 

evidenciar o atraso da escola em relação ao ritmo da evolução tecnológica, tanto pela 

resistência de alguns professores, como pelas próprias dificuldades dessa instituição em se 

equipar com as ferramentas necessárias ao desenvolvimento de novas linguagens e formas 

utilizadas nos processos comunicacionais, interativos e educativos. 

Essa situação gera uma demanda formativa para os professores, os quais precisam se 

qualificar continuamente, passando a se constituir uma das preocupações dos sindicatos, que 

além de reivindicar programas de formação junto às secretarias de educação, promovem ações 
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de caráter formativo no sentido de oferecer aos professores elementos para que eles possam 

desempenhar um papel relevante na educação de seus alunos, fazendo-os compreender 

criticamente a nova realidade social e o papel que lhes cabe como cidadãos numa sociedade 

planetária.  

Nos depoimentos, os entrevistados revelaram sua compreensão quanto às dimensões 

dos problemas relacionados ao ensino, que na percepção desses professores, não se restringem 

à atividade em sala de aula, e sim, insere-se num conjunto de questões de natureza interna e 

externa do fazer docente. Assim, ao mesmo tempo em que os desafios dos docentes se 

relacionam à aquisição dos conhecimentos e saberes específicos disciplinares e didático-

pedagógicos que o professor mobiliza para ensinar aos seus alunos, tem a ver também, com o 

desenvolvimento da competência política e da autonomia coletiva para avaliar criticamente os 

programas direcionados a sua formação, as práticas de gestão administrativa e pedagógica, 

bem como o estabelecimento de diretrizes na organização do sistema educativo.  

No intuito de contemplar essas duas dimensões do desenvolvimento profissional 

docente, que correspondem à profissionalidade e ao profissionalismo, as lideranças ligadas 

aos três sindicatos aqui estudados afirmam já terem promovido ações coletivas voltadas para o 

debate das questões educacionais, no sentido de favorecer a conscientização da categoria 

quanto à importância de se manter num permanente processo de formação, incluindo esta 

como direito que deve ser assegurado pelo Estado.  

 

[...] Nós fazíamos seminários da categoria, [...] nesses seminários ocorria 
discussão pedagógica da política curricular, temas que eram mais 

direcionados para a gestão do ensino, do conhecimento, da formação de 

professores. Eu participei das conferências de educação, eu participei de 

umas duas ou três, uma delas foi aqui, em Petrolina,  por sinal, bons temas 
eram discutidos, e nós levamos essa idéia para a APLB, fizemos ainda 

alguns, um ou outro, parece que foi até em Campo Formoso, uma 

experiência desse tipo, também de formação de seminário de encontro com a 
participação da APLB.  [...] A conferência de educação era um momento que 

se fundia política com o pedagógico, [...] trazia palestrantes que tinha uma 

preocupação sobre as políticas de educação, e essas coisas ficavam bem 
próximas, era uma proposta interessante, mas que na época a gente também 

achava que o Estado teria que ter também uma responsabilidade sobre isso 

com a formação do professor. Além de fazer o seminário, a conferência que 

também era de formação sobre o estatuto da educação, o conjunto das coisas, 
nós deveríamos também colocar isso, alias sempre depois dessas 

conferências saía uma proposta para o Estado, uma ação propositiva [...] não 

era apenas uma preocupação com oficinas, não era só isso, era também pra 
você criar uma política da educação do Estado e construir isso do ponto de 

vista do professor. 
5
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Os seminários e conferências aos quais o entrevistado se reporta ocorreram com maior 

freqüência entre o final dos anos 1980 e a primeira metade dos anos 1990, quando tanto a 

Delegacia Regional da APLB em Juazeiro, como a do SINTEPE em Petrolina, mostraram-se 

mais envolvidas no debate educacional tendo priorizado as questões pedagógicas. Nesse 

período, o SINDSEMP ainda não se mostrava expressivo nessa discussão, tendo em vista a 

pouca participação dos professores como lideranças deste sindicato.  

A referência a essa forma de ação na APLB é feita por militantes antigos que fizeram 

parte da Diretoria Regional, considerando o marco dessas realizações um seminário regional e 

o IV Congresso Estadual da APLB que aconteceram em Juazeiro, respectivamente em 1989 e 

1991.  

 

[...] A gente conseguiu ainda realizar aqui em Juazeiro dois seminários de 
educação, o primeiro seminário nós fizemos um certificado, aconteceu em 

oitenta e nove, [...] cada delegacia procurou fazer dentro dos seus núcleos, aí 

trazia outros palestrantes, trouxemos palestrantes de Salvador, daqui mesmo 

nós pegamos pessoas capacitadas na educação, pra fazer palestras e nesses 
seminários [...] a gente discutia as questões da conjuntura nacional, política 

educacional, como é que a gente estava vendo a educação, o que era que a 

gente precisava fazer pra melhorar, quais as propostas de trabalho e dentro 
disso aí, claro a gente discutia as questões financeiras econômicas. O que 

fazer também pra melhorar a condição e a valorização dos professores. [...] 

Em noventa e um, nós realizamos aqui em Juazeiro o VI Congresso Estadual 
de Educação, esse aí sim foi de base, foi estadual, nós conseguimos reunir no 

ginásio de Esporte, Luiz Viana aproximadamente dois mil professores de 

todo o Estado da Bahia, trouxemos palestrantes até de São Paulo, trouxemos 

de Salvador certo, trouxemos do Rio Grande do Sul, através da APLB. A 
APLB entrou em contato e trouxe esse pessoal. E também fizemos oficinas, 

onde nós discutíamos, por sinal uma de nossas oficinas era a questão da 

mulher na sociedade, discutimos também a questão de como trabalhar o 
infantil, a alfabetização, então cada uma dessas salas tinha oficinas voltadas 

justamente pra questão profissional. E realizamos esse seminário, esse 

Congresso, graças a Deus com muito custo, mas conseguimos. 
6
  

 

A organização de encontros dessa natureza possibilitou aos professores da região 

conhecer as novas tendências nas discussões sobre educação, até então, inacessíveis para a 

maioria. O conhecimento das concepções de educação numa perspectiva crítica dos modelos 

tradicionais ainda era restrito a um pequeno grupo de professores e estudantes universitários, 

influenciados pela produção teórica de intelectuais educadores como: Miguel Arroyo, Paulo 

Freire, Moacir Gadotti, Vera Gandaw, Ester Grossi, Nilda Alves, Demeval Saviani, Selma 

Garrido e tantos outros que fizeram uma leitura crítica, no Brasil, dos modelos tradicionais 
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adotados nas práticas educacionais conservadoras, mostrando suas contradições e fornecendo 

os fundamentos para a compreensão da ação pedagógica como prática política 

transformadora.  

Vale salientar que o contexto dos anos 1980 é marcado pela transição democrática, 

reacendendo a esperança de profundas transformações sócio-econômicas e políticas na 

sociedade brasileira. Configurando-se assim um cenário de importantes lutas sociais, no qual 

o movimento organizado dos educadores assumiu um papel de destaque como sujeito 

coletivo, que discute, elabora e encaminha projetos de transformação, tendo como ponto de 

partida as mudanças no sistema educacional.  Assim, a perspectiva de uma educação 

transformadora nos 1980 e 1990 passa a ser discutida na região, no ambiente universitário, 

mas se difunde entre os professores já inseridos nas redes de ensino da região há mais tempo, 

através das ações coletivas promovidas pelos sindicatos.  

Esse movimento culmina com a produção de uma nova imagem do professor como 

profissional, que reivindica sua participação na definição das diretrizes organizacionais do 

ensino, tanto na jurisdição estadual como municipal, uma vez que o processo de 

descentralização vivenciado após a Constituição de 1988 expandiu consideravelmente suas 

redes de ensino. Em Petrolina, o SINTEPE teve participação fundamental nesse processo, 

uma vez que na sua atuação tem priorizado o debate educacional enfatizando temas como a 

gestão democrática da educação e a formação dos professores como forma de qualificar as 

práticas educativas, conforme é enfatizado na fala de quase totalidade dos entrevistados, 

exemplificadas no trecho a seguir.  

 

[...] A gente tinha no SINTEPE assim as conferências de educação, pra 
discutir a questão das teorias da educação, do que estava posto, dos 

paradigmas [...] a gente tinha esses processos muito interessante, as 

conferências municipais de educação, Frigotto, Saviani, Nilda Alves, quer 

dizer, eu conheço Nilda Alves de 20 anos atrás em conferências nossas 
realizadas pelo SINTEPE, ora há 20 anos atrás eu estava em que nível pra 

estar numa palestra de Nilda Alves? Que já discutia conhecimento, vinha 

com essa discussão bastante avançada, o SINTEPE proporcionava isso 
também. 

7
 

 

Podemos ver nessa fala e, em várias outras, como o debate educacional numa 

perspectiva crítica ainda era algo novo nessa região, essa discussão foi se instaurando a partir 

da participação dos professores - proporcionada pelos sindicatos – em encontros nos quais 

estavam presentes pesquisadores de expressão nacional, em eventos realizados tanto no 
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interior como na capital. Além dos grandes encontros no qual professores de Petrolina 

participavam como representantes do SINTEPE, outros eventos de menor porte eram 

organizados para discutir as questões locais, possibilitando a difusão de novas teses sobre os 

processos educacionais entre os demais professores no contexto regional.  

 

[...] O debate educacional era uma marca nas discussões do SINTEPE com a 
Secretaria de Educação, então foi ai que veio a proposta do educador de 

apoio da forma como foi concebida, com um processo de formação muito 

interessante, ali foi outro espaço importantíssimo na minha formação, as 
coisas começaram a circular em rede, então você tinha assim debates 

importantíssimos sobre concepção de educação, uma coisa muito mais 

contextualizada. Então acho que isso aí também foi fruto indiretamente das 

políticas educacionais implementadas, [...] mas o SINTEPE estava naquele 
mesmo universo, então havia uma convergência também nesse sentido... 

8
  

 

 

Percebe-se que uma convivência com Governos do campo democrático em 

Pernambuco possibilitou uma maior aproximação do SINTEPE com a Secretaria de Educação 

do Estado favorecendo as discussões que envolviam um projeto de formação dos professores. 

Isso implica que nos períodos de maior abertura política no Estado, a convivência entre 

Sindicato e Governos foi marcada pela colaboração nos projetos cujos objetivos eram 

melhorar o desempenho profissional dos professores.        

Para a articulação dos processos formativos que se dão tanto na dimensão da formação 

política, como na difusão dos saberes pedagógicos e específicos das disciplinas, o SINTEPE 

dispõe na composição de sua estrutura administrativa de uma secretaria de formação. Esta 

secretaria se responsabiliza por organizar os encontros e oficinas temáticas, que visam 

proporcionar o conhecimento sobre a organização sindical, assim como os saberes 

mobilizados na prática pedagógica dos professores na relação direta com seus alunos.  

 

[...] A gente tinha cursos de formação sindical, além de sindical entrava a 
parte profissional, [...] nos ensinavam muito, trabalhos artísticos, trabalhar 

dança com menino de rua, [...] os cursos eram super-abrangentes, não era só 

a formação sindical, era para aplicação na própria sala aula, era uma coisa 
assim bem abrangente, agora como eles tiveram esse problema muito sério, 

três anos sem dinheiro, acho que não teve agora esses dias, agora esses dois 

últimos anos acho que não teve assim cursos de formação não, não sei!
9
 

 

 

                                                        
8 Ibid. 
9 Entrevista 19 
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É observado na fala dos entrevistados que os sindicatos na região, principalmente a 

APLB e o SINTEPE, se preocupam com as dimensões formativas dos professores, tanto no 

que diz respeito ao profissionalismo, como a dimensão da profissionalidade. Vale ressaltar 

que embora as entidades sindicais não dispusessem, na sua estrutura organizacional, de um 

quadro de professores específicos para esta finalidade, recorria à colaboração de profissionais 

mais experientes, alguns deles vinculados às universidades.  

Ao fazer referência a essa forma de atuação dos sindicatos, organizando seminários, 

encontros, conferências, congressos e outros momentos dedicados à formação, os 

entrevistados empregam o verbo no tempo passado, revelando certo saudosismo, próprio de 

quem recupera lembranças de um passado vivido intensamente na relação com o seu 

sindicato. A maioria desses professores esteve à frente das coordenações regionais do 

SINTEPE ou da APLB, portanto, recordam suas realizações durante o período no qual 

representavam a categoria docente através de suas entidades de classe nessa região.  

O período ao qual se reportam coincide com o movimento desencadeado após a 

aprovação da Constituição de 1988, iniciado no intuito de regulamentar o Artigo 212º que 

trata da educação. Nesse contexto histórico que se estende por toda a década de 1990, ganham 

força as discussões sobre a elevação dos níveis de qualidade da formação profissional dos 

professores, apontada nas produções acadêmicas como uma das condições básicas para a 

melhoria do ensino, reivindicado pelo movimento docente e estabelecido como meta na 

formulação das políticas decorrentes das reformas do Estado e reestruturação capitalista.   

Uma nova dinâmica na luta pela formação se dá a partir da segunda metade dos anos 

1990, no contexto de implementação da Lei n° 9394, de 20 de dezembro de 1996 – que 

estabelece as Diretrizes e Bases da Educação - LDB, e da Lei n° 9424, de 24 de dezembro de 

1996 – que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

e de Valorização do Magistério – FUNDEF.  

Estas leis e suas regulamentações são consideradas, nos documentos finais das 

reuniões da ANFOPE, expressões visíveis da reforma educacional processada no Brasil ao 

longo dos anos 1990. Neste período consolidou-se o processo de municipalização do Ensino 

Fundamental concorrendo para a ampliação das redes municipais de ensino, 

consequentemente, aumentando os conflitos e as pressões reivindicativas na relação entre os 

sindicatos de professores e governos na esfera administrativa dos municípios.   

A reivindicação por cursos de formação demanda da necessidade que os professores 

têm de qualificar-se para enfrentar os novos desafios da sociedade contemporânea, mas 

também se adequar ao que prescreve os Artigos 61º, 62º, 63º, 87º, da Lei n° 9394/96. Estes 
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despertaram inquietações em grande parte dos professores, face às determinações que 

estabelecem prazos, para que os professores alcancem a formação necessária ao exercício da 

docência:  

 

“Até o fim da Década da Educação somente serão admitidos professores em 

nível superior ou formados por treinamento em serviço” (Art. 87º, § 4º, da 

Lei n° 9394/96,); “aos professores leigos é assegurado prazo de cinco anos 
para obtenção da habilitação necessária ao exercício das atividades 

docentes”(Art. 9º, § 2º, da Lei n° 9424/96,).  

 

 

A definição desses prazos contribuiu para dar maior visibilidade à grande demanda por 

formação no Vale do São Francisco, gerando uma corrida por parte dos professores que 

buscam se formarem, e assim se adequarem ao que estabelece a legislação. As lideranças 

sindicais se apressaram em reivindicar dos gestores educacionais a instituição de programas 

de formação, para atender à demanda de professores que não dispõem da titulação mínima 

para o exercício da função docente, bem como graduá-los em nível superior através da 

implantação de cursos que possibilitam a formação em serviço, conforme estabelecido na 

LDB. 

Nesse contexto as lideranças sindicais passaram a difundir entre os membros da 

categoria docente, a importância de se alcançar graus mais elevados de formação no âmbito 

profissional. Com base nisso, os sindicatos negociavam com estados e municípios sugerindo 

convênios com as universidades públicas no sentido de que os cursos fossem oferecidos por 

tais instituições, o que nem sempre era possível, tendo em vistas os limites de ordem 

burocrática e de concepção dos projetos no âmbito das universidades, assim como pelas 

dificuldades de caráter financeiro e a não prioridade dos investimentos numa política de 

formação dos professores por parte dos governos.      

 

[...] Nós fizemos uma proposta ao governo municipal desde a época do 

professor Rivas, o convênio com a UNEB, [...] conhecedor da UNEB que 
sou, defendi veementemente o convênio com a UNEB, eu senti dificuldade 

do município, e na época, a UNEB colocava que como Juazeiro tem a 

faculdade sentia a dificuldade de fazer esse convênio com o município de 

Juazeiro, mas nós temos quase 2000 professores, não há como a UNEB 
absorver esse alunado todo por concurso vestibular, uma boa parte desse 

professor já tem a parte prática muito bem aplicada, falta simplesmente você 

entrar com a outra parte universitária que é a habilitação, uma capacitação 
pra o professor, [...] a UNEB fez a formação desses professores em dois anos 

e meio ou três anos, e o município colocou toda dificuldade, [...] eu sabia 

que a UNEB estaria diariamente monitorando esse aluno dela na UNEB 
2000, aí como houve essa dificuldade, encheu Juazeiro de Faculdades de 

final de semana [...] alguns desses cursos só funcionam dois dias por 
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semana, esses que estão formando em três anos, dois anos e meio, só 

funciona final de semana com duas aulas presenciais e se você computar 

pelo número de aulas você não vai ter seis meses de curso, pra você adquirir 
um curso de terceiro grau, [...] eu disse e continuo reafirmando que 

universidade de final de semana ela não faz nada mais, nada menos do que 

entrar na estatística brasileira para especulação internacional, pra dizer que o 

Brasil está crescendo na parte da educação, coisa que eu continuo achando 
que não está. 

10
 

 

 

Nessa fala o entrevistado manifesta preocupação, enquanto líder sindical docente, com 

a qualidade dos cursos de formação destinados aos professores, uma vez que há nesse 

período, um processo acelerado de expansão do ensino superior pela via da iniciativa privada, 

transformando a formação de professores num negócio lucrativo para as empresas que atuam 

nessa área. Seguindo uma tendência nacional instalaram-se em Juazeiro e Petrolina, através de 

convênios firmados com as escolas particulares da região, vários cursos de graduação e pós-

graduação em nível de especialização oferecidos por instituições privadas de ensino superior, 

procedentes de diferentes regiões do país, que buscam novos nichos de mercado consumidor 

para seus “produtos e serviços”.  

A expansão do ensino superior nas condições descritas acima é estimulada pela lógica 

neoliberal que orienta as reformas do Estado brasileiro, tendo como amparo legal os Artigos 

62°, 63°, I, II, III, da Lei nº 9.394/96, que estabelecem as condições para a formação dos 

profissionais da educação básica, bem como no Artigo 87°, § 3º, II e III, da Lei nº 9.394/96, 

que prevê o oferecimento de cursos à distância.  

É observado que os sindicatos da região preocupam-se com a qualidade da formação 

de professores oferecida nos cursos semipresenciais e/ou à distância, essas entidades regionais 

comungam com as teses defendidas por associações em âmbito nacional como a ANFOPE, 

CNTE, ANDES, ANPED, ANPAE, FORUMDIR, entre outras, contrárias à perspectiva 

economicista do mercado, que propõe a formação de professores num menor espaço de 

tempo, esvaziando consequentemente a proposta curricular. Tais entidades congregam 

professores formadores, pesquisadores em educação e gestores das instituições públicas de 

ensino superior, defensores da educação pública como um direito do cidadão, que deve ser 

assegurado pelo Estado.   

Vale ressaltar que no percurso histórico de um longo processo de discussão sobre a 

formação inicial e continuada dos professores, as associações mencionadas no parágrafo 

anterior convergiram nos primeiros anos da década iniciada em 2000 – não sem conflitos - no 

                                                        
10 Entrevista 02 
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entendimento esboçado pela ANFOPE desde 1983, de que a formação de todos os 

profissionais da educação deve ter como princípios, uma base comum nacional que implica 

uma concepção básica de formação do educador e a definição de um corpo de conhecimento 

fundamental comum a todas as licenciaturas, tendo a docência como base da identidade 

profissional de todo educador.  

Em vários documentos finais de seus encontros bianuais a ANFOPE tem afirmado 

que: 

 

A luta pela formação teórica de qualidade, um dos pilares fundamentais da 
base comum nacional, implica em recuperar, nas reformulações curriculares, 

a importância do espaço para análise da educação enquanto disciplina, seus 

campos de estudo, métodos de estudo e status epistemológico; busca ainda a 

compreensão da totalidade do processo de trabalho docente e nos unifica na 
luta contra as tentativas de aligeiramento da formação do profissional da 

educação, via propostas neo-tecnicistas que pretendem transformá-lo em um 

"prático" com competência para lidar exclusivamente com os problemas 
concretos de sua prática cotidiana (ANFOPE, 2000, p. 11). 

 

 

Tal entendimento desencadeia a produção de vários outros trabalhos que trazem 

reflexões semelhantes, desenvolvidas por pesquisadores e educadores brasileiros, que 

influenciam o pensamento de grande parte dos professores formadores e das lideranças 

sindicais, produzindo assim, novas representações sobre o desenvolvimento profissional e as 

concepções que devem nortear as políticas de formação do educador.  

Com essa compreensão de que na universidade pública deve se constituir o lugar 

privilegiado da formação dos profissionais da educação, os sindicatos têm reivindicado dos 

estados e municípios o estabelecimento de parceria com as universidades da região, no 

sentido de que estas possam desenvolver programas de formação em serviço para os 

professores vinculados a essas redes de ensino. 

Vale salientar que as universidades públicas instaladas no Vale do São Francisco 

passaram a oferecer a partir do ano 2000, cursos com uma modalidade de formação 

diferenciada, específica para os professores que já estavam inseridos nos sistemas públicos de 

ensino. A Universidade do Estado da Bahia, em Juazeiro, através do programa Rede UNEB 

2000, e a Universidade de Pernambuco, em Petrolina, com o Programa de Graduação em 

Pedagogia – PROGRAPE.   

Esses programas tiveram linhas de atuação diferentes nas duas cidades, a partir das 

especificidades das propostas curriculares, e do entendimento construído nas unidades locais 

das citadas universidades, em cada uma das duas cidades. O Departamento de Ciências 
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Humanas – DCH III/UNEB entendeu que a modalidade diferenciada de um curso de 

Pedagogia deveria ser oferecida em municípios de menor porte, onde não houvesse campus 

universitário e/ou cursos com a finalidade de formar professores, isso contribuiu para que a 

UNEB não firmasse convênio com a Prefeitura de Juazeiro para esse fim.  

Diante dessa situação, professores da Rede Municipal de Ensino de Juazeiro 

interessados em graduar-se resolveram ingressar no curso Normal Superior, na modalidade à 

distância oferecido pela Universidade Norte do Paraná – UNOPAR, em parceria com uma 

escola particular da rede Ângulo, sediada em Juazeiro. Neste, as mensalidades são pagas pelos 

professores, e a APLB em Juazeiro passou a reivindicar que o poder público municipal 

assumisse os custos com a referida formação, sendo atendido parcialmente com o pagamento 

50% de tais mensalidades.  

Por sua vez, a Faculdade de Formação de Professores de Petrolina – FFPP/UPE firmou 

convênio com as prefeituras de vários municípios de Pernambuco, inclusive Petrolina, no 

sentido de fazer a formação de seus professores em serviço, licenciando-os em Pedagogia 

através do PROGRAPE. Neste, apesar de ser oferecido por uma universidade pública, 

também há cobrança da mensalidade, sendo que os professores pagavam 50% e a Prefeitura 

assumia o restante, mas diante das reivindicações do sindicato pela gratuidade, o Governo 

Municipal assumiu 100% dos custos, assim, os professores ficaram desobrigados de pagar 

pelo referido curso.  

De acordo com os entrevistados, militantes do SINDSEMP, esse curso representou 

uma conquista para os professores que não tinham a formação de nível superior, fruto da luta 

reivindicativa dessa entidade pela implementação do PROGRAPE em Petrolina, assim como 

pela sua gratuidade, possibilitando o acesso àqueles que não podem pagar. Uma vez que, “o 

PROGRAPE, é uma ação do executivo, mas o sindicato defende que seja gratuito pra os seus 

associados, para os funcionários, inclusive com luta na justiça”
11

. 

A atitude dos sindicatos em reivindicar cursos com esse perfil implica uma aceitação 

da lógica imposta pelo mercado e pelo Estado, visando elevar o nível de formação dos 

professores, e assim procurar melhorar a sua condição profissional, uma vez que mesmo com 

todas as críticas esses cursos têm representado para os professores que deles participam uma 

conquista, tendo em vista que muitos dos que freqüentam tais cursos não teriam condições de 

freqüentar outros cursos em outras universidades. 

Tal conquista foi ampliada com a gratuidade também em cursos de pós-graduação, 

uma vez que mediante convênio com a Prefeitura de Petrolina, a FFPP oferece 
                                                        
11 Entrevista 14 
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especializações em conformidade com as necessidades de qualificação diagnosticada na rede 

municipal de ensino. Nas duas situações o ingresso dos professores se dá mediante um 

processo seletivo, no qual concorrem aqueles que mantêm vínculo funcional com a prefeitura 

desse município, cabendo a este a responsabilidade com o custeio dos cursos. 

De acordo com os depoimentos de entrevistados, o SINDSEMP tem defendido e 

atuado na construção de uma política de formação para os professores em Petrolina, com uma 

ação que vai além da reivindicação do curso de graduação, ela se amplia, quando estabelece 

parcerias, elabora projetos e propõe ao município que invista na formação do seu quadro de 

profissionais da educação também em nível de pós-graduação.  

 

[...] Ele já propôs os cursos de graduação, e agora os cursos de 
especialização que estão acontecendo, [...] para graduar e pós-graduar os 

professores de outras áreas. [...] esse curso de pós-graduação agora foi uma 

idéia direta do ex-presidente, foi ele quem criou inclusive, a gente o chama 
de padrinho do curso, porque foi tudo idéia dele, foi ele quem fechou a 

proposta do curso, ele quem levantou o custo, delimitou as vagas, como seria 

todos os critérios. 
12

 

 
 

A fala dessa entrevistada ressalta o esforço empreendido pelo ex-presidente do 

SINDSEMP, reconhecendo a sua luta para que fosse possível o estabelecimento do convênio 

entre a Prefeitura de Petrolina e a FFPP, no sentido de oferecer um curso de pós-graduação 

(especialização) aos professores da rede municipal de ensino. Vale salientar que o ex-

presidente além de professor vinculado ao município, também tem vínculo como professor e 

pesquisador na FFPP, o que facilitou a aproximação Universidade/Sindicato/Secretaria da 

Educação de Petrolina, possibilitando o oferecimento do curso. 

Ao se referir à formação em nível de pós-graduação outro ex-dirigente do SINDSEMP 

reforça essa postura afirmando que: 

 

[...] Isso é uma constante, propõe pós-graduações, tá entendendo?  Sempre 

que um sócio nosso nos procura necessitando liberação para um mestrado, 

para uma pós-graduação, é uma luta do sindicato para garantir junto ao 
executivo, a liberação desses profissionais para que eles possam estar se 

atualizando, se capacitando. 
13

 

 

Nesse aspecto o SINTEPE também tem reivindicado junto ao Governo estadual de 

Pernambuco o estabelecimento de convênios com as universidades para oferecimento de 

                                                        
12 Entrevista 13 
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cursos de graduação e Pós-graduação para os professores, no intuito de melhorar a qualidade 

da prática educativa na escola. 

 

[...] Nós temos tido uma luta para que os professores façam pós-graduação, 

mestrado, aqueles que não têm a graduação de ensino superior porque nós 

temos professor em nível de magistério no segundo grau, nós temos 
encaminhado reivindicações para que sejam levados esses professores a ter o 

ensino superior, a graduação superior, com isso nós já forçamos o estado a 

fazer convênios com a universidade, nesse sentido são muitos os convênios 
que já foram celebrados, ofertando a graduação para o pessoal do magistério. 
14

 
 

 

Semelhante ao que ocorre com o SINDSEMP, o SINTEPE demonstra uma 

participação direta no oferecimento desses cursos, pois, além de reivindicá-los junto ao poder 

público, envolve-se nas discussões sobre a concepção dos cursos, as finalidades, e também 

fiscaliza a aplicação dos recursos financeiros destinados ao oferecimento dos cursos.  

 
 

[...] Na nossa proposta um curso de qualificação para os profissionais, a 

gente faz parte no processo de discussão e no processo inclusive de 
formação das bases para implementação dessa política de profissionalização, 

hoje nós atuamos inclusive enquanto fiscalização, enquanto 

acompanhamento dos cursos de pós-graduação que estão sendo ministrados 
na escola Zélia Barbosa e o curso de profissional criado na GERE, a gente 

acompanha sistematicamente esse curso 
15

. 

 
 

Ao reivindicar que os governos assumam a responsabilidade pela formação, os 

sindicatos buscam efetivar direitos profissionais dos professores, prescritos na legislação que 

rege o sistema educacional em diferentes esferas administrativas. Em nível nacional, a LDB 

estabelece: 

 

Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da 
educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos 

de carreira do magistério público: - aperfeiçoamento profissional continuado, 

inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim (Art. 67º, II 

da Lei n° 9394/96).     

 

O afastamento para fins de aperfeiçoamento é uma conquista fruto das lutas dos 

sindicatos em diversas regiões do país, constando também nos estatutos do magistério da 

Bahia e de Pernambuco, assim como o do Município de Petrolina. No caso da Bahia ele é 
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previsto na Lei n° 8261 de 29 de maio de 2002, que Dispõe sobre o Estatuto do Magistério 

Público do Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia, estabelecendo o seguinte: 

  

O docente e demais servidores que exerçam atividade de suporte pedagógico 

direto à docência devidamente matriculados em cursos de pós-graduação a 

nível de especialização, mestrado ou doutorado que tenham correlação com a 
sua formação profissional e com as atribuições definidas para o cargo que 

ocupa, poderão ser liberados das atividades educacionais ou técnicas, parcial 

ou totalmente, sem prejuízo das vantagens do cargo e de acordo com o 

interesse da administração. (Art. 62º da Lei n° 8261/02).     

      

É importante destacar que toda lei resulta de uma correlação de forças políticas, e no 

contexto baiano, embora a APLB não tenha tido força suficiente para fazer constar em lei 

outras reivindicações relacionadas ao processo de formação permanente dos professores, pelo 

menos, viu contemplada a possibilidade de afastamento para a pós-graduação. Além disso, ser 

“considerado efetivo exercício os afastamentos do servidor do magistério para comparecer às 

reuniões ou congressos relacionados com a atividade docente que lhe seja pertinente” (Art. 

61º, Inciso III, da Lei 8261/02).  

Em Pernambuco, os afastamentos de professores para cursos e outras atividades que 

promovem o seu aperfeiçoamento profissional é previsto na Lei n° 11329 de 16 de janeiro de 

1996, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público de Pré-Escolar, Ensino Fundamental 

e Ensino Médio do Estado de Pernambuco, o qual estabelece:  

 

Ao professor será concedido afastamento sem prejuízo de seus vencimentos 

e vantagens, além dos assegurados pela legislação em vigor, para os 

seguintes fins: participar de congressos, seminários, encontros, cursos, 

atividades sindicais e outros eventos relacionados à atividade docente ou 
técnico-pedagógica respectiva, desde que devidamente autorizado, segundo 

critérios definidos em regulamentação específica. (Art. 28º, Inciso I, da Lei 

n° 11329/96).       

    

Aos professores da Rede Municipal de Ensino de Petrolina é assegurado que as 

licenças para realização de cursos de especialização ou mestrado na área de educação terão 

contabilizado o tempo para fins de promoção conforme prevê o Artigo 36º da Lei nº 951/00, 

de 06 de julho de 2000. Esse direito é mencionado ainda no Artigo 46º, Inciso II desta Lei que 

prevê o “afastamento com ou sem vencimento para freqüentar cursos de pós-graduação, 

atualização e especialização profissional conforme dispõe o Estatuto dos Servidores 

Municipais”.  
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Para os professores da Rede Municipal de Ensino de Juazeiro, o afastamento para 

realizar cursos de aperfeiçoamento foi regulamentado recentemente através da Lei Municipal 

nº 1973, de 04 de abril de 2008, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal 

de Juazeiro. Anteriormente essa matéria era regulamentada pela Lei Municipal n° 1460 de 19 

de novembro de 1996, que instituiu o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de 

Juazeiro, que estabelece no Artigo 82°, Inciso XIII, o seguinte: é “considerado efetivo 

exercício, a missão ou estudo quando o afastamento houver sido expressamente autorizado 

pelo prefeito”. 

Vale ressaltar que embora prescrito na legislação educacional, o afastamento dos 

professores da educação básica para missão de estudo ainda é uma questão polêmica no 

âmbito das esferas administrativas dos estados e municípios, uma vez que as leis que 

estabelecem esse direito não foram regulamentadas no sentido de esclarecer as reais 

condições para o afastamento. A liberação fica condicionada ao interesse, necessidade e 

condições da instituição a qual o professor é vinculado, prevalecendo quase sempre a vontade 

subjetiva e o bom senso dos gestores em liberar ou não um professor de suas atividades para 

fazer um curso de aperfeiçoamento ou pós-graduação.          

A falta de instrumentos legais que estabeleçam critérios mais claros, para concessão 

do afastamento dos professores para participar de atividades que promovem o seu 

desenvolvimento profissional, faz desencadear conflitos no âmbito das redes de ensino, 

envolvendo sindicatos e Governos. Nesse campo se trava a luta por condições ideais ao 

avanço na formação.  

Tais conflitos também se manifestam internamente nos sindicatos, uma vez que há 

quem considere tímida a atuação dessas entidades em relação à formação dos professores, 

reconhecendo por um lado, que essa questão não vem sendo colocada em pauta, no sentido de 

pressionar os governos a regulamentarem a formação como uma política clara e objetiva em 

seus estatutos. Por outro, que os sindicatos têm desenvolvido, nos últimos anos, poucas ações 

potencializadoras da formação política e do desenvolvimento da prática pedagógica dos 

professores.  

 

Eu acho que ele propõe pouco, [...] ele mexeu com a questão de uns cursos 

de normal superior, como é esse caso aqui, tem o UNOPAR, mas o sindicato 
muito pouco tem defendido isso, sabe, por exemplo, desde o ano passado 

que o professor da rede municipal de ensino não tem um encontro de 

formação e isso não tem estado, não tem aparecido nas pautas, de uma forma 
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clara e isso se faz necessário, se cobra cada vez mais profissionais 

qualificados, né? Mas a gente não vê essa cobrança.
16

  

 

 

Essa é uma das críticas à postura supostamente passiva dos sindicatos diante da pouca 

atenção dispensada pelos Governos estaduais e municipais à elevação dos níveis de formação 

dos professores em sua jurisdição política. Ela é mais acentuada no lado baiano, onde ainda 

existe um percentual relativamente elevado de professores sem a formação em nível superior, 

conforme podemos ver na tabela referente à quantidade de funções docentes e o nível de 

formação dos professores que as ocupam, no âmbito do Estado da Bahia.  

 

Tabela n° 09 – Número de funções docentes e nível de formação dos professores que as ocupam, no 
âmbito do Estado da Bahia. 

 

Estado 

 

 

Funções docentes na educação básica  

Nível de 

atuação 

Nível de Formação 

Fundamental Médio  Superior  Total 

 Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

Bahia Creche 312 7,1% 3844 87,5% 236 5,4% 4392 

Pré-escolar 1024 3,7% 23988 87% 2573 9,3% 27585 

Ens. Fund. 1ª a 4ª 1325 2 % 57133 85 % 8785 13 % 67243 

Ens. Fund. 5ª a 8ª 155 0,2% 34614 53,7 % 29782 46,1% 64551 

 Ens. Médio - - 8243 26% 23527 74% 31770 

Total 2816 1,4% 127822 65,4% 64903 33,2% 195541 

Fonte: MEC/INEP – censo educacional de 2006 

 

De acordo com os números demonstrados na tabela acima, conclui-se que na Bahia, 

não foram desenvolvidos esforços suficientes para cumprir as determinações previstas nos 

Artigos 62º e 87º, § 4º, da Lei n° 9394/96, uma vez que este Estado chegou ao final da Década 

da educação, estabelecida na referida Lei, com as funções docentes sendo ocupadas por 

professores com níveis de escolaridade equivalente a: 1,4% Ensino fundamental; 65,4% 

Ensino Médio e 33,2% Educação Superior. 

 Nesse Estado, o índice de professores atuando nas funções docentes sem a titulação 

de nível superior é mais elevado na educação infantil e nas séries iniciais do ensino 

fundamental, com percentual situando-se acima de 90%, uma demonstração de que esses 

níveis da educação ainda são concebidos como o espaço de atuação dos profissionais com 

menor nível de formação. Além disso, o índice daqueles que ministram aulas sem a 

habilitação exigida pela LDB se mantém acima de 50% nas séries finais do ensino 

fundamental, e 26% no ensino médio. 

                                                        
16 Entrevista 06 
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Comparando os avanços na formação dos professores da educação básica, tomando 

por base os dados estatísticos relacionados à habilitação em nível superior no Nordeste, 

percebe-se que a Bahia foi o Estado que menos avançou segundo dados do MEC/INEP, 

exibindo o menor percentual de professores com titulação de nível superior.   

 

Tabela n°10: quantitativo de funções docentes por estados do Nordeste com formação em nível 

superior  

Funções Docentes na Educação Básica 

Estado T. funções docentes T. com formação superior % 

Maranhão  111.784 42755 38,2% 

 Piauí  61.889 34449 55,7% 

 Ceará  115.603 79034 68,4% 

 R. G. do Norte  45.649 28445 62,3% 

 Paraíba  61.056 38590 63,2% 

 Pernambuco  110.954 73295 66% 

 Alagoas  40.110 18431 46% 

 Sergipe  29.311 20281 69% 

 Bahia  191.755 64903 33,8% 

Fonte: MEC/INEP – censo educacional de 2006  

 

Se tomarmos como referência os dados apresentados nos relatórios do MEC/INEP em 

1998 e 2006 percebe-se que houve uma diminuição do número de funções docentes na Bahia 

na ordem de 0,6%, já o índice de professores atuando nessas funções com a formação em 

nível superior cresceu 16,5%, uma vez que em 1998 esse índice era de 17,3%, e em 2006 

passou a ser 33,8%, do total de professores da educação básica. Se o ritmo de crescimento 

desse índice continuar o mesmo, ou seja, em torno de 1,9% ao ano, a Bahia levará mais de 

três décadas para que todos os professores que atuam na educação básica tenham a titulação 

de nível superior.   

No entanto, é importante ressaltar que o índice de professores com nível superior em 

atividade no estado em 2006, praticamente dobrou em relação ao apresentado em 1998, com 

uma elevação considerável em todos os níveis, sendo mais significativa na educação infantil e 

nas séries iniciais do ensino fundamental onde o crescimento foi da ordem de 305%. Esse 

crescimento é explicado por duas razões: primeiro porque vários municípios realizaram 

concursos para admissão de novos professores possibilitando a entrada de professores com 
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nível superior, segundo pela formação em serviço que passou a ocorrer a partir do ano 2000 

em toda a Bahia, através de convênio entre as universidades e os municípios.         

A análise dos dados estatísticos de Pernambuco mostra que o aumento do número de 

funções docentes entre de 1998 e 2006 foi de 5%, o índice dessas funções ocupadas por 

professores com formação superior aumentou 14% passando de 52% em 1998 para 66% em 

2006.  Mantendo esse ritmo de crescimento o Estado de Pernambuco levará pouco mais de 

duas décadas para que todas as funções docentes sejam ocupadas por professores com 

formação em nível superior, isso mostra uma posição bem mais positiva do que a Bahia, em 

termos de nível de formação de seus professores, conforme se ver na tabela seguinte:  

 

Tabela n° 11 – Número de funções docentes e nível de formação dos professores que as ocupam no  Estado 

de Pernambuco. 

 

Estado 

Município 

 

Funções docentes na educação básica  

Nível de 

atuação 

Nível de Formação 

Fundamental Médio  Superior  Total 

 Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

 

 

Pernambuco 

Creche 167 6% 2041 72% 640 22% 2848 

Pré-escolar 594 3,8% 10713 68,8% 4271 27,4% 15578 

Ens. Fund. 1ª a 4ª 711 1,8 % 23197 58 % 16116 40,2%  40024 

Ens. Fund. 5ª a 8ª 10 0,03% 3206 9,2% 31702 90,7% 34918 
Ens. Médio - - 472 2,2% 20566 97,8% 21038 

Total 1482  39629  73295   
Fonte: INEP-MEC - Censo escolar 2006  

 

Considerando os números apresentados em 1998 e os de 2006 verifica-se que no 

Estado de Pernambuco houve um menor avanço no índice de professores com nível superior, 

isso se deve, provavelmente, ao fato de que Pernambuco já vinha implementando políticas no 

intuito de promover a elevação da escolaridade dos professores. No período em questão  

identifica-se um crescimento considerável no índice de professores com formação de nível 

superior atuando na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental, na ordem 

102% em relação aos números, anteriormente existente. O crescimento foi menor entre os 

professores que atuam nas séries finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, porém 

mais de 90% dos docentes que atuam nesses segmentos têm formação universitária. 

Tomando como referência os municípios de Juazeiro e Petrolina, percebe-se que no 

lado pernambucano há um maior progresso em relação à formação dos professores atuando 

em suas funções docentes. No âmbito da Rede Municipal de Ensino de Juazeiro, o índice de 

professores sem a formação universitária, atuando nas funções docentes da Educação Infantil 
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e séries iniciais do Ensino Fundamental é de aproximadamente 70%, já nas séries finais o 

índice cai para 9%.  

 

   Tabela n° 12 – Número de funções docentes e nível de formação dos professores que as ocupam, 

no âmbito do Município de Juazeiro. 

 

 

Município 

 

Funções docentes na educação básica  

Nível de 

atuação 

Nível de Formação 

Fundamental Médio  Superior  Total 

 Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

 

Juazeiro – 

BA 

Creche - - 28 59,5% 19 40,5% 47 

Pré-escolar - - 96 74,4% 33 25,6% 129 

Ens. Fund. 1ª a 4ª 1 0,2% 352 72,7 % 131 27% 484 

Ens. Fund. 5ª a 8ª - - 34 9 % 342 91% 376 

 Ens. Médio - - - - - - - 

Total 1 0,1% 510 49,2% 525 50,7% 1036 

    Fonte: MEC/INEP – censo educacional de 2006 
 

Esses índices sofrem uma redução em relação aos dados gerais do Estado da Bahia, o 

que é explicado pelo fato de existir no município, unidades universitárias atuando na 

formação de professores há mais de duas décadas, além da proximidade com Petrolina onde 

também há faculdades voltadas para esse fim, há mais de três décadas. 

Na realidade desses dois municípios o aumento do índice de professores com 

formação de nível superior é menor nos segmentos da educação infantil e séries iniciais do 

ensino fundamental, dando a entender que na rede municipal permanece a concepção de que a 

docência nestes segmentos é menos complexa, e, portanto, pode ser desempenhado por um 

profissional com menor nível de qualificação. Embora Petrolina possa exibir índices mais 

vantajosos em relação à titulação de seus professores do que Juazeiro.  

Tabela n° 13 – Número de funções docentes e nível de formação dos professores que as ocupam, no âmbito do 

Estado de Pernambuco, e no Município de Petrolina. 

 

 

Município 

 

Funções docentes na educação básica  

Nível de 

atuação 

Nível de Formação 

Fundamental Médio  Superior  Total 

 Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

Petrolina  Creche   13 39,4 20 60,6 33 

Pré-escolar 1 0,6 75 45,7 88 53,7 164 

Ens. Fund. 1ª a 4ª 1 0,2 190 41,5 267 58,3 458 

Ens. Fund. 5ª a 8ª   14 3,9 342 96,1 356 

Ens. Médio   1 1,3 75 98,7 76 

Total 2 0,1% 293 27% 792 72,9% 1087 

Fonte: MEC/INEP – censo educacional de 2006 
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Nesse contexto, os números mostram que a formação dos professores tem avançado 

quantitativamente de modo mais expressivo no lado pernambucano, deixando-o melhor 

posicionado em relação à meta de 100% dos seus professores com formação universitária. O 

fato de Pernambuco estar à frente quanto ao nível de escolaridade de seus professores pode se 

relacionar à prática do debate educacional envolvendo a formação dos professores, nas 

discussões acadêmicas, nas lutas reivindicativas dos sindicatos, assim como no 

estabelecimento de políticas governamentais, com maior evidência no referido Estado. 

Nas discussões acadêmicas sobre esse tema, percebe-se uma presença com bastante 

expressividade de professores pesquisadores vinculados a instituições universitárias de 

Pernambuco. Uma evidência disso é a participação de representantes desse Estado como 

lideranças reconhecidas no assunto nas Reuniões Anuais da ANFOPE, nos Grupos de 

Trabalho da ANPED, EPENN e ENDIPE.  

Situação semelhante é observada em relação ao movimento sindical, uma vez que o 

SINTEPE em Pernambuco se mostra mais articulado nas discussões que dizem respeito à 

formação, inclusive com algumas de suas lideranças assumindo a secretaria de formação da 

CNTE, que tem influência no debate em nível nacional.  

O SINDSEMP, embora com menos tradição nessa questão, também tem influenciado 

nas decisões sobre a política de formação no município de Petrolina, uma vez que ao contar 

com professores formadores no seu quadro de diretores nas últimas gestões da entidade, 

participou efetivamente nas discussões com os gestores da educação do município de 

Petrolina, sobre as bases da política de formação continuada dos professores a ele vinculados. 

Isso foi possível, principalmente, pela presença de seus representantes em órgãos consultivos 

como o Conselho Municipal de Educação e o Conselho de Acompanhamento dos Recursos do 

FUNDEF.  

É observado que tanto o SINTEPE, como o SINDSEMP têm assumido uma postura 

crítica diante dos Governos, na defesa dos interesses dos professores, mas assumem também 

uma postura colaborativa quando se trata das políticas de formação. 

Já APLB, em nível estadual, sempre teve dificuldade de estabelecer negociações com 

os sucessivos governantes da Bahia, uma vez que estes quase sempre se utilizaram do 

autoritarismo por meio da repressão policial e controle da mídia, estrategicamente distribuída 

por todas as regiões do Estado, abafando as vozes que ousavam criticar o governo. No 

município de Juazeiro, a situação não é muito diferente, uma vez que em poucos momentos a 

entidade tem conseguido negociar com as autoridades do município e ser atendida em suas 

reivindicações. No entanto, a entidade tem um papel destacado na fiscalização das contas do 
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município em relação à aplicação dos recursos financeiros destinados à educação neste 

município.            

No aspecto do estabelecimento de políticas governamentais voltadas para a formação, 

as iniciativas são mais visíveis em Pernambuco, principalmente no período em que a 

professora Silke Weber, uma acadêmica ligadas às questões da formação, esteve à frente da 

Secretaria da Educação deste Estado. Na Bahia, ao contrário, essa pasta quase sempre foi 

ocupada por burocratas da educação que pouco estimularam o debate sobre a formação e/ou 

vinham formulando políticas nesse sentido.  

Esses fatores, por certo, contribuíram para que o debate educacional sobre a formação 

de professores não tenha maior visibilidade na Bahia, vindo a ser desencadeado com maior 

evidência a partir da nova legislação, quando as universidades, principalmente a UNEB, 

desenvolveu um amplo programa de formação por todo o Estado para formar os professores 

em serviço, inicialmente, em convênio com os municípios, e mais tarde com o Estado. Uma 

política de formação, também adotada em Pernambuco pela UPE com características 

semelhantes.  

Como se pode observar, a realidade educacional vivenciada nos dois Estados reflete de 

modo semelhante em Juazeiro e Petrolina, seja nos resultados das políticas governamentais, 

nas conseqüências do debate acadêmico, ou nas ações do movimento sindical docente. O fato 

da formação de professores estar em maior evidência há mais tempo em Pernambuco e 

consequentemente em Petrolina, tem contribuído para que este município apresente dados 

mais positivos do que Juazeiro em relação ao índice de professores com diploma de formação 

universitária.  

Nesse aspecto da formação, os sindicatos de professores em Petrolina demonstram ter 

conseguido avanços mais significativos no que tange ao atendimento de suas reivindicações, 

pelo oferecimento de cursos de graduação e pós-graduação custeados em sua totalidade pelo 

poder público, o que para os professores representa um avanço na perspectiva do seu 

desenvolvimento profissional.  

 

[...]  Eu mesma que participei dos dois (cursos) que foi o PROGRAPE e 

agora a especialização, eu acho que tem sido assim uma oportunidade única, 

que graças a Deus, a gente está sempre participando, está sendo muito bom 

[...] experiência muito boa, diferente, que eu não poderia deixar passar, 
depois eu não sei se iria surgir essa oportunidade. Isso tem tudo a ver com o 

sindicato porque se ele não tivesse dado essa oportunidade da gente está 

fazendo a pós-graduação, eu ainda estaria hoje na sala de aula, quer dizer 
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ainda estou na sala de aula, só que no outro ambiente trabalhando com a 

outra ferramenta que é a tecnologia. 
17

 

 

 

Esse depoimento retrata a opinião de professoras que obtiveram o diploma 

universitário através do PROGRAPE, e depois tiveram a oportunidade de ingressar na 

especialização em nível de pós-graduação. Com isso ampliaram seus conhecimentos, 

possibilitando a diversificação dos seus repertórios didáticos em sala de aula, além de 

experimentar outras situações de ensino utilizando os recursos tecnológicos da informática.   

Essa modalidade de formação não passa ilesa às críticas das entidades sindicais, uma 

vez que, mesmo lutando pelo ingresso dos professores nos referidos cursos, reivindicam um 

tempo para que os professores possam se dedicar aos estudos, para que o processo de 

formação dos professores não se torne mais um agravante na intensificação do trabalho 

docente, visto que os professores não são liberados de suas atividades para frequentar os 

cursos de graduação e especialização. A maioria dos professores na região assume duas 

jornadas de trabalho durante o dia, a freqüência aos cursos de formação em serviço se 

constitui a sua terceira jornada, estendendo-se também aos finais de semana, o que implica 

sacrifício nas condições de trabalho e no convívio com a família.    

Ao formular suas críticas a essa modalidade de formação, alguns sindicalistas partem 

do princípio de que o professor não deve ser visto como o único responsável pela sua 

formação, já que também interessa ao Estado ter quadros qualificados para desempenhar a 

tarefa de educar seus cidadãos. Partindo desse princípio entende-se que o processo de 

profissionalização passa também pela luta por melhores condições de trabalho.  

 

4.2 - A luta por melhores condições de trabalho  

A reivindicação por melhores condições de trabalho é constituinte da pauta da maioria 

dos movimentos de lutas reivindicativas da categoria docente, que se tem notícia no Brasil. 

No Vale do São Francisco não é diferente, uma vez que tal reivindicação tem se constituído 

ponto de pauta nas ações coletivas desencadeadas pela APLB, SINTEPE e SINDSEMP.  

Vale ressaltar que a luta por melhores condições de trabalho passa, entre outros 

aspectos, por melhoria: nas condições físicas das escolas, do acesso às comunidades onde 

estas estão localizadas, do transporte que conduz professores e alunos, dos recursos didáticos 

necessários a ação pedagógica, da segurança, do apoio administrativo e pedagógico bem 

como da disponibilidade de tempo para estudo, planejamento e avaliação das atividades. A 
                                                        
17 Entrevista 13 
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busca de solução para os problemas relacionados a esses aspectos tem motivado os sindicatos 

na luta por tornar a atividade docente menos penosa, transformando-a em algo mais agradável 

e estimulante para as pessoas que exercem essa função.   

Numa referência à estrutura física, uma das entrevistadas menciona que o sindicato 

luta em prol “das condições de trabalho no sentido assim de num estar numa escola, que esteja 

trazendo risco de vida ao professor e ao aluno” 18, ou seja, para que suas estruturas mal 

conservadas não comprometam o bem-estar, físico, psicológico e social das pessoas que ali 

trabalham e/ou estudam. Essa preocupação dos sindicalistas demanda dos inúmeros casos, 

noticiados nos meios de comunicação, em que professores e alunos são submetidos a uma 

convivência em ambientes insalubres e inconvenientes ao desenvolvimento de práticas 

educativas.  

Nesse sentido os sindicatos acolhem os professores e as comunidades ouvindo as suas 

queixas, apurando a veracidade, e então, se colocam como porta voz das denúncias, um 

interlocutor que reivindica e negocia com os poderes públicos, a solução para os problemas 

apontados pela comunidade e pela categoria docente. Nesse processo, os sindicatos têm lutado 

constantemente pela construção de novas escolas e reformas das antigas, de modo a atender a 

demanda de matrículas e a permanência dos alunos em espaços educativos adequados às suas 

necessidades de aprendizagem.  

Assim, os sindicatos têm empunhado como bandeira de luta a extinção dos turnos 

intermediários, conhecidos por “turno da fome”, uma vez que as aulas acontecem em horários 

nos quais, culturalmente, os alunos estão habituados a fazer as refeições. Esses horários são 

utilizados pelo sistema, a fim de suprir a carência de espaços físicos nas comunidades, onde a 

demanda de alunos é superior à disponibilidade de prédios escolares para absorvê-los. 

Além disso, os sindicatos têm se posicionado contrários aos arranjos do sistema 

educacional, como o improviso de espaços, às vezes inadequado ao funcionamento de uma 

sala de aula, como bares, boates, depósitos e oficinas. Combatem também a organização de 

classes multisseriadas, onde se juntam alunos com diferentes estágios de desenvolvimento da 

aprendizagem em uma única sala, sob a regência de uma só professora, constituindo uma 

dificuldade a mais no seu trabalho. 

A crítica e ações contestatórias dos sindicatos se estendem também aos projetos 

arquitetônicos das escolas, principalmente aquelas que não dispõem de espaços necessários e 

adequados à diversidade de práticas desenvolvidas nesse ambiente. Uma vez que, com o 

aumento da demanda de matrículas, sem a ampliação dos investimentos financeiros, 
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estabeleceram-se modelos de prédios escolares, nos quais se levam em conta apenas a 

construção de quatro salas de aula, dois sanitários, uma pequena cozinha, e uma minúscula 

sala destinada às atividades administrativas. 

Nesses modelos arquitetônicos, algumas das necessidades básicas dos educadores e 

educandos não são consideradas, visto que estes não dispõem de salas para se reunir, planejar, 

estudar etc., até mesmo de sanitário privativo dos professores e de outros funcionários, o 

projeto da escola também não contempla espaços para refeitório, biblioteca, laboratórios e 

ambientes propícios à recreação. Esse tipo de escola se destina, principalmente, aos alunos 

das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, estando concentrada com maior incidência na 

periferia urbana e zona rural de Juazeiro, e zona rural de Petrolina, nestes municípios as 

escolas da área urbana têm uma estrutura mais ampla, embora, distantes de um projeto ideal.           

Associado ao processo de expansão da escolarização nas últimas décadas, 

desencadeou-se a descentralização das escolas, estas passaram a ser construídas nos bairros 

periféricos e comunidades rurais, portanto, mais próximas dos seus usuários. No entanto, os 

professores quase sempre não residem nas comunidades onde trabalham e com isso enfrentam 

diversos tipos de dificuldade para chegarem até as escolas, para compensar essas dificuldades, 

os sindicatos reivindicaram a instituição de uma gratificação por difícil acesso, prevista nos 

estatutos do magistério dos Estados da Bahia, Pernambuco e do Município de Petrolina.  

Tais estatutos definem como de difícil acesso as escola localizadas na zona urbana, em 

áreas não servidas por transporte coletivo ou localizadas a uma distância acima de 1,5 a 2 km 

das vias de transporte coletivo, escolas da zona rural, ou ainda nas situações em que o 

professor é lotado em escolas de um município, mas reside em outro, conforme prevê o 

Estatuto do Magistério de Pernambuco.    

É observado, porém, que a instituição de uma gratificação não ameniza o desconforto 

e muitas vezes as condições insalubres, às quais o professor é submetido para chegar até à 

escola, coincidindo com as condições degradantes em que vivem os seus alunos na periferia 

das cidades, ou no interior do município. Uma realidade marcada pela insegurança, má 

conservação das vias de acesso, bem como transportes e acomodações precárias.  

Nos municípios de Juazeiro e Petrolina, as condições de acesso e permanência dos 

professores no local de trabalho tornam-se mais desfavoráveis para aqueles que dão aula na 

zona rural. Em alguns casos, a localidade não dispõe de linhas de transporte regular obrigando 

o professor a passar a semana longe dos familiares, hospedados em residências de pessoas da 

comunidade, geralmente líderes comunitários, em casas mantidas pelas prefeituras ou 
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alugadas pelos próprios professores. Nas situações em que a comunidade dispõe de linhas 

regulares e/ou as prefeituras custeiam o transporte, os problemas se relacionam à má 

conservação dos veículos e à falta de preparo dos condutores oferecendo riscos de acidente, 

para quem trafega a bordo dos ônibus, vans, caminhões e caminhonetes para poder chegar à 

escola.     

Diante dessas dificuldades os sindicatos resistem e organizam a luta dos professores 

no enfrentamento dos desafios no exercício das atividades docentes, assim, suas lideranças 

procuram despertar nos professores atitudes profissionais com vistas à superação dos 

improvisos. Uma análise sob o ponto de vista histórico mostra que em alguns dos aspectos 

abordados acima houve melhorias; nestas, os sindicatos de modo geral tiveram uma 

participação significativa, quando na condição de um ator coletivo, criticaram publicamente 

as mazelas do sistema, propuseram soluções e continuam defendendo a inclusão de suas 

propostas na definição das políticas públicas adotadas pelo Estado.  

A postura crítica dos sindicatos emerge a partir das contradições presentes na dinâmica 

interna e externa dos sistemas educacionais, tal postura é expressa nos discursos dos 

professores sindicalistas da região, e difunde-se entre os demais colegas despertando 

inquietações que nos processos de interação coletiva se transformam em movimentos de 

caráter reivindicativo. Nestes, os docentes elaboram e expõem seus julgamentos sobre os 

processos de formação e as condições objetivas que lhes são dadas para o desenvolvimento do 

seu trabalho, apontando a falta de recursos didáticos e de outros investimentos na educação 

como principais causas do fracasso escolar verificado, principalmente, na rede pública de 

ensino.   

 
[...] Tem que haver a reformulação em todo sistema educacional, porque 

não adianta você chegar e oferecer cursos e mais cursos para o professor sem 

mudar aquele sistema, [...] o aluno hoje está saindo do primário sem saber 

fazer nem as quatro operações, será que não tem que ser refeito esse sistema 
de educação? Você prepara o profissional ele chega nas oficinas, sai 

encantado, o pessoal que faz faculdade, que se prepara, vem  com mil 

projetos e quando chega na escola, ele não tem condições de produzir porque 
falta tudo, falta material, [...] o professor se prepara, tá bem, quando chega 

no colégio ele se depara com os problemas da educação, no laboratório ele 

tem acesso à informática, mas não tem acesso à internet, então o aluno vai 
pra lá somente aprender a digitar desenhar pra que é que existe internet?  [...] 

Então quando a gente pensa fazer alguma coisa se depara com várias 

barreiras com inúmeras barreiras, eu sou a favor de preparar bem o 

professor, oferecer cursos que realmente venham a atender as necessidades, 
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mas também tem que dá condição dele desenvolver seu trabalho na escola... 
19

  

 

As críticas ao sistema educacional é uma constante no discurso de muitos professores 

sindicalistas, que embora reconheçam a necessidade de formar bem o profissional, são céticos 

quanto à efetividade dessa formação no sentido de melhorar os indicadores de qualidade da 

educação, sem que sejam dadas ao professor as condições ideais para o desenvolvimento da 

prática pedagógica na realidade contemporânea.  

Outro alvo das críticas dos professores sindicalistas é o caráter antidemocrático que 

perpetua na gestão educacional, uma vez que as decisões sobre a organização escolar são 

impostas de cima para baixo, a partir dos escalões superiores sem uma ampla participação dos 

professores de sala de aula nas discussões sobre determinadas medidas que dizem respeito ao 

cotidiano das escolas. Aos docentes em regência de classe cabe somente executar as tarefas e 

definições pensadas e elaboradas previamente nos gabinetes pelos superiores hierárquicos.  

Assim, mantêm-se no contexto contemporâneo a tradição expressa no modelo do 

professor técnico, que executa a atividade de ensino seguindo as regras, métodos e técnicas 

científicas, mas não consegue compreender a filosofia implícita no seu trabalho. Os 

professores devem ser hábeis no manejo da sala de aula, demonstrar domínio dos conteúdos 

específicos de sua disciplina e aplicar corretamente as técnicas do ensino. Porém as diretrizes 

do processo educacional são decididas longe das escolas, sem que os professores tenham 

conhecimento do que se pretende com determinadas propostas, muitas vezes inviáveis na 

realidade da sala de aula sob a responsabilidade do professor.  

Vale ressaltar que em muitos casos, as situações de imposição que se verifica na 

gestão das relações internas do sistema educacional, pouco se assemelham com as 

características definidas no modelo técnico, são mais próximas do modelo de professor 

improvisado, embora os docentes tenham passado por um processo de formação.  

As situações de improviso são comuns no âmbito das redes estaduais e municipais de 

ensino, tanto para suprir a carência de professores em determinadas disciplinas, como para 

acomodar a situação dos professores de modo que cumpram a totalidade de sua carga horária 

em uma mesma escola ou em duas escolas próximas. Nessas situações, os professores das 

disciplinas integrantes de grandes áreas do conhecimento como ciências humanas, exatas e 

naturais ministrarem duas ou mais disciplinas diferentes na mesma área, gerando protesto 

daqueles professores que gostariam de ministrar a disciplina para a qual se formaram. 
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Trata-se de uma situação provocada pela fragmentação e desequilíbrio na distribuição 

das disciplinas no currículo escolar, no qual as disciplinas consideradas com maior peso e 

importância na formação intelectual dos alunos têm carga horária superior às demais 

disciplinas. Assim, os professores que ministram as disciplinas com menor carga horária 

como História, Geografia, Artes etc., são os que mais se deparam com esse tipo de problema 

na escola, e por sua vez, são os que se sentem mais desrespeitados e desvalorizados nas 

relações internas do sistema educacional.       

Outra situação de desrespeito do sistema educacional para com o professor é a falta de 

apoio nas atividades meio, necessárias ao exercício da docência. Sobre essa vejamos o que 

nos diz um dos entrevistados:  

          

[...] Nós estamos aqui nessa escola sem ter ASG, sem ter uma merendinha 

suficiente, péssima condição, não tem pedagogo, não tem ninguém que possa 
nos dar sustentação, você não tem quadro administrativo, não tem nada e aí? 

E eu tinha que chegar para os professores e dizer: Nós vamos parar! A partir 

de amanhã ninguém vai dar aula aqui! Chama o secretário! Eu acho que é 

isso que tá acontecendo com a profissionalização, porque você tem que se 
respeitar primeiro, um profissional que se diz que é profissional tem que se 

respeitar, tem que saber dizer: chama o secretário!  Se o secretario não 

resolver vamos mobilizar a categoria! Você tem que dizer assim: eu sou o 
profissional e tenho que exigir o mínimo de condição pra trabalho

20
!  

 

 

A falta de pessoal para os serviços gerais, apoio técnico-administrativo, bem como 

pedagógico, revela o caráter improvisado da própria instituição escolar, fazendo com que 

muitas vezes os professores se ocupem de outras funções que não dizem respeito à docência, 

comprometendo assim a qualidade da sua ação pedagógica. Assim, os sindicalistas 

consideram que a profissionalização da docência passa necessariamente pela melhoria das 

condições de trabalho na escola e nos demais órgãos do sistema educacional dotando-os de 

maior profissionalidade, por sua vez os sindicatos cumprem seu papel no processo de 

profissionalização quando lutam pela superação das péssimas condições de trabalho às quais 

os professores são submetidos.          

Vale ressaltar que as condições de trabalho dos professores, observadas no Vale do 

São Francisco derivam do modelo de expansão da escolarização adotado no Brasil, no 

processo de inclusão das massas no que se denominou cultura letrada. Em diversos trabalhos 

acadêmicos são abordados os condicionantes econômicos e sociais que impuseram aos países 

em desenvolvimento a necessidade de organização de seus sistemas de ensino, como forma de 
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se inserirem com alguma chance de sucesso numa economia globalizada e cada vez mais 

competitiva. Assim, a escolarização da população passou a figurar como uma das bases na 

engenharia política arquitetada pelas elites, no intuito de ser aceita no novo cenário 

econômico mundial.  

No Brasil e em vários países latino-americanos, a expansão da escolarização se dá 

tardiamente e sem o aporte de recursos necessários, ao desenvolvimento de políticas 

educacionais que atendam a todos em condições de igualdade. Assim, são facilmente 

perceptíveis as diferenças regionais no atendimento das demandas educacionais, bem como os 

desníveis nas oportunidades educacionais de populações situadas numa mesma região. 

Evidenciam-se dicotomias no atendimento às populações por sua localização: capital/interior, 

urbana/rural, centro/periferia, como também pelo poder econômico.  

Evidentemente numa sociedade marcada pela alta concentração de renda como é o 

caso do Brasil
21

, qualquer esforço para melhorar a vida dos mais pobres deveria passar pela 

melhoria das condições educativas dessa faixa da população, como forma de permitir sua 

inclusão na relação de consumo e desfrute dos benefícios do progresso alcançado pela 

humanidade, no que diz respeito às condições de saúde, moradia, transporte, lazer e utilização 

das inovações tecnológicas. Isso implicaria investimento de maiores somas de recursos na 

educação dos segmentos menos privilegiados, o que não ocorreu nesse processo expansionista 

da educação.  

O avanço na escolarização no Brasil não considerou as diversidades regionais, nem as 

necessidades delas decorrentes, o que implicaria investimento de um maior aporte de 

recursos, nas situações reveladas mais críticas, no que concerne ao alcance das metas 

esperadas. No entanto, percebe-se na história da educação brasileira, que à medida que os 

segmentos menos favorecidos da população ingressam na escola, esta se vê condenada ao 

descaso e ao abandono pelas autoridades políticas brasileiras, ou no melhor das hipóteses, 

condenada a receber investimentos tímidos, na constituição de um sistema público de ensino 

capaz de acolher também os segmentos subalternos da sociedade.  

Isso se evidencia em diversos aspectos, como, por exemplo, a diferença no modelo 

arquitetônico das escolas reunidas edificadas no início do século XX, assemelhadas aos 

palacetes religiosos e às mansões residenciais da classe burguesa nas grandes cidades do país, 

em comparação aos prédios escolares de arquitetura empobrecida na sua dimensão 

                                                        
21

 Segundo (Krawczyk & Brunstein, 2003), um quadro elaborado em 1997, demonstra que “enquanto os 40% 

mais pobres da população se apropriaram de 9% dos rendimentos do total da PEA, os 10% mais ricos 

apropriaram-se de 47,2%. Mais grave ainda é o fato de que o 1% mais rico se apropriou de 13,5% da riqueza do 

país”, 
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pedagógica, construídos na zona rural e periferia das cidades, ou ainda as residências que 

funcionam como escolas isoladas no interior do Nordeste, mesmo durante a transição do 

século XX para o século XXI. Vimos assim, que o economicismo aplicado à educação 

vislumbrando a universalização da matrícula escolar foi o mesmo que limitou a aplicação dos 

recursos, não permitindo que os investimentos possibilitassem uma equalização das 

oportunidades educacionais.  

A matemática dessa economia produz como resultado o progressivo abandono da 

escola pública pela classe média, uma vez que aquela vai se tornando cada vez mais 

empobrecida, assim como pobres são os segmentos da população que a ela passou a ter 

acesso, ou seja, a escola pública se transformou numa escola para pobres. Um 

empobrecimento revelado na precariedade das instalações físicas, na falta de recursos 

materiais, na insignificância do seu currículo, no despreparo e desvalorização dos recursos 

humanos, como também das ingerências sobre sua gestão. Desse fenômeno resulta uma 

organização escolar caracterizada pelo fracasso e impotência diante do insucesso na missão 

que lhe compete.  

No interior dessas contradições refletidas também no Vale do São Francisco, os 

sindicatos de professores com atuação nessa região assumem a defesa corporativa dos seus 

associados, ao mesmo tempo em que se inserem na luta mais ampla pela melhoria das 

condições sociais da população, na qual a educação é um dos aspectos mais relevantes. 

Assim, quando os sindicatos reivindicam melhores condições de trabalho fornecem elementos 

que desvelam o conflito de classe camuflado pelo Estado sob aparência de uma sociedade 

harmônica, abrindo espaço para contestação do sistema que aprofunda as desigualdades 

sociais decorrentes da concentração de renda, que distancia ainda mais os ricos dos pobres.  

Ao promover a discussão sobre as condições de trabalho dos professores, os sindicatos 

denunciam para a população o estado precário da educação escolar destinada aos menos 

favorecidos no aspecto econômico. Cria também possibilidades para que seus associados se 

reconheçam na estrutura de classes da sociedade, e identifique o papel que lhe cabe como ator 

político formador de opinião e, portanto, necessário à transformação social.  

É possível afirmar que o caráter político das reivindicações dos sindicatos por 

melhores condições de trabalho para os professores ultrapassa a dimensão corporativista de 

interesse de uma categoria, ancorada numa espécie de profissionalismo que reivindica apenas 

privilégios para o grupo profissional. O profissionalismo que emana nas lutas do movimento 

sindical nessa região se relaciona ao compromisso político, necessário à profissionalização do 

ensino, da gestão escolar e do sistema como um todo. É um profissionalismo resultante das 
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contradições inerentes ao sistema educacional, que emerge na contestação da lógica 

estabelecida e, assumindo uma dimensão coletiva, reivindica e negocia a construção das bases 

para um ensino de melhor qualidade.  

Essa construção implica, necessariamente, assegurar as condições operacionais do 

ensino e da gestão, dotando as escolas de equipamentos adequados na sua estruturação física, 

de modo a proporcionar conforto à população que a freqüenta; prover os recursos materiais, 

didáticos e tecnológicos em consonâncias com configurações contemporâneas; promover a 

formação permanente e a valorização dos recursos humanos, o que certamente elevará o nível 

de profissionalização dos agentes envolvidos na dinâmica do ensino.   

 

4.3 – O reconhecimento e a valorização salarial como condição da profissionalização 

A reivindicação da valorização salarial é, sem dúvida, o principal item na agenda dos 

conflitos e negociações envolvendo sindicatos e governos, uma decorrência dos anseios da 

categoria docente em auferir uma remuneração condizente com o reconhecimento que lhe é 

imputado pela sociedade, em contraposição aos baixos salários pagos pelos governos, nas 

diferentes esferas administrativas do Estado.  

Na tradição da cultura escolar há o consenso de que o ofício do professor é um dos 

mais significativos no processo de desenvolvimento humano e social dos povos escolarizados, 

pois, dele dependem todos os demais ofícios que requerem, de algum modo, o aprendizado 

dos saberes escolares. No entanto, se por um lado existe esse consenso generalizado quanto à 

importância do papel do professor na sociedade, por outro, esse consenso se desfaz nas 

singularidades dos contextos sociais, nos quais os professores desempenham suas atividades 

profissionais. Isso implica que a valorização econômica dos professores, não é diretamente 

proporcional ao reconhecimento do professor como categoria universal.  

Por esta razão quando falamos em valorização salarial precisamos levar em conta as 

singularidades do contexto e as características do professorado nele implicado. Uma vez que 

nos defrontamos com diversas categorias de professores, que se diferenciam conforme o 

tempo histórico, o espaço geopolítico onde vivem, bem como o nível de atuação e os 

consensos construídos quanto à complexidade das atividades que desempenham. Levando em 

conta essas características é possível estabelecer diferentes níveis de valoração da atividade 

docente, que se modificam ao longo do tempo, variam de uma região para outra e apresentam 

segmentações internas identificadas, entre outros aspectos, pela diferenciação na remuneração 

auferida pelos membros dessa categoria profissional.        
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Na perspectiva do movimento sindical, o salário base e o conjunto das vantagens 

pecuniárias que compõem a remuneração dos professores se constituem um dos indicadores 

de ascendência ou decadência da imagem profissional, que os próprios professores constroem 

de si. De acordo com essa concepção, salários mais elevados e a perspectiva de ascensão na 

carreira estimulam o desenvolvimento profissional da categoria. O contrário ocorre quando os 

salários entram em declínio.  

Uma análise do ponto de vista histórico nos mostra que o aspecto salarial tem uma 

relação significativa com o prestígio social dos professores, embora isso não seja 

determinante, pois há outros aspectos envolvidos nessa questão. No caso brasileiro vimos que 

a relação reconhecimento/salário/prestígio social se alterna em diferentes configurações do 

momento político, econômico e social. Na fase jesuítica, por exemplo, os educadores não 

recebiam salário, no entanto, acumularam grande parte da riqueza nacional por meio de vastas 

extensões de terras, recebidas como doações pelos serviços educacionais prestados à classe 

dominante.      

No período caracterizado pela existência das aulas régias, os professores assumiram a 

condição de assalariados mantidos pelo Estado, não se configuravam como ricos, mas 

gozavam de grande prestígio em suas comunidades, inclusive, influenciando de certo modo o 

pensamento da elite. Porém, à medida que a escolarização foi se massificando, o ensino nos 

segmentos iniciais – conforme o ordenamento das turmas escolares - passou a ser uma 

responsabilidade feminina, enquanto os segmentos posteriores permaneceram sob o controle 

dos homens. Considerando que numa sociedade patriarcal a manutenção das despesas 

familiares se constituía uma obrigação masculina, podia-se se pagar salários mais baixos pelo 

trabalho das mulheres.               

Essa é uma das explicações históricas sobre a desvalorização do magistério nas séries 

iniciais, outro aspecto relevante desse fenômeno é a inclusão dos jovens professores oriundos 

das camadas subalternas da sociedade, para os quais o ingresso no magistério representou 

uma ascensão social. Isso implica que à medida que novos atores passaram a compor o 

cenário da escolarização como professores e estudantes, a categoria docente foi perdendo 

prestígio social nas conformações da elite burguesa.  

Entretanto, é importante salientar que esse fenômeno não se manifesta de forma  

homogênea considerando-se as diversidades regionais do país e o caráter de classe presente no 

processo de escolarização. É comum encontrarmos disparidades salariais gritantes na 

remuneração dos professores em pleno século XXI, porém, vários professores constroem sua 

trajetória profissional utilizando caminhos inversos em relação àqueles que satisfazem a 
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lógica do pensamento burguês. São professores que, movidos por um sentimento de pertença, 

se inserem nas comunidades menos privilegiadas e assumem as lutas da classe trabalhadora 

como sua própria luta, portanto, entre os membros dessa classe, apesar dos baixos salários, 

existem os professores que gozam de relativo prestígio e reconhecimento social, elementos 

que vão caracterizando suas identidades profissionais.     

No Vale do São Francisco, os sindicatos incluíram como pauta de suas lutas a 

reivindicação pela equiparação salarial entre os professores com o mesmo nível de formação, 

independente do segmento no qual atua. Além disso, sempre estiveram nos movimentos 

reivindicativos pela implantação do piso salarial nacional da categoria docente. Isso não 

significa que as organizações sindicais estejam buscando uma isonomia salarial total entre os 

membros da categoria, ao contrário, nas propostas de estatutos negociadas com os governos 

foram estabelecidas carreiras escalonadas, subdivididas em classes e níveis que os docentes 

ascendem por promoção e progressão funcional. Entende-se que o avanço na carreira do 

magistério é uma forma de valorizar a experiência e estimular o aperfeiçoamento profissional 

constante por parte dos professores.      

 Grande parte dos professores sindicalistas entrevistados nessa pesquisa entende que o 

processo de profissionalização docente passa pela valorização salarial, uma vez que se trata de 

uma atividade de alta relevância social, de caráter complexo por se inserir no campo das 

relações humanas. Uma remuneração condigna com a importância dessa atividade constitui 

um imperativo no âmbito de uma sociedade capitalista, no sentido de atrair jovens habilidosos 

e preparados intelectualmente para o desempenho das funções inerentes ao magistério. O 

desinteresse pela carreira do magistério entre a maioria dos jovens, reconhecidamente nas 

instituições escolares como mais estudiosos, é constatado em diversas pesquisas sobre a 

vocação profissional dos estudantes, isso se deve em grande parte aos salários pouco atrativos.  

Como interlocutores portadores de um discurso que emana dos anseios do segmento 

docente, os professores sindicalistas reivindicam a valorização salarial por se perceberem 

exercendo uma atividade complexa e, como tal, exige constante atualização dos 

conhecimentos necessários ao desempenho profissional. Portanto, se sentem merecedores de 

uma remuneração que lhes permita viver com dignidade, participar de cursos, congressos e 

encontros da sua categoria, ter acesso a informações através das novas tecnologias, fazer 

viagem de intercâmbio cultural, frequentar cinemas, teatros museus e outros ambientes que 

possibilitam a ampliação do seu universo cultural. 

Os argumentos dos professores em defesa de um salário digno, em geral podem ser 

sintetizados nas palavras de uma das lideranças sindical entrevistada que afirma:  
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[...] O professor tem que ter uma boa remuneração, pra que acompanhe a 
sua profissionalização é necessário que ele esteja remunerado de maneira 

decente, [...] um educador ganhando 350 reais, com a água dele cortada, 

com a energia dele cortada, com o telefone dele cortado, com o filho dele 
pedindo comida e ele sem ter, como que ele vai tá se profissionalizando? 

[...] Eu não acredito que o professor que ganhe 350 reais se sinta bem 

sendo um professor, sendo educador. Eu falo do campo financeiro 

primeiro, porque se você não tem dinheiro, pra pagar um curso de pós-
graduação você não avança intelectualmente, pra está no campo intelectual 

você tem que ter dinheiro pra comprar livros, pra ter um computador, pra 

pesquisar, pra estar bem representado, se você não for um professor bem 
representado na sala de aula, você também não é valorizado, eu estou 

colocando e estou justificando porque primeiro vem a questão financeira, 

não adianta colocar a questão financeira atrás e depois você querer justificar 
que primeiro tem que está bem de cabeça, [...] pode ser o maior profissional, 

com maior formação intelectual, se ele está com problema familiar ele não 

está bem na sala de aula, [...] então por isso que eu digo que a primeira coisa 

é você fazer  a valorização profissional através da remuneração dele e depois 
você vai ter que associar um ao lado do outro a valorização, a capacitação, a  

habilitação do profissional.
22

  

 
 

Estudos realizados em diversos países na América Latina comprovam que a 

remuneração docente deixou de ser uma “contribuição complementar à renda familiar, para, 

em muitos casos, tornar-se uma contribuição decisiva para o sustento da família” 

(TIRAMONTI, 2001, P.20). Desse modo, o discurso dos professores sindicalistas dessa 

região se insere numa perspectiva continental, na qual a questão salarial se configura como 

principal reivindicação dos professores nos movimentos de luta organizados pelos sindicatos, 

de certo modo outros aspectos da profissionalização são ofuscados nas discussões 

protagonizadas nos sindicatos, uma vez que a sobrevivência imediata é o que interessa à 

maioria dos professores.    

 

[...] Na nossa região a discussão pouco se faz, é uma coisa que pouco passa 

pela cabeça, na verdade ainda tem muito disso mesmo assim, eu vou dou 
minha aula, ganho meu salário, garanto minhas disciplinas pra o próximo 

ano, garanto minhas aulas se puder, garanto também o desdobramento, pra 

eu ganhar dobrado, trabalhar e ganhar pelo outro turno passa muito por aí.
23

  

 
 

Essa fala, como exemplo de várias outras, vem ao encontro de algumas constatações 

dos estudos sobre as motivações que levam ao ingresso na carreira do magistério. Segundo 

Tiramonti (2003), as pesquisas registram significativas “transformações na estrutura das 

motivações de quem se incorpora a essa atividade, uma vez que, embora o componente 
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vocacional continue sendo a variável mais importante na explicação da decisão de quem opta 

pelo magistério, a questão econômica adquiriu um peso significativo para quem decide 

ingressar nessa carreira.  

Para muitos professores oriundos dos segmentos médios e baixos, o ingresso no 

magistério representa uma alternativa de sobrevivência econômica, uma estratégia de defesa 

ante a precariedade imposta ao mundo do trabalho pelo mercado. Considerando que o ensino 

é um dos setores que mais emprega no serviço público, o magistério se transformou numa das 

principais vias acesso a uma carreira estável, além de gozar de outros privilégios concedidos 

aos servidores públicos.  

Na luta pela sobrevivência econômica imediata os professores da região do Vale do 

São Francisco, assim como em outras regiões, submetem-se ao processo de intensificação do 

trabalho, cumprindo jornadas de até oitenta horas semanais, dando aula em várias escolas para 

conseguir um salário que lhes permitam sustentar suas famílias com dignidade. Essa condição 

do professor tanto dificulta o processo de formação continuada, como inviabiliza sua 

participação nas ações coletivas nas quais poderiam colocar em pauta discussões sobre o 

desenvolvimento profissional da categoria docente.  

Ao se submeter ao processo de intensificação do trabalho em troca de poder aumentar 

seus ganhos salariais, os professores passam por uma “desprofissionalização” contra a qual, 

os sindicatos se opõem ao reivindicar melhores salários para a categoria, associado ao 

processo permanente de requalificação profissional e negação do caráter sacerdotal da função 

docente.          

 

4.4 – O discurso de negação do caráter sacerdotal da atividade docente 

Os sindicalistas da região reproduzem um discurso pronunciado em escala nacional e 

internacional por entidades representativas do segmento docente, expressando o entendimento 

de que a docência não é sacerdócio, mas sim uma atividade profissional e, como tal, precisa 

ser respeitada, reconhecida socialmente, assim como bem remunerada por se tratar de uma 

ocupação que desempenha a atividade educacional, estratégica para o desenvolvimento social, 

econômico, científico e tecnológico de uma nação. Na verdade, desde que a educação deixou 

de ser controlada pela Igreja e assumiu um caráter estatal no contexto das relações de 

produção capitalista, os professores lutam por meio de suas associações pela superação do 

conceito de docência como sacerdócio, que se baseia nos princípios religiosos da fé cristã, 

vocação para servir e desprendimento aos bens materiais.  
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Historicamente, ao assumir a condição de funcionários remunerados pelo Estado, os 

professores passaram a reivindicar privilégios assegurados às outras ocupações que já 

detinham o status de profissão. Assim, a atividade docente se desenvolve dialeticamente num 

processo de construção permanente de identidades profissionais, onde um novo modelo de 

professor se afirma a partir das contradições e negação do modelo anterior.  

A construção de novas identidades docentes na região do Vale do São Francisco tem a 

participação dos sindicatos, à medida que estes compartilham o discurso da negação do 

caráter sacerdotal da docência, se posicionam contrários aos improvisos impostos pelo 

sistema educacional, porém, revelam uma compreensão limitada dos aspectos que envolvem a 

profissionalização, bem como da necessidade de uma re-significação da competência técnica 

com a inclusão do caráter reflexivo e crítico na atividade educativa desempenhada pelo 

professor, o que se faz mediante um processo de discussão e reflexão sobre a condição 

profissional do ser professor.  

 
[...] ser professor não é sacerdócio, isso a gente tem dito desde muito tempo, 

então, não é um discurso pessoal, ele é do sindicato, agora eu acho que o 

sindicato discute pouco, ou não discute essa questão. Muito do que se 
discute no sindicato e aí, eu não estou culpando os dirigentes né? Mas muito 

assim, professor profissional é o que recebe seu salário direitinho né? Ele 

não é sacerdote ele é profissional mesmo, então ele tá ali para trabalhar e 
receber pelo seu salário, ele é cumpridor dos seus deveres, cumpre seu 

horário, se planeja, estuda, se esforça, se prepara pra dá bem sua aula. Mas, 

por exemplo, fica de fora uma discussão assim, ainda se acha que a pessoa 

de 1ª a 4ª série ou de educação infantil é a professorinha tão desvalorizada 
que ela trabalha mais que os outros e ganha menos, a gente nunca equiparou 

isso [...] grande parte desse pessoal que tá dando aula de 1ª a 4ª é o mais 

antigo da rede, é quem ganha menos e trabalha mais, então passa até por essa 
discussão, existe profissional de dois níveis dentro da classe dos professores, 

não se diz isso claramente, mas parece isso, [...] é assim, quem tá de 1ª a 4ª, 

educação infantil é um nível quem ta de 5ª em diante tem outro nível, 
inclusive outro nível de consciência sindical também. Então, e a visão é essa, 

é cumprir o horário é planejar, e reivindicar seus direitos e ter o seu salário 

isso aí é uma visão diferente da que eu tenho.
24

  

 
 

O depoimento acima mostra que nesse sindicato há uma apropriação dos termos que 

propõem a superação da visão sacerdotal utilizada na definição do ser professor, porém falta 

uma discussão mais consistente entre seus membros, sobre as implicações desta concepção no 

processo de profissionalização da categoria docente. As discussões que se processam nesse 

sindicato, sobre a natureza profissional do professor são centradas nos aspectos de sua 

remuneração e no cumprimento dos seus deveres e obrigações previstas numa relação de 
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trabalho com características do modelo tecnicista, cuja centralidade diz respeito aos aspectos 

técnicos e a divisão hierárquica das funções com base na complexidade dos conhecimentos 

científicos utilizados no exercício profissional.     

A presença das características do tecnicismo associadas ao modelo sacerdotal ainda é 

bastante forte no discurso pedagógico, tanto do Estado como dos sindicatos, embora diversos 

estudos teóricos indiquem a necessidade de adoção de uma atitude reflexiva e crítica, de uma 

cultura de pesquisa sobre a própria prática do professor, além de estabelecer um código 

deontológico da profissão como novos elementos configuradores de novas identidades sócio-

profissionais dos docentes. A construção dessas identidades com base no modelo do professor 

profissional passa pela superação do caráter sacerdotal, dos improvisos e da técnica pela 

técnica desprovido da reflexão crítica.  

No entanto, não é fácil vencer esses obstáculos tendo em vista que a construção dessas 

identidades docentes exige certa margem de liberdade política para superar os condicionantes 

de uma cultura cristalizada que impera no próprio sistema, desde as concepções que norteiam 

a formulação das políticas educacionais às práticas em sala de aula desenvolvidas pelos 

professores. Trata-se de uma construção cujas bases são as contradições do sistema social e 

educacional e a negação do modelo instituído para instituir novas realidades.  

No modelo educacional brasileiro da atualidade convivem diferentes concepções que 

se contrapõem na definição dos projetos destinados à população, entre os pontos divergentes 

dos projetos em disputa se destacam a concepção de formação dos professores e o perfil 

profissiográfico desse profissional. Por um lado, as posições mercantilistas da educação 

defendem uma formação de menor duração, centrada na aquisição de habilidades e 

competência técnica aplicadas ao ensino dos saberes específicos disciplinares voltados para os 

interesses do mercado. Por outro, educadores defensores de uma qualidade social e 

humanística da educação defende uma formação com um tempo de duração necessário ao 

domínio dos saberes específico e experienciais da prática educacional, além dos 

conhecimentos teóricos produzidos nesse campo, tendo como finalidade o desenvolvimento 

humano em sua totalidade.  

Nesse campo de disputa o Estado brasileiro flexibiliza sua legislação educacional, 

dando uma aparência de que atende às reivindicações dos educadores, mas na realidade 

cumpre o que determina o mercado. Assim, o Estado atua reconhecendo, incentivando e 

financiando o desenvolvimento de cursos de formação inicial de professores com uma 

organização curricular diferenciada e em menor duração, em contraposição ao que propõem 

os fóruns de educadores, associações de pesquisa em educação e entidades sindicais docentes.  
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Sob a alegação da falta de recursos econômicos suficientes para atender as 

necessidades educacionais da população, o Estado tem procurado suprir a carência de 

professor com a formação mínima para o exercício do magistério através de cursos à 

distância, semi-presenciais ou presenciais mediante um forte processo de intensificação do 

trabalho docente. Em outras situações, apela para o voluntarismo ou contratação de 

estagiários para atuar em programas de alfabetização em massa, numa clara demonstração de 

que o Estado não considera a docência na fase inicial do processo de escolarização uma 

atividade profissional.  

Dessa forma, Estado e mercado embora reconheçam a importância da formação de 

quadros qualificados para atuar no magistério, na prática, ainda pautam algumas de suas ações 

baseando-se em concepções que vêem a educação como atividade possível de ser 

desenvolvida numa visão simplista da reprodução cultural e transmissão de conteúdos sem a 

necessidade de um profissional.            

 

[...] nós não somos reconhecidos como uma profissão, até pela questão 
histórica, cultural, tem no Brasil aquela história o professor, é a tia, o 

professor ele é o sacerdócio, quando a gente sabe que é uma prestação de 

serviço, isso tem dificultado que se considere professor como uma profissão, 

a docência como uma profissão, então nós temos encaminhado essa luta, é 
uma luta que é encaminhada também a nível nacional através da nossa 

confederação.
25

  

 

Na verdade, quando os sindicatos negam o caráter sacerdotal da função do professor, 

não estão negando seu caráter vocacional, mas sim um projeto que se impõe baseado em 

princípios da racionalidade técnica, mas que preserva as características do improviso e apela 

para os sentimentos de desapego material de que pessoas que queiram se dedicar à educação, 

diante da ineficiência das políticas educacionais em acabar com o analfabetismo no país, 

assim como melhorar os índices no desempenho educacional da população. 

O componente mais significativo da negação do caráter sacerdotal na função docente é 

a reivindicação dos sindicatos, para que o Estado implemente políticas educacionais 

consistentes, as quais reconheçam e valorizem o professor como um profissional. Para tanto, 

promovendo a formação permanente, possibilitando a atualização dos seus saberes e 

conhecimentos, assegurando as condições de trabalho adequadas às especificidades das 

atividades desenvolvidas por este profissional, remunerando-os condignamente diante da 

complexidade da função desempenhada e da sua relevância social.     
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4.5 - A ação coletiva e o desenvolvimento de uma cultura profissional no professor 

As práticas cotidianas do movimento sindical contribuem com a profissionalização 

docente por se constituir de processos interativos, nos quais ocorrem trocas de experiência 

entre professores em diferentes estágios de desenvolvimento profissional. As reuniões, 

assembléias, encontros e congressos são momentos significativos na aprendizagem do ser 

professor, uma vez que além de discutir questões que envolvem o caráter corporativo nas 

relações de trabalho, são compartilhados os saberes e conhecimentos construídos na e 

sobre a prática docente pelos próprios professores no âmbito da atuação profissional.  

 Quando os professores participam dos movimentos, fazendo-se presente nas 

reuniões, assembléias, paralisações de advertência, greves etc., adquirem informação 

sobre as leis que regem a educação, ficam conhecendo seus direitos e, em geral, são 

estimulados a discutir sobre os problemas da educação de modo mais amplo, incluindo-se 

os conflitos decorrentes de questões que envolvem a dominação e o desejo de liberdade, 

tais como: a relação entre as classes sociais, a discriminação racial, de gênero, de pessoas 

com necessidades especiais entre outras.         

Estes temas estão presentes nas pautas de discussões propostas pela CNTE, a qual 

orienta os sindicatos filiados a discutirem-nos nas suas bases, disponibilizando um conjunto 

de informações através de meios impressos como os cadernos de teses dos seus congressos, 

cartilhas, cartaz, boletins e jornais, além de meios eletrônicos como seu site na Internet. Os 

sindicatos, por sua vez tanto distribuem tais informes com os associados, como os expõem em 

seus murais, facilitando o acesso às informações que ampliam a visão do professor sobre 

assuntos pouco debatidos de modo consistente na grande mídia.  

A importância das entidades sindicais como espaço de difusão de conhecimentos 

importantes na formação do professor se revela na fala da quase totalidade dos entrevistados, 

quando estes se expressam de modo semelhante ao que afirma um dos sujeitos da pesquisa: 

“... tem assuntos que são tratados lá e que mesmo não tendo certo conhecimento passa a 

conhecer, a gente passa a ler, então a gente vai crescendo, na minha formação realmente ele 

está contribuindo”. 

Muitas vezes o acesso à informação ocorre a partir de uma simples visita do professor 

à sede do sindicato, isso faz com que a totalidade dos entrevistados reconheça o sindicato 

como um espaço importante da sua formação, uma vez que nele são adquiridos muitos dos 

elementos necessários à compreensão das relações humanas, e, nestas atuar no sentido de 

transformá-las. Nesse aspecto, a totalidade dos entrevistados considera as entidades sindicais 
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como verdadeiras escolas, onde desenvolveram a consciência política dos problemas sociais e 

consequentemente da educação, levando-os a mudanças positivas no seu modo de atuação em 

sala de aula. 

Na opinião dos professores entrevistados a participação ativa no movimento sindical 

estimula o desenvolvimento intelectual, uma vez que os desafios enfrentados no cotidiano da 

entidade impulsionam-os a buscar novos conhecimentos na tentativa de compreender e 

explicar a realidade da educação. Ao lidar com uma diversidade de temas em sua ação 

conscientizadora, os sindicatos incentivam o desenvolvimento profissional dos professores, 

conforme o depoimento a seguir: “quando a gente busca reunir, quando a gente está numa 

assembléia trazendo temas da atualidade pra uma discussão, agente tá incentivando, a gente tá 

fazendo com que cada profissional, vá a busca daquele aperfeiçoamento”. 

A atuação no sindicato proporciona entre outras coisas, a ampliação da visão política 

do educador, favorecendo uma melhor compreensão do papel do Estado na definição e no 

encaminhamento das políticas públicas voltadas para a população. É com base nessa 

compreensão que se busca maior transparência na gestão das instituições públicas, tendo o 

sindicato como um espaço privilegiado e instrumento de participação da sociedade civil 

organizada nas decisões do Estado. 

O engajamento nas lutas coletivas leva os professores entrevistados a reconhecer o 

sindicato como uma escola de formação política, onde se mantém viva a utopia de uma 

sociedade mais justa com o aperfeiçoamento do caráter público do Estado. Isso decorre da 

crença de que na luta sindical o cidadão comum adquire a condição de ator social da 

mudança, passando a compreender de modo mais claro as minúcias da relação política entre 

os poderes públicos da sociedade. Esse tipo de aprendizado se dá nas negociações com os 

representantes do governo e membros do legislativo, no estudo das questões relacionadas ao 

financiamento da educação, bem como das concepções políticas adotadas na gestão 

administrativa e pedagógica do sistema e escolas, para propor mudanças nas relações 

estabelecidas nesses espaços.     

Na condição de espaço da formação política dos entrevistados, o sindicato contribuiu 

com o desenvolvimento intelectual destes, uma vez que os estimulou a fazer leituras 

complexas sobre as relações sociais, as quais indicaram outras perspectivas no modo de ver e 

viver o mundo.  

  

[...] O movimento sindical me trazia um monte de coisas novas, da história 

do movimento sindical, como estavam organizadas, as concepções. Então 
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você pegava logo o livro o Manifesto comunista pra ler, você queria ver um 

bocado de coisa, de Lênin, de Trotski, a Revolução de 1917, o Verão 

Vermelho na União Soviética, você começava logo a querer essas coisas.  
De qualquer forma você ia nessa busca de informação, desses processos 

históricos, então o movimento sindical deixa essas marcas em mim, essa 

coisa da leitura, de está indo atrás das coisas. Acho que foi determinante pra 

minha formação essa minha militância enquanto sujeito, acho que foi essa 
coisa que mais marcou que vem exclusivamente do movimento sindical a 

minha opção de militância de vida, assim, concilio a minha atuação 

profissional docente, não consigo ver diferente, eu estou na sala de aula, sou 
professora que domina o conteúdo da minha área de conhecimento, que não 

está deslocado das questões do cotidiano, da minha prática social.
26

  

 

Essa fala sintetiza a opinião de outros entrevistados, mostrando o sindicato como um 

lugar no qual passaram a conhecer concepções de educação, baseadas no materialismo 

histórico dialético que preconiza a transformação social. Isso fez reforçar o compromisso 

político e social de suas práticas pedagógicas na sala de aula, assim como, despertou para a 

necessidade de estar num permanente processo de qualificação, apreendendo conhecimentos 

transversais a todos os demais assuntos trabalhados pelo professor no cotidiano de sua ação 

pedagógica. Portanto, a luta sindical impulsiona a busca de informação que proporciona a 

realização da atividade docente, mais próxima da realidade social na perspectiva de 

transformá-la.   

No sindicato se aprende a defender os direitos porque se passa a conhecê-los, portanto 

é um lugar que favorece o crescimento pessoal e profissional, à medida que se desenvolve 

intelectualmente. Na condição de liderança, os sindicalistas desenvolvem a capacidade de 

convencimento, uma vez que é de sua competência convencer tanto a base como o opositor 

nos movimentos sobre a viabilidade das propostas defendidas pela entidade. Uma vez que é a 

partir de sua capacidade de convencimento que os professores se engajam nas lutas 

reivindicativas, bem como as autoridades atendem ou não as reivindicações da categoria.  

Nesse sentido as lutas sindicais têm contribuído para a profissionalização docente na 

região pela conquista de leis específicas do magistério no âmbito dos Estados e municípios, as 

quais regulamentam a vida funcional dos professores através dos planos de carreira 

profissional e dos estatutos do magistério. Na instituição desses instrumentos legais os 

sindicatos têm tido participação fundamental nos processos de elaboração, discussão e 

aprovação na esfera legislativa.  

Essa participação no processo de produção das leis tem contribuído para que nestas 

constem como direito, muitas das reivindicações da categoria que lhe permite avanços na 
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condição profissional do professor, tais como o estabelecimento de hora-aula atividade, 

licença remunerada para fins de qualificação e avanços na formação, realização de concursos 

públicos no provimento dos cargos de professor, participação nos conselhos, além das lutas 

pela definição de um piso salarial, evitando, assim, que em alguns municípios os professores 

tenham remuneração abaixo do salário mínimo.  

Os sindicatos tiveram e têm um papel importante na democratização da gestão e na 

horizontalidade das relações no sistema educacional da região, sua presença é muito 

significativa na mudança de postura de professores e gestores que buscam atuar na educação 

com uma postura profissional num processo constante de construção da profissão docente. 

Portanto, ao desenvolver ações coletivas visando à defesa dos interesses dos professores, mas, 

acima de tudo defendendo uma educação de qualidade para a população, os sindicatos aqui 

estudados cumprem um relevante papel no processo de profissionalização dos professores na 

região do Vale do São Francisco.     

 



CONCLUSÕES 

 

 

Tomando como referência as cidades de Juazeiro e Petrolina, vimos que a organização 

coletiva dos professores no Vale do São Francisco tem maior visibilidade a partir de meados 

da década de 1980. Nesse período, as associações representativas da categoria passam a se 

organizar sob influência dos movimentos grevistas desencadeados no país, demarcando a 

característica de um novo sindicalismo também no segmento docente.  

Os professores dessa região se inserem nas lutas reivindicativas desencadeadas pelos 

colegas da capital passando a difundir e organizar os movimentos também no interior dos 

Estados da Bahia e de Pernambuco, contribuindo assim, para a ampliação e o fortalecimento 

do associativismo docente nos referidos Estados. Ao se transformarem em sindicatos a partir 

de 1989, as associações de professores ampliam os horizontes de sua representatividade na 

defesa dos interesses dessa categoria profissional.  

Ao assumir uma postura crítica em relação à educação das camadas populares, bem 

como uma atitude reivindicativa por melhores condições para o exercício profissional da 

docência, os sindicatos enfrentam a resistência das elites que representam o poder político na 

região. Trata-se de políticos locais que apoiaram o regime militar no período de 1964 a 1984, 

e permaneceram governando nessa região, graças aos acordos estabelecidos na transição para 

um processo político democrático lento e gradual que possibilitou a permanência de governos 

conservadores no poder.  

Nos enfrentamentos das associações/sindicatos com os governos sobressaíram como 

dificuldades na organização da categoria docente, o medo dos professores se associarem ou 

sindicalizarem, a cultura da passividade da população regional e a incipiente consciência 

política, motivadoras das lutas por benefício de longo prazo e grande alcance social. Além das 

dificuldades inerentes ao comportamento dos professores em relação às ações coletivas, os 

sindicatos enfrentaram também as estratégias de desmobilização da categoria docente, uma 

vez que os governos não hesitavam em combater o movimento sindical, seja com a força 

policial, seja com medidas administrativas de caráter punitivo às lideranças dos movimentos.  

No contexto em que os professores no Vale do São Francisco iniciam sua organização 

coletiva em forma de associações e/ou sindicatos de caráter reivindicativo, ainda era comum 

os governantes combaterem os movimentos sociais de luta através da repressão policial, um 

resquício da tradição autoritária cultivada durante a ditadura dos militares. Quanto às medidas 

administrativas para intimidar a organização do movimento docente recorria-se a expedientes 

como demissões, corte do ponto, suspensão dos salários e intervenção nas entidades através 
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de corte dos repasses financeiros descontados na folha de pagamento dos funcionários, bem 

como estimulando a criação de outras entidades sindicais lideradas por aliados políticos dos 

governos.  

Essas medidas dificultam a organização dos sindicatos, surtindo os efeitos esperados 

pelos governantes à proporção que os professores se intimidam, e às vezes desacreditam na 

força do coletivo como instrumento de poder capaz de transformar uma dada realidade. Isso 

contribui para a desmobilização da categoria, e consequentemente para a falta de interesse dos 

professores em efetuarem o pagamento das contribuições sindicais, além das divergências 

internas no modo de condução das lutas dos professores na região. 

Mas se esses fatores contribuem para dificultar a organização do movimento, 

contraditoriamente, outros fatores, no mesmo contexto, favoreceram ao seu desenvolvimento, 

tais como: 1) a existência de um grupo interessado em desencadear o movimento, motivados 

por um conjunto de reivindicações; 2) um contexto sócio-histórico e político favorável; 3) o 

processo de interiorização das associações/sindicatos; 4) a definição de um estatuto sindical; 

5) apoio conquistado junto aos segmentos políticos, religiosos e a outros sindicatos. 

Os sindicatos docentes no Vale do São Francisco se caracterizam pela postura crítica 

que assumem na relação com o sistema educacional, pelas ações desenvolvidas visando elevar 

o grau de profissionalização dos professores, como também por seus conflitos internos. 

Diante da realidade caótica das escolas as entidades representativas dos professores 

responsabilizam os governantes pelo descaso com a educação da população mais pobre 

economicamente e reivindicam investimentos na formação dos professores, valorização 

salarial e melhores condições de trabalho.   

A relação política com os governantes é marcada por conflitos que se estabelecem 

quando se esgota a possibilidade de diálogo, tendo como desfecho os movimentos de protesto, 

com passeatas, paralisações e greves. O que, aliás, constitui-se num dos graves problemas da 

escola pública, uma vez que as greves prejudicam exatamente os que mais necessitam dessa 

instituição para o seu desenvolvimento intelectual, social e econômico.  

Isso preocupa também as lideranças sindicais fazendo-os refletir sobre a necessidade 

de buscar novas formas de organização coletiva que potencializem as lutas pelo avanço 

profissional dos professores, assim como por uma melhor qualidade da educação. Desse modo 

tem sido pauta nas ações do movimento sindical, temas como a elevação da escolaridade dos 

trabalhadores em educação, os processos contínuos de formação, o acesso às novas 

tecnologias da comunicação e educação, a adequação da organização escolar à realidade local.  
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Nesses aspectos o movimento sindical tem alcançado algumas vitórias, tendo em vista 

a definição de leis específicas do magistério nas diferentes esferas da administração pública, 

tais leis são aprovadas mediante um embate de forças políticas, no qual os sindicatos 

participam apresentando suas reivindicações em forma de projetos de lei, negociando as 

propostas com representantes dos governos, e, em alguns casos, acionando a justiça para fazer 

com que as autoridades políticas cumpram as leis da educação no contexto regional. 

Isso é decorrente de uma maior participação da sociedade civil nas decisões do Estado, 

manifestada tanto na luta por uma gestão democrática das escolas, como na apresentação de 

propostas para a formulação de políticas mais abrangentes no âmbito dos sistemas de ensino e 

da sociedade. Essa participação se efetiva com a presença das entidades representativas dos 

professores nos diversos conselhos instituídos a partir da década de 1990, tais como os 

conselhos municipais da educação, conselhos da merenda escolar e conselhos de 

acompanhamento e fiscalização da aplicação dos recursos do FUNDEF, os quais representam 

uma possibilidade de alcance de maior transparência na gestão da educação.  

A presença de representantes das entidades sindicais nos conselhos implica o acesso 

aos dados relativos à gestão, os quais servem de base para as denúncias nas situações em que 

há suspeitas de irregularidades na aplicação dos recursos orçamentários. Com base em provas 

documentais os sindicatos têm acionado a justiça para reverter decisões administrativas dos 

gestores e assim fazer valer os direitos dos professores.  

Os sindicatos propõem projetos de lei que regulamentam a vida funcional dos 

professores através dos estatutos e planos de cargos, carreira e salários do magistério, sendo 

os movimentos pela definição deste instrumento legal, as mais importantes lutas referidas 

pelos militantes desses três sindicatos estudados. A atuação dos sindicatos não se resume ao 

caráter reivindicativo, mas também propositivo quando seus membros elaboram suas 

propostas, negociam com o poder público e lutam pela sua aprovação.        

Os conflitos entre sindicatos e governos nessa região decorrem da falta de acordo em 

relação aos direitos considerados básicos dos professores enquanto profissionais, nessas 

situações surgem os conflitos que originam greves que se prolongam por vários dias, 

prejudicando sensivelmente a população que depende da escola pública.  

Para se fortalecerem na luta em prol de conquistas para a categoria docente e o setor 

educacional, os sindicatos de professores buscam apoio junto a outras organizações de 

trabalhadores, fazendo com que suas lutas sejam reconhecidas como lutas dos trabalhadores 

em geral, porém se observa certa fragilidade nesse tipo de parceria, quando se trata de 

diferentes sindicatos representantes de professores num mesmo contexto regional, uma vez 
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que não se evidencia uma articulação entre os sindicatos de educadores que atuam nessa 

região no sentido de definir e propor as diretrizes de um projeto educacional para a região.  

Agindo isoladamente os sindicatos perdem força na concretização do ideal de 

transformação da sociedade, uma vez que as lutas se circunscrevem nos interesses imediatos e 

corporativos da categoria, perdendo de vista a dimensão formadora de uma consciência 

política na classe trabalhadora.  

Os sindicatos têm a sua luta fragilizada também pelas divergências evidenciadas entre 

seus membros, motivadas tanto pelas discordâncias quanto pelo modo de organização do 

movimento dos professores, como pelo desejo imediato de ascensão pessoal e política de 

alguns militantes e lideranças sindicais, que utilizam os sindicatos como um espaço 

privilegiado na projeção de suas ambições individuais.   

Contraditoriamente os conflitos internos contribuem positivamente com o movimento 

docente, por fazer emergir novas lideranças que ao defender seu ponto de vista projetam 

novas perspectivas e possíveis caminhos a serem trilhados na organização sindical dos 

professores, desenhando outros modelos na ação coletiva docente.        

Outro elemento que fragiliza a luta dos professores é a omissão de grande parte dos 

colegas docentes, que se faz ausente nos movimentos por razões como: medo de ser 

identificado e perseguido pelas autoridades políticas, intensidade da jornada de trabalho, ou 

mesmo falta de consciência em relação à importância das ações coletivas. A participação mais 

efetiva, geralmente é limitada a uma minoria, disposta a enfrentar as adversidades do sistema 

educacional, chamando para si a responsabilidade de construir a realidade da educação, 

contribuindo com apresentação de propostas e lutando para vê-las efetivadas, com isso os 

professores militantes vão se construindo profissionalmente e lutando pela profissionalização 

dos demais colegas.  

Nas lutas do movimento docente, os professores sindicalistas ampliam suas 

concepções a respeito do ser professor, sendo base para isso observações de sua prática 

cotidiana e a apropriação do discurso acadêmico-científico, difundido nos encontros de 

formação e leitura de artigos publicados em revistas e jornais publicados, principalmente, pela 

CNTE. Assim, os sindicalistas expõem seu pensamento a respeito do professor profissional, 

caracterizando-o como um sujeito competente, capaz, conhecedor, facilitador da 

aprendizagem, assíduo, responsável, vocacionado para o magistério, solidário, ético, 

comprometido, crítico, bem remunerado e dedicado exclusivamente ao magistério.  

Observou-se nesse estudo que embora o debate sobre a profissionalização docente não 

se evidencie nos sindicatos com relativa compreensão das produções acadêmicas que teorizam 
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esse assunto, as ações do movimento sindical nessa região têm buscado superar as condições 

desfavoráveis ao desenvolvimento profissional dos professores, reivindicando do poder 

público, melhores condições de trabalho, investimentos na formação docente, bem como 

reconhecimento de sua importância social e valorização salarial. Desse modo os sindicatos 

demonstram certa participação na construção das identidades profissionais dos professores, 

sobretudo, daqueles que se envolvem no movimento de modo mais intenso, e crêem na ação 

coletiva como elemento formador. 

Através das ações coletivas os sindicatos buscam reconquistar o respeito para com os 

trabalhadores da educação, assim como o reconhecimento da docência como profissão dotada 

de características próprias, que deve ser exercida por profissionais. Nesse sentido os 

sindicatos propõem e/ou reivindicam a elevação dos níveis de qualificação da categoria ora 

promovendo seminários, encontros e conferências nas quais se discutem os problemas da 

educação, ora cobrando do Estado a responsabilidade pela formação inicial e continuada dos 

professores.          

As ações formadoras promovidas pelos sindicatos da região possibilitaram aos 

professores de Juazeiro e Petrolina um contato com novas concepções de educação, 

favorecendo o desenvolvimento da crítica ao sistema educacional em nível regional. A 

perspectiva de uma educação transformadora passou a ser difundida entre os professores que 

já integravam os sistemas de ensino quando os sindicatos decidem priorizar o debate 

educacional na região a partir da década de 1980.   

No que concerne às reivindicações por formação os sindicatos têm agido junto aos 

governos estaduais e municipais no sentido de oferecer condições para que os professores 

possam alcançar a sua titulação para que assim, possam se adequar às exigências 

contemporâneas, bem como as determinações legais. Além disso, os sindicatos lutam pela 

efetivação de direitos profissionais como afastamento com remuneração, para os professores 

que desejam se qualificar participando de encontros, congressos, seminário e/ou cursos de 

pós-graduação.  

Em relação à luta por melhores condições de trabalho, os sindicatos manifestam  

preocupação com as instalações físicas das escolas, o acesso dos professores aos seus locais 

de trabalho, os recursos didáticos, o apoio administrativo e pedagógico, tempo previsto na 

carga horária de trabalho para estudo e menor intensidade na jornada de trabalho do professor. 

Suas principais críticas são direcionadas aos projetos arquitetônicos das escolas que não 

dispõem de espaços satisfatórios para o desenvolvimento da prática educativa, as condições 



 210 

de deslocamento dos professores de casa para as unidades escolares, a insuficiência de 

recursos materiais e financeiros que dariam suporte à atividade pedagógica dos professores. 

Em relação à valorização salarial há o entendimento de que a docência é uma atividade 

relevante, necessária ao desenvolvimento da sociedade e, portanto, requer pessoas 

qualificadas e consequentemente bem remuneradas para o exercício da função docente. Com 

base nesse entendimento os sindicatos lutam por uma remuneração que permita aos 

professores viverem com dignidade, além de prover o processo de formação que se faz 

necessário ao desempenho de suas atividades profissionais.     

Na perspectiva de alcançar a valorização salarial, a categoria dos professores através 

de seus sindicatos busca a superação do caráter sacerdotal atribuído à atividade docente. Essa 

busca é parte do processo de construção dialética das identidades profissionais dos 

professores, no qual um novo modelo de professor é estabelecido com a superação dos 

modelos anteriores.   

A constituição de novos modelos da profissão docente resulta da combinação de 

diversos fatores que influenciam na configuração de novas identidades sócio-profissionais 

dos professores. As práticas cotidianas dos sindicatos favorecem ao desenvolvimento 

profissional da categoria docente por se constituir de processos interativos, onde são 

compartilhados saberes e experiências adquiridas no exercício da profissão. Isso implica 

que o sindicato pode ter um papel significativo no processo de profissionalização docente 

que se desenvolve permanentemente levando em conta as duas dimensões, do 

profissionalismo e da profissionalidade.   

No Vale do São Francisco é observado que o processo de profissionalização docente, 

por via dos sindicatos, se efetiva à medida que professores se engajam nas lutas de suas 

entidades representativas, e nesse espaço desenvolvem uma percepção crítica sobre seu 

trabalho na sala de aula, sobre a escola, sobre o sistema educacional e sobre a sociedade como 

um todo. A partir de uma compreensão crítica da realidade educacional, os docentes 

militantes do movimento sindical mobilizam esforços coletivos visando qualificar a categoria, 

reivindicando que o Estado implemente programas de formação com esse objetivo, exigem 

melhores condições de trabalho, lutam pela valorização salarial, construindo assim uma 

imagem de professor mais próxima do modelo profissional.  

Esse estudo mostra que o papel dos sindicatos com atuação nessa região, assim como 

em outras regiões do país, tem tido maior visibilidade em relação à dimensão externa da 

profissionalização, nos aspectos coletivos constitutivos das ações políticas que caracterizam o 
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profissionalismo. Observamos nos discursos dos professores sindicalistas, menor atenção aos 

aspectos que constituem a dimensão interna que define a profissionalidade.  

Diante do que vimos ao longo dessa tese concluímos que os sindicatos aqui 

pesquisados - por se constituírem espaços de interações humanas, aprendizagem e trocas de 

experiências significativas - cumprem um importante papel no processo de profissionalização 

de professores no Vale do São Francisco. Essa importância repercute com maior intensidade 

na dimensão do profissionalismo caracterizado pelas lutas políticas em prol da valorização 

salarial, reconhecimento público e a consequente elevação do status social da profissão da 

docente.  

Considerando-se que a construção da profissão docente implica um processo de 

profissionalização, articulado dialeticamente nas dimensões do profissionalismo e da 

profissionalidade, faz-se necessário que os sindicatos nessa região ampliem seu grau de 

importância nesse processo de profissionalização dos professores por eles representados. Para 

tanto, tais entidades deverão implementar planos de ação coletiva que priorizem a formação 

política e sindical da base, além de proporcionar a reflexão sobre questões relacionadas ao 

desenvolvimento profissional da categoria como: o código de ética profissional; os aspectos 

da gestão e financiamento da educação; os processos pedagógicos na escola e na sala de aula; 

a crítica epistemológica dos conhecimentos mobilizados no ensino; as mediações que 

possibilitam a aprendizagem na escola e na sala de aula. 

Uma ação sindical com tais características implica resignificar o papel do sindicato, 

tornando-o mais profissionalizado com ampla capacidade propositiva no campo educacional. 

Reconhecemos que, nem sempre, os sindicatos contam com quadros de diretores com 

competência suficiente para desenvolver ações desse tipo; no entanto, suas diretorias podem 

firmar parcerias com as universidades regionais e outros centros de referência na produção de 

conhecimento sobre a profissão docente, no sentido de contribuir para o desenvolvimento 

profissional dos professores de modo mais efetivo na articulação dialética das dimensões da 

profissionalidade e do profissionalismo no processo de construção da profissão docente.      

 

 



REFERÊNCIAS 

 

 

ALMEIDA, Maria Isabel. O sindicato como instância formadora dos professores: novas 

contribuições ao desenvolvimento profissional. 1999. Tese (Doutorado em Educação) – 

Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 1999.      

_________, Maria Isabel. Desenvolvimento profissional docente: uma atribuição que também 

é do sindicato. In: REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 23., 2000, Caxambu, MG. Anais 

Eletrônicos... Caxambu: ANPED, 2000. Disponível em < 

www.anped.org.br/reunioes/23/textos/0412t.PDF>.  Acesso em 14/abr/2004.  

ALTET, Marguerite. As competências do professor profissional: entre conhecimentos, 

esquemas de ação e adaptação, saber analisar. In: PERRENOUD, Phelipe. et.al. (orgs.). 

Formando professores profissionais: Quais estratégias? Quais competências? Tradução – 

Fátima Murad e Eunice Gruman. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001. 

ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. (Org.). Formação de Professores no Brasil 

(1990- 1998). Brasília-DF MEC/Inep/Comped,.  Série Estado do Conhecimento, n. 6, 2002. 

Disponível em < www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/formacao_de_professores_148.pdf >  

Acesso em 07/jun/2006. 
  

ANFOPE – Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação. Documento 

final, X Encontro Nacional, Brasília, 2000.  

    

ANTUNES, R. Os sentidos do Trabalho. Ensaio sobre a afirmação e a negação do 

trabalho. 4. Ed. São Paulo: Boitempo, 1985. 

APEOSP. História da APEOESP. Disponível em < www.apeoesp.org.br/histórico/2006 >. 

Acesso em 03/out/2006. 

ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução Roberto Raposo. 10ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2000. 

ARROYO, Miguel G. A. Mestre, Educador, Trabalhador: organização do Trabalho e 

profissionalização. 1985. Tese (Livre Docência), Faculdade de Educação. Universidade 

Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1985.  

_____________________. Ofício de Mestre: imagens e auto-imagens. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2000. 

BALBINO, José Maria; AFONSO, Lucia Helena Rincon. Formação de profissionais da 

educação: a intervenção dos sindicatos. In. BRZEZINSKI, Iria (Org.). Profissão Professor: 

identidade e profissionalização docente. Brasília: Plano Editora, 2002, pp.95-112.  

BORGES, Celma. Movimentos dos professores estaduais da Bahia: as lutas dos anos 80.  

Caderno CRH – Revista do Centro de Recursos Humanos / UFBA.  Democracia, Cidadania 

e Pobreza: a produção de novas solidariedades.  Salvador, n. 26/27, P. 255 – 289, jan. / 

dez. 1997. 

BRZEZINSKi, Iria e GARRIDO Elsa. Análise dos trabalhos do GT Formação de Professores: 

o que revelam as pesquisas do período 1992-1998. Revista Brasileira de Educação, Rio de 

Janeiro, Set/out/nov/dez, 2001 nº18 Disponível em < 

http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/formacao_de_professores_148.pdf
http://www.apeoesp.org.br/histórico/2006


 213 

http://www.anped.org.br/rbe/rbedigital/RBDE18/RBDE18_09_IRIA_BRZEZINSKI_E_ELS

A_GARRIDO.pdf > Acesso em 20/nov/2006.  

________________. Profissão professor: Identidade e Profissionalização Docente. 

Brasília: Plano Editora, 2002.  

CARLOTTO, Mary Sandra. A síndrome de burnout e o trabalho docente. Psicologia em 

Estudo, Maringá, v. 7, n. 1, p. 21-29, jan./jun. 2002. Disponível em < 

http://www.scielo.br/pdf/pe/v7n1/v7n1a03.pdf > Acesso em 10/fev/2008.  

CATANI, Denice Barbara. Educadores à meia-luz: um estudo sobre a revista de ensino da 

Associação Beneficente do Professorado Público de São Paulo 1902 – 1918. 1989. Tese 

(Doutorado em Educação) - Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 1989.     

CNTE – A CNTE: organização consolidada. Disponível em < 

http://www.cnte.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=110 >. 

Acesso em 20/mai/2006.   

CHILCOTE, Ronald H. Transição Capitalista e a Classe Dominante no Nordeste. 

Tradução de Lólio Lourenço de Oliveira. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 

1990. 

CONTRERAS, J. A autonomia de professores. São Paulo: Cortez, 2002. 

CUNHA, Maria Isabel da. Profissionalização docente: contradições e perspectiva. In: VEIGA, 

Ilma P.A, CUNHA, Maria Isabel da. (Orgs.). Desmistificando a profissionalização docente. 

Campinas, SP: Papirus, 1999. 

DEMO, Pedro. Pobreza política. 4ª ed. Campinas, SP: Autores Associados, 1994. 

DUBAR, Claude. A socialização: construção das identidades sociais e profissionais. 

Portugal: Porto, 1997. 

DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. São Paulo: Martin Claret, 2004.  

ENGUITA, Mariano Fernandez. Ambigüidade da docência: entre o profissionalismo e a 

proletarização. Teoria e Educação 4, Porto Alegre, 1991. 

_________________________. A la busca de um modelo profesional para la docência: 

liberal, burocrático o democrático? Revista Iberoamericana de Educación. Espanha, 

Número 25, jan / abril 2001. 

ENGELS, Friedrich. A Dialética da natureza. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 

FERREIRA, Márcia Ondina Vieira. Trabalhadores em educação? Reflexões sobre 

sindicalização e identidade docente. In: 12º  Encontro Nacional de Didática e Prática de 

Ensino, 2004, Curitiba. 12º ENDIPE – Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino. 

Curitiba: PUCPR, 2004. p. 2130-2142.   

FREIDSON, Eliot. La teoria de lãs profisiones: Estado del arte. Perfiles Educativos, vol. 

XXIII, num. 93, pp. 28-43, 2001. Disponível em < 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=13209303>. Acesso em 10/set/2005.  

FREIRE, Paulo. Conscientização: teoria e prática da libertação. São Paulo: Morais, 1980.   

FREITAS. Helena Costa Lopes de. A reforma do Ensino Superior no campo da formação dos 

profissionais da educação básica: As políticas educacionais e o movimento dos educadores. 

Educação & Sociedade, ano XX, nº 68, Dezembro de 1999.  

http://www.anped.org.br/rbe/rbedigital/RBDE18/RBDE18_09_IRIA_BRZEZINSKI_E_ELSA_GARRIDO.pdf
http://www.anped.org.br/rbe/rbedigital/RBDE18/RBDE18_09_IRIA_BRZEZINSKI_E_ELSA_GARRIDO.pdf
http://www.scielo.br/pdf/pe/v7n1/v7n1a03.pdf
http://www.cnte.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=110
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=13209303


 214 

GADOTTI, Moacir. Estado e sindicalismo docente: 20 anos de conflitos. Revista Adusp. São 

Paulo. P. 14 – 20, Dez. 1996.    

GATTI, Bernadete Angelina. Formação de professores e carreira: problemas e movimentos de 

renovação. 2ª. Ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2000.      

GENTILI, Pablo e SUAREZ, Daniel, (Orgs.). Reforma educacional e luta democrática: um 

debate sobre a ação sindical docente na América Latina. São Paulo: Cortez, 2004.   

GIANNOTTI, Vitor. História das lutas dos trabalhadores no Brasil. Rio de Janeiro : Muad 

X, 2007.   

GINDIN, Julián. Acerca das fontes de pesquisa bibliográfica sobre movimento sindical 

docente e educação na América Latina. In: GENTILI, Pablo e SUAREZ, Daniel, (Orgs.). 

Reforma educacional e luta democrática: um debate sobre a ação sindical docente na 

América Latina. São Paulo: Cortez, 2004. 

GIL VILLA, Fernando. Crise do professorado: uma análise crítica. Tradução de Talia 

Burgel. Campinas, SP: Papirus, 1998.   

GIROUX, Henry A. Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da 

aprendizagem; trad. Daniel Bueno. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.   

GONÇALVES, Esmeraldo Lopes. Opara: formação histórica e social do submédio São 

Francisco. Juazeiro, BA [s.n], 1997.    

GOHN, Maria da Glória Marcondes.  Movimentos sociais e educação.  2. ed. São Paulo: 

Cortez, 1994.  

________________________. Reformas educacionales en brasil: actores y procesos 

participantes en San Paulo (1995-2000). Disponível em: <http://www.lpp-

uerj.net/olped/documentos/1784.pdf >. Acesso em 10/set/2006. 

GUERREIRO SÉRON, Antonio. Professorado, educação e sociedade: enfoques teóricos e 

estudos empíricos em sociologia do professorado. In: VEIGA, Ilma P.A, CUNHA, Maria 

Isabel da. (Orgs.). Desmistificando a profissionalização docente. Campinas, SP: Papirus, 

1999. 

HALBWAHS, Maurice. A memória coletiva. Tradução de Lais Teles Benoir. São Paulo: 

Centauro, 2004.  

HIPOLYTO, Álvaro Moreira. Trabalho docente e profissionalização: sonho prometido ou 

sonho negado? In: VEIGA, Ilma P.A, CUNHA, Maria Isabel da. (Orgs.). Desmistificando a 

profissionalização docente. Campinas, SP: Papirus, 1999.      

HOBSBAWM ,  Eric I .  Os trabalhadores :  estudo sobre a história do operariado.  

Tradução de Marina Leão Teixeira Viriato de Medeiros. Rio de Janeiro: Paz e Terra,  1981.   

HUBERMAN, Leo. História da riqueza dos homens. Tradução Waltensir Dutra. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan S.A., 1986. 

LAKATOS, Eva Maria, MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. 3ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2000.   

LEITE, Márcia de Paula (Org.). O trabalho em movimento: reestruturação produtiva e 

sindicatos no Brasil. Campinas, SP: Papirus, 1997.    

LOPES, Carmem Lúcia Evangelho. O que todo cidadão precisa saber sobre sindicatos no 

Brasil. São Paulo: Global, 1986. 

http://www.lpp-uerj.net/olped/documentos/1784.pdf
http://www.lpp-uerj.net/olped/documentos/1784.pdf


 215 

LOSOVSKI. D. Marx e os sindicatos: o marxismo revolucionário e o movimento sindical. 

São Paulo: Anita Garibaldi, 1989. 

KRAWCZYK, Nora Rut ; BRUNSTEIN, Raquel. Sindicalismo e Governo: uma agenda 

para o diálogo sobre a reforma educativa. O caso do estado de São Paulo/Brasil. 

FLACSO/Preal, 2003. Disponível em:  < http://www.lpp-uerj.net >. Acesso em 12/09/2006. 

 

MACEDO, Roberto Sidnei. A Etnopesquisa crítica e multirreferencial nas ciências 

humanas e na educação. Salvador: EDUFBA, 2000. 

MARX, Karl. O capital; tradução de Klaus Von Puschen. São Paulo: Centauro, 2005.  

___________ e ENGELS Friedrich. Manifesto do Partido Cumunista. Prólogo de José 

Paulo Netto. São Paulo: Cortez, 1998. 

___________. Miséria da filosofia: resposta à filosofia da miséria do senhor Proudhon. 

Tradução Paulo Ferreira Leite. São Paulo: Centauro, 2001.  

MATTOS, Marcelo Badaró. O sindicalismo brasileiro após 1930. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Ed., 2003. 

MENDES, Luiz Henrique. Professor enquanto profissional que se forma na organização 

sindical. 1997. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 1997. 

MESSINA, Graciela. Investigación en o investigación acerca de la formación docente: un 

estado del arte en los noventa. Revista Iberoamericana de Educación. nº 19 (1999), págs. 

145-207. Disponível em: <http://www.rieoei.org/oeivirt/rie19a04.PDF>. Acesso em 

20/ago/2008.   

MONLEVADE, João. Pequenas geografia, história e economia da profissão docente no 

Brasil. In: MENEZES, Luis Carlos (org.). Professores: formação e profissão. Campinas, SP: 

Autores Associados, 1996. 

NASCIMENTO, Luciano Cavalcanti do. Sindicalismo e educação: um estudo do debate 

educacional no Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco. 1996. 

Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação do Centro de Educação 

da  Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 1996. 

NÓVOA, Antonio (Org.). O passado e o presente dos professores. In NÓVOA, Antonio 

(org.). Profissão Professor. Portugal: Porto Editora LDA, p. 13 – 34, 1991.   

_____________________. Os professores e a sua formação. Temas de Educação. Lisboa: 

Dom Quixote. 1997. 

NÚÑEZ, Isauro Beltrán. As representações dos professores(as) formadores(as) sobre a 

profissão: uma questão necessária para o estudo da profissionalização docente. Natal, 

2004 (Projeto de pesquisa). Digitalizado. 

OLIVEIRA, Dalila Andrade. Estudo dos conflitos nos sistemas educacionais da região: 

agendas, atores, evolução, manejo e desenlaces – relatório de estudo de caso do Brasil. 

OLPED, Buenos Aires, 2005. Disponível em: <http://www.lpp-

uerj.net/olped/Documentos/conflitos/area_trabalho/0179.pdf> acesso em 06/ago/2006.  

PALAMIDESSI, Mariano. Sindicatos docentes e governos: Conflitos e diálogos em torno 

da Reforma Educativa na América Latina. Santiago, 2003. Disponível em: 

<www.preal.org>. Acesso em 15/set/2006.   

http://www.lpp-uerj.net/
http://www.rieoei.org/oeivirt/rie19a04.PDF
http://www.preal.org/


 216 

PERRENOUD, Phelipe. et.al. (orgs.). Formando professores profissionais: Quais 

estratégias? Quais competências? Tradução – Fátima Murad e Eunice Gruman. Porto 

Alegre: Artmed Editora, 2001. 

____________________. A prática reflexiva no ofício de professor: profissionalização e 

razão pedagógica; trad. Cláudia Schilling. Porto Alegre: Artmed Editora, 2002.      

PÉREZ, Jorge Fernández. Elementos que consolidam el concepto profesión. Notas para su 

reflexión. Revista Eletrónica de Investigación Educativa. [S. l.], v. 3, n. 2, Noviembre, 

2001. Disponível em: <jafp58@aventel.net.mx>.  Acesso: 10/mar/2003. 

PIMENTA, S. G.; LISITA, V. M. S. de S. Pesquisas sobre professores e sua formação: uma 

análise de pesquisas desenvolvidas no programa de Pós-Graduação da FEUSP − 1990 a 1998. 

Educar, n. 24, p. 87-109, 2004. Editora UFPR, Curitiba, 2004.   

POPKEWITZ, Tomaz S. Reforma educacional: uma política sociológica - poder e 

conhecimento em educação; trad. Beatriz Affonso Neves. Porto Alegre: Artes Médicas, 

1997.  

RAMALHO, Betania Leite; NÚÑEZ, Isauro Beltrán; GAUTHIER, Clermont.  professor – 

profissionalizar o ensino: perspectivas e desafios. Porto Alegre: Sulina, 2003.  

RAMALHO, B. L.; CARVALHO, M. E. P. O Magistério enquanto profissão: considerações 

teóricas e questões para pesquisa. Caderno de pesquisa, [S. l. ], n. 88. Fev. 1994. 

RIBEIRO, Maria Luisa Santos. A formação política do professor de 1º e 2º graus. São 

Paulo: Cortez, 1984.  

RODRIGUES, Janine Marta Coelho. Construindo a profissionalização docente. João 

Pessoa: Editora Universitária, 2003. 

SANTOS, Boaventura Souza. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 

5ª Ed. São Paulo: Cortez , 1999.  
 

SARRAMONA, J.;  NOGUERA, J.; VERA, J. Qué es ser profesional docente? Revista de la 

Teoria de la Educación, [S. l. ], v. 10, 1998. 

SAVIANI, Dermeval. A Nova Lei da Educação – LDB Trajetória Limites e Perspectivas.  

Campinas, SP: Autores Associados, 1997.  

_________________. Relação entre o Sindicato de Trabalhadores em Educação e as 

diferentes concepções de escola. Revista de Educação – publicação anual do Sindicato dos 

Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. São Paulo  nº 6,  p. 13 – 17, nov. 1996. 

 ________________. A política educacional no Brasil. In: Histórias e memórias da 

educação no Brasil, vol. III: século XIX. STEPHANOU, Maria e BASTOS, Maria Helena 

Camara (orgs.). Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.  

SCHON, Donald A. Educando o profissional reflexivo: um novo desing para o ensino e a 

aprendizagem; trad. Roberto Cataldo Costa. Porto Alegre: Artes Médicas Sul. 2000.    

SOBREIRA, Henrique Garcia. Alguns aspectos da reorganização do movimento dos 

professores públicos do Estado do Rio de Janeiro (1977-1980). Disponível em: <www.lpp-

uerj.net >. Acesso: 12/09/2006. 

SOUZA, Aparecida Néri de. Movimento sindical docente: a difícil trajetória. In LEITE, 

Márcia de Paula (Org.). O trabalho em movimento: reestruturação produtiva e sindicatos 

no Brasil. Campinas, SP: Papirus, 1997.  

mailto:jafp58@aventel.net.mx
http://www.lpp-uerj.net/
http://www.lpp-uerj.net/


 217 

SILVA. Antonia Francimar da. Representações de dirigentes do sindicato dos 

trabalhadores federais da educação básica e profissional sobre profissão e 

profissionalização da docência. 2004. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de 

Pós-Graduação em Educação. Departamento de Educação. Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal, 2004.   

SMITH, Adam. Os economistas. Tradução e Luiz João Baraúna. São Paulo: Nova Cultural, 

1996. 

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.   

________________; Lessard, C; GAUTHIER, C. Formação de professores e contextos 

sociais. Portugal; Rés-editora, 2002.  

________________ & LESSARD, Claude. O trabalho docente: elementos para uma teoria 

da docência como profissão de interações humanas. Tradução de João Batista Kreuch. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 

THOMPSON, E. P. A formação da classe operária inglesa; tradução Renato Busatto Neto, 

Claudia Rocha Almeida. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.  

TIRAMONTI, Guillermina. Sindicalismo docente e reforma educativa na América Latina na 

década de 1990. Trad. Paulo Martins Garchet. PREAL, 2001. Disponível em: 

http://www.preal.org/Biblioteca.asp?Pagina=3&Id_Carpeta=64&Camino=63|Preal%20Public

aciones/64|PREAL%20Documentos >. Acesso em: 14/jul/2006. 

TOURAINE, Alain. Poderemos viver junto? Iguais e diferentes; trad. Jaime A. Clasen e 

Ephaim F. Alves. Petópolis, RJ: Vozes, 1998. 

VAILLANT, Denise. Formação de formadores: estado da prática. Tradução de Paulo M. 

Garchet.  PREAL, 2003. Disponível em: 

<http://www.preal.org/Biblioteca.asp?Pagina=2&Id_Carpeta=64&Camino=63|Preal%20Publi

caciones/64|PREAL%20Documentos>. Acesso em: 14/jul/2006.  

VIANNA, Claudia.  Os nós do nós: crise e perpectivas da ação coletiva docente em São 

Paulo.   São Paulo : Xamã ,  1999. 

VEIGA, Ilma P.A, CUNHA, Maria Isabel da. (Orgs.). Desmistificando a profissionalização 

do magistério. Campinas, SP: Papirus, 1999. 

__________________.(Org.). Caminhos da profissionalização do magistério. Campinas, 

SP: Papirus, 1998.     

VIEIRA, Euripedes Falcão e VIEIRA, Marcelo Milano Falcão. A dialética da pós-

modernidade: a sociedade em transformação. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004. 192p. 

VIEIRA, J. N. Professores em movimento: a luta pela definição do Estatuto e Plano de 

Carreira do Magistério em Petrolina – PE. 2002. Dissertação (Mestrado em Educação) – 

Programa de Pós-Graduação. Faculdade de Educação. Universidade Federal da Bahia, 

Salvador, 2002. 

VILLELA, Heloisa Oliveira Santos. Do artesanato à profissão – Representações sobre a 

institucionalização da formação docente no século XIX. In: Histórias e memórias da 

educação no Brasil, vol. II: século XIX. STEPHANOU, Maria e BASTOS, Maria Helena 

Camara (orgs.). Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.       

 

http://www.preal.org/Biblioteca.asp?Pagina=3&Id_Carpeta=64&Camino=63|Preal%20Publicaciones/64|PREAL%20Documentos
http://www.preal.org/Biblioteca.asp?Pagina=3&Id_Carpeta=64&Camino=63|Preal%20Publicaciones/64|PREAL%20Documentos
http://www.preal.org/Biblioteca.asp?Pagina=2&Id_Carpeta=64&Camino=63|Preal%20Publicaciones/64|PREAL%20Documentos
http://www.preal.org/Biblioteca.asp?Pagina=2&Id_Carpeta=64&Camino=63|Preal%20Publicaciones/64|PREAL%20Documentos


ANEXOS  
 

 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM OS PROFESSORES SINDICALISTA 

 

1. Perfil do(a) entrevistado(a) e sua relação com os sindicatos  

 

1.1 - Nome:   

  

1.2 - Faixa etária: 

  

1.3- Sexo:  

 

1.4 - Nível de Formação: Habilitação: 

  

1.5 - Tempo de formado:  
 

1.6 - Instituições formadoras:  
 

1.7 - Tempo de exercício do magistério: 36 anos   

 

1.8 - Nível de atuação:  

 

(    ) Educação Infantil 

(    ) Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano  

(    ) Ensino Fundamental 6º ao  9º  ano   

(    ) Ensino Médio 

(    ) Superior  

 

1.9 - Função que exerce e/ou exerceu:  

 

(    ) Docência em sala de aula  

(    ) Direção escolar   

(    ) Coordenação  

(    ) Técnico administrativas na escola    

 

1.10 - Vínculo institucional na educação básica:  

 

(    ) Rede Estadual  da Bahia   

(    ) Rede Municipal de Juazeiro –BA   

(    ) Rede Estadual de Pernambuco   

(    ) Rede Municipal de Petrolina - PE   

 

1.11 - Você exerce e/ou já exerceu cargos na administração do sistema educacional?  

 

(    ) Sim   

(    ) Não 

 

 Se sim, qual cargo e em que período?    
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1.12 - A qual (ais) sindicato(s) de professores da região do São Francisco você é filiado?  

 

(    ) APLB   

(    ) SINTEPE   

(    ) SINDSEMP   

 

1.13 - Você é sindicalizado há quanto tempo? 

 

R:  

 

1.14 - Por que você se sindicalizou? 
 

R: 

1.15 - Você já ocupou cargo na direção sindical, qual foi, e em que período? 

R:  
 

1.16 - Como você definiria sua participação no sindicato da sua categoria?    

R:  

1.17 - O que você considera importante na atuação do(s) sindicato(s) da categoria 

docente? 

R:  

2 – Características do movimento sindical dos professores da rede pública no Vale do São 

Francisco. 

 

2.1 - Você saberia me dizer quando esse sindicato foi fundado e quais eram seus 

objetivos na época de sua fundação? 

R:  
 

2.2 - Você saberia me dizer quais foram as dificuldades encontradas no processo de 

fundação desse sindicato?  

R:  

2.3 - Quais foram os fatores favoráveis à fundação do sindicato de professores nessa 

região?  

R:  

2.4 - Em sua opinião, quais tendências políticas têm se manifestado com maior 

visibilidade dentro desse sindicato? Por que você acha isso?  

R:  

2.5 - Ao longo de sua história, como tem sido a atuação desse sindicato enquanto 

entidade representativa dos professores?  

R:  
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R: 2.6 - Que lutas foram e/ou vêm sendo desencadeadas por esse(s) sindicato(s) na defesa 

dos interesses dos professores e da educação básica? 

R:  

2.7 - Qual tem sido a importância desse sindicato como entidade representativa dos 

professores?  

R:  

2.8 - O que o sindicato mais tem reivindicado junto aos poderes públicos constituídos? 

R:  

2.9 - Que estratégias esse sindicato tem utilizado para organizar e mobilizar os 

professores em suas lutas cotidianas?  

R: 

2.10 - Como tem sido as negociações do sindicato com os poderes públicos ao longo desse 

período que você vem participando do movimento sindical?  

R:  

2.11 - Que avaliação você faz da participação dos professores nas lutas desse(s) 

sindicato(s)? 

R:  

2.12 - Esse sindicato se articula e/ou faz parcerias com outros sindicatos, confederações, 

movimentos sociais e universidades na defesa dos professores e de outras questões 

educacionais? Quais são essas parcerias? Elas são formalizadas? 

R:  

2.13 - Você poderia dizer quais são as principais bandeiras de luta desse sindicato no 

atual cenário educacional?  

R:  

 

3 - Repercussão das ações sindicais na formação e profissionalização dos professores  

 

3.1 - Ao longo de sua história, o que esse sindicato vem propondo para a formação e a 

profissionalização dos professores da Educação Básica? 

R:  

3.2 - Há no debate da reforma educacional que vem sendo implementada no Brasil e em 

vários outros países, uma preocupação com a profissionalização dos professores. Como 

esse sindicato compreende a profissionalização da docência na Educação Básica? 

R:  

3.3 - Você considera que as ações desenvolvidas no sindicato têm contribuído com a 

formação e profissionalização dos professores? Por quê?  

R:  

3.4 - De acordo com o que é discutido no sindicato, o que significa ser um professor 

profissional?  

R:  
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3.5 Quais são as contribuições desse sindicato para o processo de profissionalização da 

docência no Vale do São Francisco? 

R:  

3.6 - Que ações já foram desenvolvidas por esse sindicato no sentido de profissionalizar a 

docência? 

R:  

3.7 - Que meios o sindicato utiliza para difundir as idéias sobre a formação e 

profissionalização dos professores? 

R:  

3.8 - Quais foram as conseqüências positivas e negativas dos movimentos desencadeados 

pelo sindicato, visando a profissionalização dos professores?  

R:  

3.9 - O sindicato promove encontros sistemáticos com os professores?  

R:  

3.10 - Quais temas foram discutidos nesses encontros?  

R:  

3.11 - Que aprendizado a militância sindical lhe proporcionou e em que isso contribui 

com a sua formação e profissionalização como professor?    

R:  

3.12 - Quais conquistas foram obtidas por esse sindicato, que nos possibilita considerá-lo 

um espaço de construção da profissão docente? 

R:   

 


