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RESUMO 
 
 
 
A presente dissertação relata os resultados de  uma pesquisa que teve  por objetivo estudar a 
profissionalização do magistério público da Educação Básica na Rede Estadual de En sino do 
Estado da Bahia, procurando evidenciar como as políticas definidas para o setor no período se 
relacionam com esse processo. Nessa perspectiv a, depois de um a análise da literatura que  
envolveu o estudo das políticas ed ucacionais formuladas, no bojo das reform as políticas do 
Brasil nos anos 90, relacionando-as  com as questões que envolvem o trabalho docente e após 
a discussão de conceitos im portantes sobre a profissionalização do magistério da Educação 
Básica, realizou-se uma pesquisa de cunho documental, baseada em textos oficiais do governo 
do Estado que traçaram  mecanismos voltad os ao desenvolvimento do trabalh o docente. 
Assim, foram analisados entre os d ocumentos, leis, portarias, docum entos expedidos pelas 
diversas instâncias do governo do Estado. Com  essa análise tornou-se possível visualizar as 
ações que incidiram sobre o trabalho docente  no período de 1997-2006, assim  como refletir 
sobre os efeitos dess as políticas n a profissionalização do magistério público da Educação 
Básica na Bahia. Os resultados caminharam no sentido de sinalizar que a materialização das 
políticas do âmbito estadual não esteve em perfeita consonância com a legislação educacional 
vigente no país no período, bem  como, que os aco rdos internacionais no nível das políticas 
estabelecidas para o país foram  cumpridos de  forma parcelada. As iniciativas, contudo, 
conduziram a im plementação de ações que alte raram as bases institucionais da carreira,  
criando possibilidades de formação inicial e con tinuada em cursos superiores de licenciatu ra 
plena. Do m esmo modo detectaram-se aumentos salariais m ais significativos no período 
posterior à década de 1990. Com isso, concluiu-se que o processo de profissionalização nesse 
período apresentou poucos avanços,  com a implementação de políticas ainda fragm entadas e 
seletivas, que contribuíram para a tendên cia da precarização do tr abalho do m agistério, 
incidindo de forma negativa sobre suas atividades profissionais,  sobre o processo identitário 
na profissão e a organização da categoria.  
 
Palavras-chave: Profissionalização do magistério. Trabalho docente. Políticas de valorização 
do magistério. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT  
 
 
 
This paper presents the results  of a research that was deve loped with the purpose of studying 
the elementary school public teach ing professionalization in the State teaching n etwork in 
Bahia, looking for evidences that show if the policy defined for the sector in the period has 
influenced this process and also which were the trends registered in it. I n this perspective, it 
was developed a documental research based on Ba hia’s government official texts that created 
mechanisms to the teaching work development, after an analysis of the literature that involved 
the study of educational policy fo rmulated in the core of Brazil ’s political reforms in the 90s, 
relating it with the issues concern ing to the teaching work, and af ter a d iscussion about 
important concepts related to elem entary school teaching professionalization. In this way,  
laws, decrees and documents from different sectors of State government were analyzed. That 
analysis made possible the visu alization of actions that infl uenced the teaching work during 
1997 to 2006 period, as well as the reflection about the effects of that policy in elem entary 
school public teaching professionalization in B ahia. The research resu lts showed that the 
materialization of the State policy h asn’t been in perfect relation with Brazil’s edu cational 
legislation during that period, and that internatio nal agreements concerned to policy set to the 
country were kept by parts. The initiatives, however, led to the implementation of actions that 
changed the institutional bases of the teach er career, creating poss ibilities of in itial and 
continued formation in m ajor university course s. In a s imilar way, it was  detected more 
significant salary raises in the period subsequent to the 90s. In this way, it was concluded that 
professionalization process in that period presen ted few advances with the im plementation of 
still fragmented and selective policy that has contributed to the precarization trend of teaching 
work, with a negative effect ove r teachers’ professional activities and over teacher’s career  
organization.  
 
Key-words: Teaching professionalization. Teaching wo rk.  Teach ing profession recovery 
policy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação tem por finalidade discutir os resultados do estudo das políticas 

públicas destinadas aos profissionais do magistério da educação básica na Bahia, no contexto 

das reformas educacionais da década de 90, com a proposição de ev idenciar as contribuições 

de sua implementação para a profissionalização docente. 

Esse trabalho situa-se no cam po de estudo  da relação  trabalho-educação, e  foi 

desenvolvido na Linha de Pesquisa Política e Gestão da Educação . Nesse contexto, é 

considerado nesse estudo tanto mudanças no mundo do trabalho como nas políticas destinadas 

ao setor educacional no Brasil e na Bahia nesse período. 

O processo de redemocratização do país, acentuado na década de 1980, culminou com 

uma de suas  grandes conquistas: a Constitu ição Federal de 1988. Esse período foi m arcado 

pela participação dos diversos m ovimentos sociais, bem com o dos sindicato s e outras 

organizações sociais. As lutas sociais fervilhavam com bandeiras que exigiam direitos sociais 

igualitários e melhores condições de trabalho.  Esse processo deu origem a mudanças sociais 

especialmente no campo das classes profissionais  as quais tiveram  grande envolvimento nas 

reivindicações sociais. É no bojo dessas discussões que emergiram e se solidificaram as lutas 

dos profissionais da ed ucação no s entido da garantia e ampliação do s direitos e de serem 

asseguradas melhores condições para o exercício das suas profissões.  

Na Bahia, segundo Santos (1995), é possível identificar várias reivindicações que 

permearam as grandes lutas e anseios dos  educadores, desde o período de 1952 a 1989, 

período analisado pela autora em seu estudo. Nesse senti do ela aponta as principais 

reivindicações e realizações desse período, conforme quadro a seguir: 

 

 

 

 

  



 

 

15

Período Bandeiras da categoria dos professores 

1952   Reconhecimento profissional da categoria; 

1964   Liberdade democrática e fim do Regime Militar; 

1966 a 1968  Pagamento dos salários atrasados dos contratados; 

1977 a 1981  Evolução do Movim ento, maior representatividade na organização e 
condução das lutas. 

1981 a 1985  Redemocratização do país e do ensino público; 

1978 a 1989  
 

 Novo piso salarial e pagamento dos salários atrasados; 
 Equiparação salarial entre efetivos e contratados; 
 Realização de concurso interno para efetivação dos contratados; 
 Aplicação do Estatuto do Magistério; 
 Democratização do ensino com maior participação dos professores nas 

decisões concernentes à educação. 
Quadro I – Evolução das reivindicações ou atos que demonstram a luta dos profissionais da 
educação na Bahia p ela ampliação dos direito s. Fonte: Elaboração  da autora, a p artir de 
Santos (1995).   
  

 Por conta das mobilizações da categoria docente e suas proposições de melhoria para a 

classe algumas garantias foram  contempladas na Constituição de 1988, na L DBEN nº 

9.394/96 e em  outros dispositivos legais com o direitos a serem  assegurados. Contudo tais 

direitos receberam novos contornos nas reformas educacionais que se sucedem na década d e 

90, por conta dos acordos celebrado s pelo Governo brasileiro com  órgãos internacionais e do 

compromisso assumido por esse Governo com  o pagamento da dívida externa do país, 

posição que concorreu a partir da década de 90 para delimitar os gastos sociais, especialmente 

da educação. 

 Nesse tempo, a valorização dos profissiona is do ensino embutida na C arta Magna já 

fixava novas orientações políticas a serem  adotadas pelo Governo brasileiro. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional n º 9.394/96 (LDBEN/96) trata da q uestão da 

valorização do m agistério público estabelecendo alguns mecanismos importantes como: 

direito a formação inicial e continuada, estatutos e planos de carreira, garantia de in gresso na 

carreira exclusivamente por concurso público de  provas e títulos,  licenciamento remunerado 

para formação continuada, piso salarial pr ofissional, progressão funcional baseada em 

titulação ou habilitação e avaliação de desempenho, período reservado para estudos, além das 

condições adequadas de trabalho. Esses mecanismos vão ao encontro das principais bandeiras 
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do movimento desses profissionais.  

 No contexto das políticas educacionais de senvolvidas na década de 90 no Brasil, que 

prevê a descentralização do ensino, estados e m unicípios passam a desenvolver suas políticas 

de valorização e p rofissionalização do magistério, pautadas nas orientações delinead as pela 

política nacional. Esta, de acordo com as orientações desse período, propaga a necessidade de 

formação em m assa de professores com o política de atendim ento a essa dem anda da 

profissionalização docente, emergindo constantemente nesse cenário, avaliações que colocam 

a problemática do caos da educação básica na má formação dos profissionais que nela atuam. 

 Alguns estudos da área de ed ucação constatam que a situ ação de inten sa 

desvalorização social e profissi onal, com os baixos salários , as precárias condições do 

exercício docente, a ins atisfação no trabalho e o desprestígio profissional levam, por parte 

dessa categoria, ao abandono do m agistério em todo o país, conform e afirmam Lapo e  

Bueno(2003, p. 66-67), pois os mecanismos de valorização desses profissionais  garantidos na 

legislação educacional ainda n ão se constituem efetivamente em  atrativo para iniciar o u 

permanecer na carreira docente. Esse processo evidencia o chamado “mal-estar”1 docente. 

As políticas que tem como intuito valorizar o magistério público da educação básica no 

Brasil poderiam, se im plantadas com a finalid ade de concretizar esse propósito, ter com o 

conseqüência o m elhor delineamento da identi dade e da profissionalização docente, assim 

como melhoria da qualidad e de ensino. N esse contexto, aponta-se a dificuldade dos 

professores de se im por no campo profissional, sendo questionado frequentem ente sobre seu 

trabalho. Nessa perspectiva, este projeto propõe analisar como o Estado da Bahia atuou nesse 

campo de forma a contribuir para o processo de  profissionalização do magistério da educação 

básica, no período de 1997 a 2006, a partir das políticas públicas destinadas a essa categoria. 

O período delim itado como foco para a r ealização desse estudo foi definido 

considerando as tran sformações políticas da dé cada de 199 0 e a aprov ação da LDBEN/96 

que, após oito anos de discussão, gerou expectativas de m udanças no setor educacional já que 

surgiu como induto ra de m udanças na o rganização da educação em todo país.  Assim, sua 

optou-se em estudar o período d e implementação dessa Lei em seus prim eiros anos de 

vigência. 

                                                 
1 O mal-estar docente está relacionado ao ambiente de atuação profissional, que envolve condições adversas ao 

bom desenvolvimento do trabalho, que inclui violência nas salas de aula, esgotamento físico e mental, falta 
de condições dignas de trabalho e até a escassez recursos materiais  necessários ao desempenho da atividade. 
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1.1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Considerando que a valorização  do m agistério pressupõe um processo  de 

profissionalização que viabilize a concretização de variad os aspectos materiais, políticos, 

financeiros e sociais que se ligam ao desempenho profissional da categoria cumpre evidenciar 

em que medida as ações do Estado contem plam melhores condições para o pleno 

desenvolvimento desse processo.  

É importante ressaltar que a profissiona lização do m agistério, considerada na 

perspectiva de ação do Estado, nas suas dim ensões legislativa e norm ativa, está ligada “à 

formação de qualidade,  condições de trabalho  que favoreçam  um trabalho reflex ivo, ao 

controle sobre os processos de ensinar e aprender e à democratização da organização escolar” 

(HYPÓLITO, 1999, p. 97).   

Além disso, a profissionalização, nesse sen tido, não pode concretizar-se apenas pela 

formação, que é aspecto i mportante do process o, porém “envolve outras características de 

cunho também subjetivo, com o aptidões, atitudes , valores, for mas de trabalho que vão se 

constituindo no exercício da profissão” (D’ÁVILA; SONNEVILLE, 2008, p. 27).  

Existe uma ambigüidade no discurso do prof issionalismo dos professores que, segundo 

Miguel Arroyo (2008, p. 29), pode significar tanto reconhecimento e valorização por parte da 

categoria dos professores, como uma justificativa para adiar esse reconhecimento por parte do 

poder público. No entanto, segundo o autor, “por falta de competência e domínio de saberes, o 

reconhecimento e a valorização são sem pre adiados”. Assim, muitas vezes, esse discurso 

funciona como forma de manter velada a ausência de intenção de mudança da situação vivida 

pelo magistério por parte do poder público. 

A política de valo rização e de p rofissionalização dos profissionais do m agistério 

desenvolvida pelo Estado brasileiro está fortem ente centralizada na questão da formação de 

professores. Assim, valorizar e profissionalizar professores si gnifica efetivar basicam ente a 

oferta de programas de formação de professores, cuja insuficiência dos c ursos vigentes neste 

sentido é apontada pelo próprio governo, como causa do fracasso escolar. Portanto, garantir 

cursos de qualificação corresponderia, segundo a lógica das políti cas adotadas, à melhoria da 

qualidade da educação. Nesse contexto, os program as de form ação de professores 
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desenvolvidos pelo Estado brasileiro, muitas vezes, divergem da perspectiva de transformação 

da realidade educacional do país, p ois os interesses que rondam  essas práticas form ativas 

visam ao atendim ento das dem andas por cert ificação, em detrimento da form ação humana 

desses futuros profissionais. 

Levando em consideração a produção de um a boa parte de autore s que se debruçam 

sobre as questões ligadas a esses programas de formação, o que recai na literatura são críticas 

ao modelo de qualificação adotado no país, gera lmente pautado em cursos de curta duração, 

desvinculados da realidade à qual o s professores estão inseridos, e sem articulação com u ma 

política global de profissionalização e valorização do magistério público da educação básica.   

Popkewitz (1992) chama a atenção para a ação  do Estado que, na tentativa de aliar o 

profissionalismo docente às reformas educativas, na verdade, lança estratégias para au mentar 

a carga de trabalho dos professo res, assim como contro lar seu trabalho. Nessa perspectiva, 

pode-se inferir que o Estado nunca abandonou se u interesse inicial em tomar sob sua 

responsabilidade a escolarização e tornar os pro fessores mensageiros de um projeto político-

ideológico de controle da instituição esco lar, como nos revela o Nóvoa (1991, p. 121) ao 

abordar essa questão num estudo sobre a realidade de alguns países da Europa.  

As reformas educacionais representam a ação  do Estado como um dos protagonistas no 

processo de profissionalização docente. Esse é o espaço de concretização e de d efinição de 

novas perspectivas para o tr abalho docente, que não pode ser analisado fora do seu lócus de 

realização que é a escola. Neste p rojeto de pesquisa pretende-se analisar as açõ es do Estado 

destinadas ao m agistério da ed ucação básica, a partir das políticas elabo radas e 

implementadas pelo sistem a estadual de  ensino da Bahia e sua relação com  a 

profissionalização dessa categoria. 

O Estado da Bahia confor me a legislação nacional, também criou uma política de 

valorização do magistério da educação básica. O  Estado possui um plano de carreira,  que foi 

aprovado em 1987, e tam bém Estatuto do Magi stério Público do Ensino Fundam ental e 

Médio, aprovado e m 2002. Segundo as inform ações constantes no site da Secretaria de 

Educação do Estado, a política de valorização do magistério desenvolvida pelo sistem a 

focaliza a qualificação e o salário como principais eixos.  
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A implementação de uma política centrada na qualificação dos pr ofissionais 
da educação, com reflexos na definição  de crité rios para prom oção na 
carreira e conseqüente garantia de benefícios e vantagens, constitui iniciativa 
de fundamental i mportância no contexto das ações de valorização d o 
magistério, na perspectiva de a ssegurar a melhoria da qua lidade do 
desempenho do professor e, por c onseguinte, do ensino público. 
(BAHIA/SEC, 2008) 

 

Entretanto estas ques tões se encon tram presentes nas reivin dicações da catego ria de 

professores em clima constante de tensão entre sindicato e en tidades representativas do 

magistério e representantes do governo. 

Assim, nesta pesquisa pretendeu-se responder às seguintes questões:  

 Quais políticas educacionais foram  elaboradas e im plantadas, no período de 1997-

2006, destinadas ao m agistério público da edu cação básica no sistema estadu al de 

ensino da Bahia?  

 Como essas políticas se relacion am com o processo  de profissio nalização do 

magistério da educação básica da rede?  

Na tentativa de responder a essas questões  apresenta-se como objetivo geral da  

pesquisa:  

 Investigar e analisar as políticas educacionais implantadas pelo sistema estadual 

de ensino da Bahia para o m agistério público da educação básica, no período de 

1997-2006 e com o elas de relacion am com a profissionalização do m agistério 

desse sistema.  

 Nesse contexto, os objetivos específicos que atendem a essa busca são: 

 1. Identificar as bases das políticas de va lorização e p rofissionalização do magistério 

público da educação básica adotadas pelo Estado Brasileiro;  

2. Caracterizar as principais ações de va lorização e profiss ionalização do m agistério 

público da educação básica adotadas pelo Estado da Bahia, no período de 1997-2006; 

 3. Correlacionar as políticas nacionais volta das à profissionalização docente co m as 

ações neste sentido desenvolvidas pelo sistema estadual de ensino da Bahia; 



 

 

20
 4. Verificar se a dinâmica dessas relações pode indicar se as políticas desenvolvidas no 

Estado da Bahia no período e m estudo corroboram para o processo de p rofissionalização do 

magistério nesse nível. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

O interesse inicial pelo tem a da pes quisa decorreu do envolvim ento no m ovimento 

estudantil que, no curso de Pe dagogia, envolvia entre outros tem as uma intensa discussão 

sobre a reforma curricular após a promulgação da LDBEN/96, a expectativa de aprovação das 

Diretrizes Curriculares para o curso e a tentativa de definição da identidade desse profissional 

da Educação. Envolvida nesse co ntexto enquanto representante estu dantil, logo viria o 

interesse em estudar o cam po de atuação do pedagogo na educação básica e a oportunidade  

surgiu com a participação num  projeto de pesquisa desenvolvido na F aculdade de Educação 

da UFBA. 

O referido projeto de pesquisa tratou da  gestão das políticas  educacionais 

implementadas a partir da década d e 90 em municípios baianos. A participação no Programa 

de Iniciação Científica nesse pr ojeto oportunizou estudar as polí ticas nacionais destinadas à 

valorização dos profissionais da educação básica pública e sua implementação em uma região 

do Estado. Como resultado desse trabalho de pes quisa, foi possível detectar que há uma  

consonância entre o que determinam os documentos oficiais dos municípios e os mecanismos 

de valorização do m agistério constantes nas políticas naciona is. No entanto,  entre o 

determinado nesses documentos e a realidade pesquisada o grupo da pesquisa encontrou um a 

grande distância. Esse processo aguçou o desejo  de continuar estudando a temática da  

valorização do m agistério, assim como despertou, através do levantam ento de e studos já 

produzidos, visualizar as lacunas existentes na produção acadêmica sobre esse tema. 

Além do exposto, torna-se relevante dest acar que, segundo Weber (2003), “poucos são 

os estudos realizados sobre o prof essor como profissional sob a ótica da sociologia das 

profissões o que, certam ente, relaciona-se com o teor do debate educacional que vem sendo 

aprofundado nesta d ireção a partir da décad a de 1980”. Deve-se acrescentar qu e, segundo 

alguns estudos, com o processo de redemocratização do país passou-se a atribuir ao professor 
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à tarefa de participar da construção dessa nova sociedade. Por outro lado, evidencia-se  

também a dificuldade d e definir conceitos acerca da profissionalização  do professor. Além 

disso, a valorização do  magistério público e a profiss ionalização docente emergem nas 

produções acadêmicas desprovida de debates mais profundos acerca da implementação das 

políticas mais recentes destinadas ao professor da educação básica. 

Hypólito (1987 apud ABREU; LA NDINI, 2003, p. 1) cham a a atenção para o fato de 

que as discussões sobre o trabalho docente necessitam tanto de estudos teóricos como também 

de mais estudos empíricos sobre o cotidiano do trabalho docente, articulados com um a visão 

macrossocial e econômica de caracterização soci ológica dessa atividade de trabalho, ou seja, 

considerar a profissão docente dentro dessa realidade da sociedade capitalista. 

Com a necessidade de maiores discussões sobre a profissionalização docente, realizou-

se esse trabalho desenvolvendo estudos teóricos e trabalho empírico, na tentativa de articular 

o estado da arte sobre este tem a com as dete rminações práticas das políticas desenvolvidas 

pelo Estado para o profissional docente. 

Assim, este trabalho mostra-se relevante na medida em que poderá evidenciar os 

caminhos da implementação dessas políticas oriundas das reformas educacionais dos anos 90, 

tomando como campo de estudo o sistema de ensino do Estado da Bahia, além de caracterizar 

os efeitos das medidas que foram adotadas. Com isto, pretende-se contribuir para as reflexões 

sobre as ações realizadas no sentido de prom over a profis sionalização do m agistério desse 

nível de en sino. A partir d isso, vale considerar que a relevância social e acadêm ica deste 

trabalho pode estar na sua colabo ração para o preenchim ento de um a lacuna existente de 

estudos sobre esta questão.  

 

 1.3  METODOLOGIA 

 

 Para atingir o objetivo proposto, este trab alho tem por finalidade analisar o processo 

de profissionalização do magistério da Educação Básica na Bahia, no p eríodo de 1997-2006. 

Nesse sentido, o estudo inicia-se com um a análise dos condicionantes políticos, sociais e 

econômicos ligados ao  tema, atentando para a m ultiplicidade de fatores exis tentes e a 



 

 

22
complexidade das questões lançadas à educação e aos p rofissionais do magistério público no 

Brasil. Nesse sentido, Minayo at . al (1995) esclarece as caract erísticas de uma pesquisa do 

campo social: 

O objeto das ciências  sociais é histórico. Isto significa que as sociedades 
humanas existem num determinado espaço cuj a formação social e  
configuração são específi cas. Vivem o presente marc ado pelo passado e 
projetado para futuro, num embate constante entre o que está dado e o q ue 
está sendo construído. Portanto, a provisoriedade, dinamism o e a 
especificidade são car acterísticas fundamentais de q ualquer questão social. 
(MINAYO et al, 1995, p. 13 ) 

 

De acordo com  a abordagem  qualitativa, p rocurou-se desenvolver a pesquisa numa  

perspectiva crítica, na intenção de desvendar as características  das políticas de valorização e 

profissionalização dos profissionais do magistério da educação básica no sistema estadual de 

ensino da Bahia. Nesse âm bito, pretendeu-se fazer uma aproximação com a realidad e vivida 

pelos professores neste particul ar, mas com plena consciência epistemológica de que este 

trabalho constituirá uma parte, “ incompleta, imperfeita e insatisf atória” dessa realidade 

(MINAYO et al.: 1995, p.15) dada  a com plexidade do objeto de estudo e considerando os 

limites e possibilidades de um trabalho de conclusão de curso de mestrado. 

A escolha pela abordagem qualitativa não advo ga maior mérito diante das abordagens 

de cunho quantitativista, m as advém da própria natureza do objeto proposto para a presente 

pesquisa, que se caracteriza pela descrição, aproximação direta do pesquisador com o objeto e 

preocupação com o processo dos fatos (L UDKE; ANDRE, 1986). Desse modo, cabe destacar 

a definição de Minayo et al sobre a pesquisa qualitativa: 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares (...). Ela  
trabalha com o universo de signific ados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que  corresponde a u m espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenôm enos que não podem  ser r eduzidos à 
operacionalização de variáveis. (MINAYO et al.: 1995, p. 21-22) 

 

Minayo (1999) também esclarece que as pesquisas de caráter quali tativo e quantitativo 

são interdependentes na medida em que a primeira pode necessitar de um conjunto de dados 

considerados “quantitativos” que expressam  uma realidade estruturada de determ inadas 

questões que envolvem o objeto. Por outro la do, continua esta au tora, as pesquisas 
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consideradas quantitativas podem necessitar de dados mais subjetivos e relevan tes para o  

entendimento do objeto que não podem ser expressos em números. 

Conforme, indicações d e Mancebo (2007), i ndependente dessas relações, procu rou-se 

compreender a profiss ionalização do m agistério dentro d e um contexto global no qual o 

capitalismo, a globalização e as decorrentes  mudanças no m undo do trabalho provocam 

influência demarcada para a educação e para os trabalhadores docentes.  

Entende-se que “a m etodologia inclui as co ncepções teóricas de abordagem , o 

conjunto de técnicas que possibilitam a apreensã o da realidade e também o potencial criativo 

do pesquisador” (MINAYO, 1999, p. 22). Assim, considera-se que, para alcançar o objetivo 

proposto, a pesquisa docum ental apresenta muitas poss ibilidades de m elhor apreender a 

realidade sob investigação nesse  trabalho. Nesse sentido, torna-se  importante ressaltar que a 

pesquisa documental é sem elhante, mas não deve ser confundi da com a pesquisa 

bibliográfica. Cabe destacar que: 

 

A pesquisa documental é muito próxima da pesquisa bibliog ráfica. O 
elemento diferenciador está na natureza das fontes: a  pesquisa bibliográfica 
remete para as contribuições de diferentes autores sobre o tem a, atentando 
para as fontes secundárias, enquant o a pesquisa documental recorre a 
materiais que ainda não receber am tratamento analítico, ou seja, as fontes  
primárias. Essa é a principal diferen ça entre a pesquisa documental e 
pesquisa bibliográfica. (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p. 6) 

 

Essa pesquisa utilizou como fontes primárias documentos oficiais, como leis, decretos, 

portarias e relatórios, que são considerados dados importantes na pe squisa qualitativa de 

caráter documental. Contudo, como recurso complementar, durante o processo de 

investigação também foram utilizadas fontes secundárias como estudos e pesquisas na área 

que auxiliou na análise dos dados. 

 

1.4  DEFINIÇÃO DAS CATEGORIAS ANALÍTICAS 

 

O processo de constituição e identificação de um grupo ocupacional ou de ofício como 
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profissional é relativam ente recente no ca mpo dos estudos sociológicos e de cunho 

econômico. A de marcação desse processo é conheci da a partir da revo lução industrial, na 

passagem do século  XVIII para o século XIX. Com  as m udanças oriundas do 

desenvolvimento econômico e industrial, vári as ocupações fora m surgindo e muitas se 

organizaram de f orma a cons tituir o status de profissional que fosse acom panhado de 

valorização econômica (melhores salários), so cial (boa posição social) e profissional 

(exclusividade na of erta da atividade cu ja especialidade foi constituída pelo corpo 

profissional). 

A palavra profissão, etim ologicamente, advém do latim professio, que significa 

declaração, exercício técnico e intelectual d e conhecimentos, atividade especializada, 

emprego2. Esse conceito, no entanto, segundo Nóvoa (1991), que é dado historicamente, com 

forte influência religiosa, e lig adas à instituição do poder, fazia referência inicialm ente a 

ocupações militares, de ensino e re ligiosas. No início do s éculo XX, com o acirramento do 

processo de industrialização, o  conceito passa a ser ap licado às profissões liberais clássicas: 

clero, medicina e direito. Assim, culturalmente, o termo esteve relacionado à design ação de 

prestígio e consideração. 

 Para Enguita (1991, p. 41) a profissionalizaç ão é “expressão de um a posição social e 

ocupacional, da inserção e m um tipo determ inado de relações sociais de produção e de 

processo de trabalho”. Assim, compreende-se que o exercício de um a atividade profissional 

envolve tanto status social quanto econôm ico, que expre ssa uma variável im portante no 

processo. Nesse sentido, Tardif e Lessard  afirmam: 

 

Uma profissão, no fundo, 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 acess o a ele atr avés de uma 
formação superior, e que possui um a certa autoridade sobre a e xecução de 
suas tarefas e os conhecimentos nece ssários à sua  realização. (TARDIF; 
LESSARD, 2008, p. 27) 

 

 Deste modo, compreender o processo de profissionalização do magistério público da 

                                                 
2  LIMA, Hildebrando (org.) Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora da 
Civilização Brasileira S. A., 1976.  
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educação básica implica em identificar como esses conceitos se manifestam nas suas relações 

de trabalho. Contudo, para efeito deste trabalho e considerando as lim itações coerentes com 

os dados coletados e com a proposta de tr abalho desenvolvida, propõe-se identificar e 

relacionar algumas características que podem revelar a materialização da situação profissional 

do docente e que se concentram  no debate at ual através de categoria s analíticas que pode m 

contribuir para a com preensão desse processo. As categorias elenca das foram definidas a 

partir da análise das políticas públicas do Estado destinadas ao magistério da educação básica 

no período de 1996-2007. Assim , as categorias defi nidas a partir da análise do m aterial 

coletado e das referências teóricas analisadas foram: 

 Bases institucionais da carreira – es sa categoria analítica compreende as políticas q ue 

são colocadas a fim de organizar a carreira do  magistério, definir seu raio de ação, suas 

condições de trabalho e de permanência na profissão. 

 Programas e ações de for mação – admite-se que a form ação é o ponto inicial é 

impreterivelmente marcante da carreira do m agistério. Nesse sentido, considerando que 

é um processo contín uo e enten dida como essencial para da r continuidade ao 

desenvolvimento do profissional e qualific ação do trabalho dos profissionais do 

magistério, e que tem se constituído, desde a LDBEN/96, em foco de ações das políticas 

nacionais, justifica-se a delimitação dessa categoria.   

 Política salarial implementada – um dos aspectos essenciais de uma profissão, com fins 

de status social e econôm ico, advindo do reconh ecimento da relevância do serviço 

prestado, o salário se constitu i em elemento de status profissional. Nesse aspecto, o 

salário digno e com patível com as dem ais profissões é um  dos indicativos de 

valorização de uma profissão. 

 Uma definição necessária ao estudo é da expressão corrente na escrita: Profissionais 

do magistério. Consideramos, para efeito deste trabal ho, o conceito tratado recentem ente na 

LDBEN/96 que define as funções do m agistério aquelas exercida s por professores e 

especialistas em educação no desempenho de ativ idades educativas, quando exercidas em  

estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas além do 

exercício da docência, as de direção de unidade  escolar e as de coordenação e assessoramento 

pedagógico.  
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1.5  FONTES DA PESQUISA 

 

Laville e D ionne (1999, p. 168) consideram  os documentos fontes importantes nas 

pesquisas em ciências humanas, entretanto não descartam todo recurso direto às pessoas, pois 

estas se mostram com freqüência a m elhor fonte adaptada às necessidades de informação do 

pesquisador.  Nesse trabalho, o recurso às pessoas teve apenas o caráter de acesso às fontes de 

pesquisa. Com isso, profissionais da APLB, t écnicos de órgãos ligados à SEC/BA e da  

própria SEC/BA foram essenciais para o ace sso aos docum entos necessários à pesquisa 

realizada. 

As fontes essenciais para entender a relação entre ações do Estado e o espaço-tempo em 

que foram implementadas as políticas voltadas ao  magistério são os documentos oficiais, tais 

como: Leis Federais,  Leis Estaduais, Portarias, Estatuto, Planos de Cargos e Salários, etc. 

Além dessas fontes, contou-se com pessoas que participaram diretamente das manifestações 

que envolveram negociações e con flitos de interesses por ocasião da implementação das 

políticas educacionais no Estado. Recorreu-se a ela pelas dificuld ades de acesso aos 

documentos necessários à pesquisa, já que o prédio da SE C sofreu um incêndio em 2001 e  

perdeu grande parte da sua docum entação. Além disto, o sindicato encontrava-se em reforma 

ao tempo da coleta dos  dados d a pesquisa, situação essa q ue exigiu maior contato com os 

funcionários da entidade para acesso aos documentos requeridos. 

De acordo com as fontes supracitadas, prosseguiu-se a análise documental. 

 

1.6 O PERCURSO DA PESQUISA 

 

 A pesquisa iniciou-se com  a elaboração  do projeto d e pesquisa. As discip linas 

realizadas no curso possibilitaram a definição de algumas bases teóricas e metodológicas que 

possibilitaram a revisão do projeto assim como a ida a campo para coleta de dados. 

 O processo de coleta de dados com eçou com visitas à APL B e à SEC. Essas visitas 

iniciais tinham por objetivo identificar os possíveis documentos que estariam disponíveis para 

análise. Nesse sentido, foi detectado que a SEC havia sofrido um incêndio em 2001 que 

provocou a perda de muitos docum entos importantes do período. Além  disso, foram 
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encontradas dificuldades tam bém para enco ntrar documentos posteriores a esse período, 

especialmente de 2002-2006. A equipe gestora da  SEC se posicionou de forma disponível, no 

entanto, os personagens relatavam que encontraram poucos documentos quando assumiram a 

SEC.  

 Quanto à A PLB Sindicato, houve disponibilidad e por parte da equipe dirigente em 

contribuir para a realização do trabalho, no entanto, passaram por um longo período de 

reforma e s ó obteve-se o acesso aos docum entos a partir de nove mbro de 2009. Foi um 

percurso um tanto lento, contudo a equipe de funcionários foi muito solícita e prestou grande 

ajuda nesse processo de acesso aos docum entos. Acrescenta-se que para agilizar o processo,  

inclusive por conta de grande parte de o material encontrar-se envelhecido, foram viabilizadas 

cópias do material para dar o s uporte à análise posterior.  Com  isto, essa estratégia facilitou o 

acesso à maior parte dos dados necessários à pesquisa. 

Após esse processo, iniciou-se a análise dos dados coletados. 

 

1.7 PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS 

DADOS COLETADOS 

 

De acordo com a opção m etodológica, para conhecer o objeto da pesquisa  foram 

seguidas algumas etapas:  

I. Realização de pesquisa bibliográfica e documental sobre as questões que envolvem 

o processo de profissionalização do m agistério público no Brasil. Aqui foram 

realizados estudos ref erentes à prof issionalização docente e m ecanismos de 

valorização do magistério.  

II. Estudo e análise dos docum entos oficiais do sistema estadual de ensino da Bahia 

com o intuito de ex trair as principais pro postas das reformas educacionais 

implantadas pelo Estado, para a profissionalização do magistério da sua rede. Nesse 

sentido, a pesquisa bibliográfica dese nvolvida no m omento inicial serviu de  

arcabouço teórico para análise dos documentos coletados. 

Assim, perfazendo essas etapas, foi possí vel uma aproximação da realid ade da 

situação vivenciada pelo magistério público da educação básica n a Bahia, consid erando o 
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caráter histórico do problem a proposto. Propôs-se fazer, conform e assinalam Cohen e 

Manion, a “reconstrução crítica de dados que permitissem inferências e conclusões  para ter a 

possibilidade de, a partir de dados passados, perspectivar o futuro  e a partir deste 

compreender os seus anteceden tes, numa espécie de reconstrução” (COHEN; MANION, 

1990).  

A análise de dados de um a pesquisa se coloca como ponto crucial no desenvolvim ento 

do trabalho. Essa análise deve contem plar todos os materiais que foram coletados durante a 

pesquisa. Segundo Ludke e André,  

 

A tarefa de análise implica, num primeiro momento, a organização de todo 
material, dividindo-o em partes, relacionando essas partes e procurando 
identificar nele tendências e padr ões relevantes. Num  segundo momento 
essas tendências e padrões são r eavaliados, buscando-se r elações e 
inferências num nível de abstração mais elevado. (...) A análise está presente 
em vários estágios da investigação, tornando-se mais sistemática e mais 
formal após o encerramento da coleta de dados. (LUDKE; ANDRE, 1994, p. 
45) 

 

No processo de pesquisa, adotou-se os procedimentos sugeridos por Ludke e Andre 

(1986), que indicam  alguns passos para a análise do material da pesquisa após a coleta de 

dados: construção de categorias descritivas; classificação e organi zação dos dados. Nesse 

âmbito as autoras p ropõem que se  faça o “esforço da ab stração, ultrapassando o s dados, 

tentando estabelecer conexões e relações que possibilitem a proposição de novas explicações 

e interpretações” (p. 49). 

Para complementar essa tentativa de aproximação da realidade, de acordo com os dados 

referentes ao período proposto, també m houve o esforço de seguir as sugestões de Minayo 

(1999, p.198) para a qual a análise do material da coleta de dados da pesquisa deve atingir as 

seguintes finalidades: 1. buscar as inform ações a partir do m aterial coletado; 2. partir das 

hipóteses provisórias, informá-las ou as confirmar e levantar outras; 3. ampliar a compreensão 

com significações que ultrapassam o nível espontâneo das informações.  

Na organização dos d ados, no processo in icial da análise, os pass os percorridos 

envolveram seleção, codificação e tabulação,  conforme indicado po r Marconi e Lakato s 

(2002, 33-34). Nesse intuito, prosseguiu-se com  o exame minucioso dos dados para seleção 
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das informações mais relevantes para o objeto da pesquisa. Em  seguida, procedeu-se ao 

processo de codificação no intuito de desvel ar categorias empíricas que pudessem colaborar 

para a elucidação do objeto de estudo proposto. Na terceira etapa do processo ainda inicial da 

organização dos dados, realizou-se a tabulação dos dados, sintetizando-os de forma a facilitar 

a observação das relações entre mesmos e desenvolver as análises.  

O processo de análise dos docum entos procurou seguir as sugestões dos autores 

supracitados. Nesse sentido, a operacionalização desse processo seguiu alguns procedimentos, 

que foram definidos na expectativa de atender o caminho sugerido por Macedo (2004, p. 210), 

conforme relatado a seguir de forma concisa: 

 Leituras preliminares e estabelecimento de um rol de enunciados 

Nessa etapa não houve preocupação com  a análise propriamente dita. O objetivo foi 

encontrar nos documentos informações necessárias para a pesquisa, as  quais compuseram o 

núcleo do trabalho subsequente, com a organização do material. Nesse momento, as fontes e 

as referências eram anotadas e a documentação arquivada. 

 Escolha e definição d as unidades analíticas: tipos de unidades, def inição e 

critérios de escolha 

Essa etapa foi a fase d e organização do material. Prosseguiu-se com a escolh a de 

unidades, de acordo com o referencial teórico abordado nessa dissertação e desenvolveu-se o 

levantamento quantitativo e qualitativo de termos  e assuntos recorrentes, criação de códigos 

para facilitar o controle e manuseio dos documentos. Algumas informações foram sintetizadas 

em quadros para posterior análise e outras fora m descritas conforme o período para auxiliar 

no processo de categorização. 

 Processo de categorização 

Após o processo de organização do material foi feita a categorização dos dados. Nesse 

processo, as seis unidades in iciais que com punham a descrição das inform ações coletadas 

foram sintetizadas em três categorias que em ergiram da reflexão sobr e o referencial teórico 

desse trabalho, especificam ente, de conceitos de profissionalização e an álises das políticas 

destinadas ao trabalho docente no Brasil. 

 Análise interpretativa dos conteúdos emergentes 
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Nessa etapa, procurou-se relacionar a base teórica do trabalho e as categorias definidas 

para análise.  

 Interpretações conclusivas.  

Esses procedimentos tiveram o propósito de possibilitar a análise dos dados voltada 

para a compreensão  das m ensagens para além  dos seus significados im ediatos e de seus 

atributos linguísticos pura e simplesmente, por meio das idéias expressas, palavras utilizadas e 

justificativas apresentadas, ut ilizando como orientação o  diálogo dos dad os com o contexto  

histórico, político e social do tempo da pesquisa. 

 De algum modo, pretendeu-se com esses procedimentos constituir um  corpo de 

validação de dados com a construção de um  caminho reflexivo que permitisse uma análise 

dos dados que conseguisse ultrapassar o senso comum, o subjetivism o e se aproxim ar da 

realidade, explorando aspectos que constituem o objeto desta pesquisa.   

 

1.8  ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

 No primeiro capítulo deste trabalho eviden ciam-se os recursos teórico-metodológicos 

que foram utilizados no processo de concepção e realização da pesquisa. Assim, são descritas 

as concepções que permearam o caminho percorrido, a justificativa da util ização da pesquisa 

documental como possibilidade de compreender a realidade a partir da s políticas oficiais do 

período (1997-2006), assim como os recursos que foram adotados na realização do trabalho 

de coleta e análise dos dados da pesquisa. 

 O segundo capítulo visa contextualizar a te mática dentro do arcabouço legal definido 

dentro das políticas de valorização e profissi onalização do magistério público da E ducação 

Básica no Brasil. Nessa perspectiv a, são apresentadas as principais políticas que d efinem as 

ações destinadas ao professorado da educação básica, situando-as dentro do contexto m ais 

global do capitalismo, das mudanças no mundo do trabalho e da reforma do Estado Brasileiro. 

 No terceiro capítulo apresenta-se um  quadro teórico que buscou  demonstrar os 

conceitos que estão em  voga para com preender a densidade e a diversidade que envolvem  a 

profissionalização do magistério como categoria de análise no con texto histórico e na s 
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políticas desenvolvidas a partir d a elaboração da LDBEN/96, com preendendo os (10) dez 

anos de sua vigência.  

 No quarto capítulo, é feita uma discussão que considera os múltiplos aspectos ligados 

à profissionalização do magistério incluindo neles o processo de formação e as cond ições de 

emprego e trabalho em que os professores da educação básica estão expostos. 

 Como fruto das reflexões apresentadas anteriormente, no quinto capítulo apresenta-se 

a análise d o contexto das discuss ões em torno da tem ática da profissionalização e as 

condições de trabalho do m agistério da educaç ão básica e relacionar com  os marcos legais 

propostos pelo governo do Estado da Bahi a, no período 1997-2006, apresentando essa 

proposta em três categorias de análise: bases in stitucionais da carreira, ações de form ação e 

política salarial implementada.  

 Por fim, são apresentadas as consideraç ões finais do trabalho. Nesta, são tecidas 

algumas conclusões acerca dos dados coletados e das reflexões que foram realizadas ao longo 

da pesquisa, além de proposições e indicações de temas para novos estudos. 
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2. AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS E O TRABALHO DOCENTE NO BRASIL A 
PARTIR DA DÉCADA DE 1990 

 

 Foram inúmeras as expectativas lançadas sobre o novo regi me político que se instalou 

no Brasil após a Ditadura Militar de 1964. Assim , no período de redemocratização do país  

foram construídos novos arcabouços para reconstr uir o país sob as bases na nova de mocracia 

que estava por se consolidar. Com  isso, esse período foi de grandes reform as e na dé cada de 

1990, após a elaboração  da Constituição Federal, essas reform as ganharam corpo nos vários  

setores sociais. No caso da educação, as reformas pareciam estabelecer um  novo m arco 

referencial indicando que haveria grandes tran sformações, especialmente quanto à 

universalização do ensino, com democratização do acesso e permanência na educação pública 

escolar básica. 

 Nesse contexto, houve um período de muitas discussões com a participação de vários 

segmentos sociais com o objetivo de definir po líticas para as dem andas da sociedade. A 

educação também se in clui nesse p rocesso, mas as d efinições começaram a tom ar corpo a 

partir da participação do Brasil nos vários fóruns internacionais organizados pelos organismos 

multilaterais (Banco Mundial, Fund o Monetário Internacional - FMI, O rganização Mundial 

do Comércio - OMC, etc.). Com  a aprovaçã o da LDBEN/ 96, que no pr óprio processo de 

aprovação já guardava novas orien tações adversas àquelas que fora m inicialmente sendo 

incorporadas nos fóruns de discussão constituídos com a participação da sociedade, iniciou-se 

a materialização das ordenações mundiais para o campo da educação no Brasil. 

 Nesse sentido, orientações dos organism os internacionais fora m incorporadas às  

políticas educacionais no Brasil e, por consequência, interferiram na elaboração das políticas 

destinadas à profissionalização do magistério. Essa interferência também pode ser percebid a 

na tentativa de implantação de modelo de administração pública gerencial, mais articulado às 

demandas internacionais e à inserção na economia global, como vê-se a seguir. 

 

2.1 O CONTEXTO DA REFORMA DO ESTADO BRASILEIRO 

 

A década de 1990 foi m arcada por inúm eras reformas nos vários seto res do Estado 
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Brasileiro, caracterizadas por mudanças tanto na organização como na institucionalização do 

país. Essas reformas começaram a delinear- se no Governo  de Fernan do Collor d e Mello 

(1990-1992), com a abe rtura do m ercado brasileiro a fim de inserir o país no processo de 

globalização da economia, subordin ando-o ao capita l financeiro internacional. A partir do 

Governo Fernando Henrique Cardoso (1998-2002)  outras reform as foram realizadas nos 

diversos setores: econômico, político e social, incluindo o campo educacional.  

Esse novo reordenamento da econom ia mundial também influenciou em  uma 

resignificação da teoria do Ca pital Humano, que im perava a pa rtir da segunda m etade do 

século XX, na m edida em que houve um desl ocamento da relação capital-trabalho. Essa 

teoria, naquela época, era baseada na crença de que o investimento na educação determinaria 

o desenvolvimento econômico e, consequentem ente, a distribuição de renda de um  país.  

Nesse sentido, Frigotto desenha o papel que os analistas desta vertente teórica supunham que 

a educação cumpria nessa relação capital-trabalho: 

 

 
A educação, então, é o principal capital humano enquanto é concebida como 
produtora da capacidade de trabalho, potencializadora do fator trabalho. 
Nesse sentido, é um investimento como qualquer outro.  
O processo educativo, escolar ou não, é reduzido à função de produzir um 
conjunto de habilidades intelectuais , desenvolvimento de deter minadas 
atitudes, transmissão de um determinado volume de conhecimentos que  
funcionam como geradores de capacidade  de trabalho e, conseque ntemente, 
de produção. De acordo com a especificidade e complexidade da ocupação, a 
natureza e o volume dessas habilidad es deverão variar. A educação passa,  
então, a co nstituir-se num dos fatores fundamentais para explicar 
economicamente as diferenças de  capacidade de trab alho e, 
consequentemente, as diferenças de produtividade e renda. (FRIGOTTO, 
2006, p. 40-41) 

 

Nessa perspectiva, a teoria do capital humano favoreceu a expansão de escolas durante 

o século XX, por prever que a função da escola seria de capacitar os indivíduos para o 

emprego, formalizando uma visão de integração do cidadão à vida produtiva. Segundo Gentili 

(2005, p.52-53) nessa teoria, acredi tava-se que se a escola alca nçasse a integralização do 

indivíduo com a vida econôm ica, também seria possível alcançar a inte gração no âm bito 

cultural, político e social.  

A contrapor esse m odelo de integração cap ital-trabalho, a lógica que se apresenta no 
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desenvolvimento econômico atual difere dos pre ssupostos que originaram a teoria do capital 

humano, pois parte da compreensão de que a competitividade baseada na exclusão da maioria 

satisfaz perfeitamente ao m ercado. Gentili (2 005, p. 54) afirm a que o reordenamento da 

economia mundial, com o discu rso da empregabilidade valoriza a lógica da com petitividade 

interindividual na disputa por emprego (disponível em pequena quantidade), cujo resultado já 

está posto: m esmo apresentando as “capacid ades empregatícias”, nem todos conseguem  as 

vagas. Assim uns terão sucesso, outros fracassarão e acabarão desempregados ou empregados 

em condições precárias.  

É no âm bito dessa bus ca por prod utividade, eficiência e com petitividade que o s 

Estados são orientados a dar andamento às reformas estruturais no Estado. No Brasil, segundo 

Silva Jr. (2007, p. 86), a conjun tura do país na segunda m etade dos anos 1990 estava baseada 

numa perspectiva mercantilista que envolvia o di scurso da construção de um  novo cidadão, 

cujo perfil era definido pelo m odelo de competência, da empregabilidade e da participação 

política e social. No entanto, a conjuntura do país e do m undo, disseminada por trás desse  

discurso, envolvia aspectos importantes de serem considerados: 

 

1) a dissemi nação de u m novo paradi gma de organização das corporações 
em nível mundial, 2) a desnacionalização da econom ia brasileira, 3) a 
desindustrialização brasileira, 4) a transformação da estrutura do mercado de 
trabalho, 4) a  terceirização e a precari zação do trabalho e m função de sua  
reestruturação, 6) a refor ma do Est ado e a r estrição do público, conjugada  
com a expansão do privado, 7) a flexibilização das relações trabalhistas, 8) o 
enfraquecimento das instituições políti cas de mediação entre a sociedad e 
civil e o Estado, especialmente dos si ndicatos, centrais sindicai s e partidos  
políticos e 9) trânsito da sociedade do emprego para a sociedade do trabalho, 
e 10) a ten dência ao desapar ecimento dos direitos sociais d o trabalho. 
(SILVA JR, 2007, p. 86) 

 

Esses aspectos estão no bojo de uma políti ca de redefinição das funções do Estado. 

Nessa perspectiva, segundo Oliveira (2006, p. 95) , as reformas desenvolvidas nesse período 

demonstram a preocupação em  reduzir gastos públicos destin ados à proteção social e a 

priorização da assistência so cial aos mais pobres, com  a criação  de fundos provisório s 

específicos para esse fim. Assi m, o Estado se responsabiliza em  tratar das anomalias do 

sistema capitalista, especialm ente da m argem de excluídos das condições básicas de 

sobrevivência. 
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Para se adaptar ao novo cenário do capita lismo globalizado, os países periféricos , 

como no c aso do Brasil, criam  medidas de ajustes estruturais. Essas m edidas foram 

acompanhadas de políticas neoliberais 3, tomadas a finco no g overno FHC, com a aprovação 

do Plano Diretor da Reform a do Aparelho do E stado (1995), elaborado por Bresser Pereira, 

titular do Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado (MARE). 

No Plano Diretor, Bresser Pereira (1995) defende a im plantação de u m modelo de 

administração gerencial, baseado na convicção d e que isso tornaria o país um  “Estado Forte” 

à medida que reduziria suas atribuições. Ne sse sentido, o Plano define as intenções da  

Reforma do Aparelho do Estado: 

 

A reforma do Estado deve ser entendida dentro do contexto da redefinição 
do papel d o Estado, que deixa de ser o responsável direto pelo 
desenvolvimento econômico e social pela via da produção de bens e 
serviços, para fortalecer-se na função de promotor e regulador desse 
desenvolvimento. No plano econômico o Estado é essenci almente um 
instrumento de transferên cias de r enda, que se to rna necessário dada a 
existência de bens públicos e de  economias externas, que limitam a 
capacidade de alocação de recursos do mercado. Pa ra realizar essa função 
redistribuidora ou realocadora o Estado coleta impostos e os d estina aos 
objetivos clássicos de garantia da ordem interna e da segurança externa, aos 
objetivos sociais de maior justiça ou igualdade, e aos objetivos econômicos 
de estabilização e desen volvimento. [...] reformar o Estado significa 
transferir para o setor privado as atividades que podem ser controladas pelo 
mercado. Daí a generaliz ação dos processos de pri vatização de empresas 
estatais. (BRASIL/PDRAE, 1995, p. 12, grifos do autor) 

  

 Essa Reforma, que tem estreita identificação com o ideário neoliberal é defendida por 

Bresser Pereira como alternativa para regular as ações do E stado no sentido de combater os 

problemas com práticas clientelistas, políticas ou nepóticas ainda presentes no setor público, 

que a burocracia não consegui u combater. Nesse sen tido, o Estado incentivaria a livre 

concorrência no m ercado, o que dim inuiria suas funções (restringindo-se às que lhes são 

próprias), descentralizando as atividades nã o-exclusivas, como os serviços sociais e 

científicos para as organizações sem fins lucrat ivos e as atividades de apoio para em presas 

                                                 
3  Vale ressaltar o conceito de Neoliberalismo: “Denominação de uma corrente doutrinária do liberalismo que se 
opõe ao social-liberalismo e/ou novo liberalismo (modelo econômico keyneisiano) e retoma algumas posições do 
liberalismo clássico e do liberalismo conservador, preconizando a m inimização do E stado, a ec onomia com 
plena liberação das forças de m ercado e a liberda de de iniciativa econômica.” (LIBÂNEO, OLIVEIRA, 
TOSCHI, 2007, p. 96) 
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privadas. (BRESSER-PEREIRA; PACHECO, 2005, p. 5). Assim, estes autores referem -se à 

reforma brasileira afirm ando que o Estado só deve assum ir a responsabilidade pela 

formulação e controle de políticas públicas e de leis e qu e as tarefas de execução devem  ser 

descentralizadas. 

 Nesse campo, cabe destaque à proposta do P DRAE que define novas form as de 

contratação de servidores públicos. Sendo que a Constituição Federal de 1988 estabelece o  

Regime Jurídico Único para todos os servidores do Estado, Bresser Pereira (1998) afirma que 

esse regime dificulta a contratação e dem issão de servidores, por conta da rigidez excessiv a 

(proteção ao servido r), o que dificulta a im plementação de um a administração moderna 

baseada em resultados. Com esse entendimento, em 1988, com a Emenda Constitucional n. 

19/1998, esse regime é alterado, di stinguindo as carreiras de Esta do (regime estatutário) e as 

carreiras de em pregados de em presas públicas, da sociedade de econo mia mista e de suas 

subsidiárias (sujeito ao regim e celetista). Levando em  conta o objeto de estudo da presente 

dissertação, vale dizer que apesar dessa tr ansformação, os professores concursados dos 

sistemas de ensino nos vários níveis de governo continuam pertencentes ao regime estatutário. 

No entanto, no caso do Estado da Bahia observa-se que a categoria do magistério público vive 

submetida em sua grande parte a co ntratos temporários pela irregularidade na realização de 

concursos públicos, como se verá  adiante neste trabalho ao tempo da apresentação da análise 

dos dados. 

Com o fim de adaptar-se às demandas da reestruturação capitalista que foi imposta aos 

países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, o modelo de oferta da educação pública 

estatal não mais atendia aos interesses da r eestruturação produtiva e do modo de acum ulação 

do capital que passam a im perar. Com a cr ise do capitalism o mundial, a ed ucação é 

apresentada como elemento de mobilização  da con juntura face às possib ilidades de 

atendimento às demandas da economia. Nesse cenário, as exigências de novos conhecimentos 

e habilidades para os novos trabalhadores requerem novas demandas por formação da escola 

(CASTIONI, 1998; SH IROMA et al.: 2004). Por sua vez, essas dem andas também irão 

compor novas exigências do processo educacional onde o professor é ator fundamental. 

Com modernização tecnológica e organizaci onal, de gestão do conhecim ento e de 

crescente complexidade das tarefas, Manfredi (2002) mostra que esse movimento é composto 

por contradições. Segundo a citada autora,  
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Movimentos de inovação e de crescente complexidade têm sido 
acompanhados de movimentos de desqualificação e pre carização do 
trabalho, de aumento do desemprego. De fato, ao mesmo tempo que se passa 
a exigir do trabalhador uma for mação técnico-científica mais abrangente e 
multifacetada, as condições de “flexibilização” (ou melhor, de precarização) 
do emprego formal têm gerado novas incer tezas e ambiguidades, tanto para 
os sujeitos co mo para a definição do papel e  da função da escola.  
(MANFREDI, 2002, p. 55) 

  

 A interferência desse processo nas pr oposições de reform a no cam po educacional, 

tendo o Governo Federal com o propositor e regul ador das políticas e que são reproduzidos 

pelos governos estaduais e m unicipais, geralmente como executores, carece de estudos que  

elucidem a relação en tre essas dinâmicas e a materialização dessas políticas n o âmbito 

estadual, especialmente no âmbito do trabalho docente. Contudo, cabe entender de que for ma 

os organismos internacionais interferem  no campo educacional direta mente. Isso será 

discutido no próximo ponto.  

 

2.2 A INTERFERÊNCIA DE ORGANISMOS INTERNACIONAIS NA 

EDUCAÇÃO BRASILEIRA E SUAS REPERCUSSÕES NO TRABALHO E NA 

PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE 

 

No século passado, o Estado brasileiro pass ou por muitas mudanças institucionais nos 

campos político, econômico e social.  E os acordos intern acionais marcaram esse processo,  

especialmente aqueles de cooperação técnic a, científica e financeira, que no  campo 

educacional visavam à expansão  da escolaridade básica d a população para atendim ento à 

reestruturação produtiva e à crise do capitalismo mundial. 

Contudo cumpre lembrar que os países latino- americanos, nos anos finais do século 

XX, ainda enfrentavam  o problem a da baixa esco laridade dos seus cidadãos, frutos de um  

processo excludente que inviabilizava o acesso à escola básica. Assim, a universalização da 

oferta do ensino básico, além de ser requisitada para as demandas da reestruturação produtiva, 

também apresentava-se como um problema social crônico que m erecia ser combatido nessa 

região. 
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Nesse sentido, a década de 1990 foi caracterizada, no Brasil, por aco rdos firmados 

com Organismos Multilaterais. Esses organismos, ao elaborarem e apresentarem diagnósticos, 

análises e propostas aos governos, exerciam  importante papel na definição das políticas 

públicas para a edu cação no país o u nos países. Sob a o rientação desses órg ãos, um novo 

ideário foi apresentado com o suporte das açõe s governamentais, com a elaboração do Plano 

Decenal de Educação  para Todos e nas demais ações do Estado. Com  efeito, o 

assessoramento desses organism os direcionou as  grandes reform as do país nessa década. 

Inclusive no que se refere às po líticas de formação e valorização  dos profis sionais da 

educação. 

Na década de 1990 o Brasil participa da Conferência Mundial d e Educação para 

Todos, que aconteceu em 1990, e m Jomtien (Tailândia). Nessa Conferência, que reuniu 155 

países representantes se comprometeram a universalizar a educação primária nas suas regiões. 

As reformas propostas tinham como pano de fundo a ideologia neoliberal, com  a propagação 

do Estado Mínim o, a desresponsabilização d o Estado como provedor da Educação e o 

incentivo à universalização apenas do ensino funda mental para atendimento à reestruturação 

produtiva do capitalismo, em detrimento do crescimento da oferta em outros níveis de ensino. 

Com relação aos professores, é destacada ne ssa conferência a urg ente necessidade de 

melhorar a situação d ocente para atendimento a essas mudanças no setor produtivo 

(SHIROMA, MORAES; EVANGELISTA, 2004).  

Segundo Oliveira, as refor mas nos países la tino-americanos a partir da Conferência 

passam a atender “aos imperativos da formação para o emprego formal, ao mesmo tempo em 

que passam a desempenhar importante papel na condução de políticas sociais compensatórias 

que visam à contenção da pobreza” (OLIVEIRA, 2004, p. 2). 

 Dando continuidade a essa articulaçã o, em 1992, é lançado um  documento da 

Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL) que segundo Shiroma et. all. 

(2004) previu a d esresponsabilização do Es tado com a educação  e a necessid ade de 

implementação de mudanças educacionais demandadas da reestruturação produtiva.  

 A UNESCO, outro organism o presente nesse processo, produz o Relatório de Delors 

entre 1993-1996, enfatizando o papel da Educação para o  Século XXI. Nesse relatório o  

professor é apontado como o agente da m udança e o responsável pela concretização de um 

conjunto de propostas para a educação a sere m implementadas no século XXI.  Por este 
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documento, as prin cipais características dos professores seriam : competência, 

profissionalismo, devotamento, além de out ras competências ditas pedagógicas com o 

empatia, autoridade, paciência e humildade. Destaca ainda, que o professor deve ter formação 

para a pesquisa. Este relatório aponta para a necessidade  de criação de um  novo estatuto 

social e condições de trabalho adeq uadas, tais como motivação, remuneração equivalente à 

formação, incentivos aos que trab alham em lugares afastados, etc.  (SHIROMA, MORAES, 

EVANGELISTA, 2004, p. 68-69). 

 Esse conjunto de propostas inspirou as reformas educacionais que sucederam nos anos 

seguintes no Brasil. N o entanto, entre as orientações há um a indicação de diálogo com  

sindicatos no que se refere às ref ormas exigidas pelo movim ento dos docentes. Nesse 

contexto, Shiroma, Moraes e Evangelista (ide m), chamam a atenção do propósito dessa ação, 

que teria como objetivo cooptar o professor para  adesão às refor mas educacionais a sere m 

implementadas.  

A UNESCO organizou outro evento im portante o qual o Brasil apresentou 

alinhamento com esse movimento internacional. Foi o PROMEDLAC V (Projeto Principal de 

Educação para a América Latina e Caribe) que aconteceu em 1993, em Santiago/Chile. Como 

todos os program as citados, este tam bém tem como foco a m elhoria da qualidade da 

educação, apresentando orientações para o desd obramento de políticas as  quais se destacam 

dois eixos de ação: 

1. Eixo institucional – qu e prevê descentralização e descon centração da administração 

para resolver o problem a do mau gere nciamento dos sistem as escolares e 

educacionais, através da profissionalização dos administradores e participação d a 

comunidade nas discussões do projeto pedagóg ico das escolas e na verificação de sua 

realização. 

2. Eixo pedagógico – que assinala a profissi onalização da ação edu cativa, definindo 

conteúdos e m étodos de ensino e a organi zação necessária a essa qualidade das  

aprendizagens, que seria assegurado at ravés de investimentos maciços na 

profissionalização docente por m eio da fo rmação, atualização e aperfeiçoam ento ao 

lado da produção de m ateriais pedagógicos adequados (SHIROM A, MORAES, 

EVANGELISTA, 2004, p. 71-72). 

A Declaração de Nova Delhi de E ducação para Todos, lançada na Ín dia reitera os 
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compromissos assumidos na Conferência M undial sobre Educação para Todos, e m 1990, na 

Tailândia. O Brasil e o s demais países participantes se comprometem, entre outras ações, a 

melhorar a qualidade e relevância dos programas de educação básica através da intensificação 

de esforços para aperf eiçoar o “status”, o treinamento e as condições de trabalho do 

magistério; melhorar os conteúdos educacion ais e o m aterial didático e im plementar outras 

reformas necessárias aos sistemas educacionais. 

O Banco Mundial induz as políticas e as fina ncia (através de empréstimos) nos países 

periféricos do sistema capitalista mundial, incluindo os países da América Latina. Em 1995, o 

Banco publica um  documento com diretrizes polít icas, fruto de estudo s realizados desde a 

década de 80. O objetivo dessa p olítica é elim inar o analfabetism o nos países de baix a 

escolaridade até o final do sécu lo, com isto aumentar a eficácia do ens ino e melhorar o seu 

rendimento. Destacando que a educação tem  um papel decisivo no crescimento econômico e 

na redução da pobreza, o Banco recomenda a reforma do financiamento e da administração da 

educação, começando pela redefinição da função do govern o e pela busca de novas fontes de 

recursos (SHIROMA, MORAES, EVANGELISTA, 2004). 

Entre os organism os internacionais que tem tutorado as reform as dos países 

periféricos, a OMC tem  obtido destaque, es pecialmente com a abertura dos m ercados 

nacionais à era da econom ia globalizada. Segundo Frigotto e Ciavat ta (2003, p. 96), a OMC 

numa reunião realizada em 2002, já sinalizava a educação como campo de negócios rentáveis 

para o capital. As reform as educacionais em  países periféricos como o Brasil dem onstram 

essa abertura à iniciativa pr ivada. Alguns exemplos podem ser citados: incentivo a expansão 

de faculdades privadas (programas de fina nciamento com recursos públicos, a exem plo do 

Programa Universidade para Todos - PROUNI 4), inclusive com  a criação de Instituto s 

Superiores de Educação (ISE), e falta d e regulamentação para funcio namento das escola s 

particulares da educação básica. Estas são medidas de acumulação do capital privado. 

 Assim, além dos altos juros cobrados por  empréstimos de instituições financeiras 

internacionais aos países em  desenvolvimento, esses recursos chegam  vinculados a pacotes 

com orientações e diretrizes para serem  implementadas pelos países contratantes. Os países 

ficam subordinados a um a lógica de desenvolvi mento em que investim entos devem estar 

                                                 
4  Programa instituído pela Lei n. 11.096, de 13 de janeiro de 2005. Segundo Cunha (2007, p. 820),”as 
entidades representativas das instituições privadas de ensino manifestaram-se em apoio ao Programa, satisfeitas 
com as condições estabelecidas, particularmente do “preço” da isenção fiscal que lhes beneficiava.” 
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atrelados a resultados imposto s por institu ições externas ao país, o que com promete um 

projeto de sociedade autônoma e soberana. 

 

2.3 AS REFORMAS EDUCACIONAIS E O MAGISTÉR IO DA E DUCAÇÃO 

BÁSICA 

 

A Constituição Federal de 1988, elaborada no  processo de redemocratização do país 

após a abertura política que sucedeu  ao período de ditadura m ilitar (1964/1984) incorporou 

muitas reivindicações da sociedade nos diversos campos sociais, políticos e econômicos, pois 

apresentou anseios de m udança estrutural da sociedade brasileira. Esses elementos 

incorporados à Carta Magna foram resultados de reivindicações formuladas desde meados da 

década de 7 0 por m ovimentos sociais, esp ecialmente movimentos de educadores.  Shiroma, 

Moraes e Evangelista (2004) afirm am que esses elementos formaram um projeto que 

abordavam as seguintes questões: 

 

a) melhoria da qualidade da educaçã o, incluindo os aspectos  necessários a ess a 
melhoria; 

b) valorização e qualificação dos p rofissionais da educação , entendidos como 
professores, especialistas e demais funcionários, compreendendo plano de carreira 
nacional com piso salar ial unificado, reest ruturação da form ação e preparação de 
docentes para as séries iniciais e pré-escolar; 

c) democratização da gestão, nas suas di versas esferas da administração pública de 
ensino, com participação do professor na gestão da escola e eleição direta para diretor; 

d) financiamento da educ ação, com defesa de exclusividade de verbas públicas para 
escola pública; 

e) ampliação da escolaridade obrigatória abrangendo creche, pré-e scola, 1º e 2º graus  
sob a responsabilidade do Estado. 

 

Com as diversas m udanças que se pro cessaram na década de 90 na educação, a 

valorização do m agistério da ed ucação básica ganha centralidad e nos documentos de 

planejamento e na legis lação, especialmente ligadas ao discurso de m elhoria da qualidade da 

educação. Segundo Oliveira (2004,  p. 3), “os prof essores são, em  geral, consid erados os 
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principais responsáveis pelo desempenho dos alunos, da escola e do sistema no contexto atual 

de reformas educacionais e de nova regulação educativa5”. 

Nesse contexto, a Constitu ição Federal de 1988, no seu artigo 206, fixa, dentre o s 

princípios com os quais deve  ser m inistrado o ensino  no Brasil, o da “v alorização dos 

profissionais do ensino, garantidos, na form a da lei, plan os de carreira pa ra o m agistério 

público, com piso salarial profis sional e ingresso exclu sivamente por concurso público de 

provas e títulos” (BRASIL, 1988). No entant o, é im portante destacar que, com todas as 

orientações na formulação das políticas educacionais no período esse princíp io constitucional 

ficou a mercê de regulamentações futuras que o efetivassem. 

Em 1993, é lançado o Plano Decenal de Educação para Todo s (1993-2003), que firma 

o compromisso do Brasil com  o acordo firm ado em Jomtien (Tailândia). Esse plano prevê 

como ações para a universalização  do ensino fundamental de qualidade, a valorização e o  

reconhecimento público do magistério. Dentre as metas globais do Plano, Pinto destaca duas: 

1) aumento do gasto público com  a educação (5,5% do PIB); e, 2) aum ento progressivo da 

remuneração do m agistério público “através de plano de carreira que assegure seu  

compromisso com a produtivid ade do sistema, ganhos reais de salário e recuperação  de sua 

dignidade profissional e do reconhecim ento público de sua função so cial”. (BRASIL, 1994, 

p.42 apud PINTO, 2002, p. 112) 

Em julho de 1994 foi assinado pelo Gover no Itamar Franco o “Acordo Nacional de  

Valorização do Magistério da Educação Básica” que estabelecia um Piso Salarial Profissional 

Nacional para o m agistério público que fo i ignorado pelo gover no Fernando Henrique 

Cardoso (PINTO, 2002). O “Pacto pela Valorização do Magistério e Qualidade da Educação” 

tinha o objetivo de construir de forma integrada e compartilhada (entre os entes federados) as 

condições necessárias à adequada formação do professor e exercício do magistério, visando a 

novos padrões de formação, carreira, remuneração, condições de trabalho e produtividade dos 

docentes. O Pacto pela Valorização  do Magistério e Qualidade da Educação (1994 ) apontou 

como uma das prem issas a im plementação de um a política a longo alcan ce para a 

profissionalização do magistério com vistas à elevação dos padrões de qualidade da educação 

                                                 
5 Segundo Oli veira (2004, p. 2), a regulação educa tiva é “caracterizada pela centralida de atribuída à 
administração escolar - a es cola como núcleo do planejamento e da gestão; o financiamento per capita, a  
regularidade e ampliação dos exam es nacionais de avaliação, a a valiação institucional e a participação da 
comunidade na gestão escol ar”. (Afirmação baseada nos estudos de Medina & Kelly, 2001; Birgin, 2000; 
Feldfeber & Oliveira, 2006) 
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básica. 

Parecia consensual que este Pacto iria a tingir os objetivos tanto do governo com o dos 

profissionais da educação. Ma s, conforme reflexão de Brzezinski (2008b), os acordos 

firmados entre governo e movimentos sociais, sempre carecem de extrema vigilância para seu 

cumprimento. Cabe destacar, que os acordos in ternacionais firmados pelo governo b rasileiro 

estavam condicionados a adoção de m edidas orientadas pelos Organism os Multilaterais, 

citados no item anterior.  Nesse sentido, as reform as educacionais dos anos 90, por exem plo, 

foram condicionadas à universalização do en sino fundamental, desde que baseada num a 

lógica de produtividade, baixo custo e resultados que atendam às demandas apresentadas pelo 

mercado. 

Com essas recomendações, coube à União, dentre outras incumbências, a coordenação 

da implementação, com acom panhamento e avaliação das ativid ades previstas ness e Pacto, 

além do financiam ento dos Program as de apoio às licenciaturas e estabelecim ento do piso  

salarial profissional nacional do magistério. Os Estados e os Municípios se comprometeriam à 

promoção da gestão colegiada do Plano Decenal de Educação para Todos, a conduzir estudos 

e a propor medidas para as linhas de ação deste Pacto onde estava p revista a implantação do 

novo regime de trabalho e do piso salarial profissional nacional do magistério para outubro de 

2005, o que não aconteceu6.  

A LDBEN/96 é considerada por muitos teóric os críticos com o uma expressão da 

influência da ideologia neoliberal na educ ação brasileira. Nesta L ei, nove artigos são 

dedicados aos profissio nais do m agistério da educação básica, sendo que, na sua m aioria, 

guardam centralidade na sua form ação. Contudo, apresentam no seu art. 13 as atribuições do 

docente da Educação Básica: 

 

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:  
I - participar da elaboração da pr oposta pedagógica do estabelecim ento de 
ensino;  
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino;  
III - zelar pela aprendizagem dos alunos;  
IV - estab elecer estratégias de recup eração para os alunos de menor 

                                                 
6 Conforme a Lei 11.738, 16 de julho de 2008, que regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial p rofissional nacional para os 
profissionais do magistério público da educação básica. 
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rendimento;  
V - m inistrar os dias letivos e horas-aula estabele cidos, além de participar  
integralmente dos períodos dedicados ao planeja mento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade. (BRASIL, 1996a) 

 

Essas prescrições para o desenvolv imento do t rabalho docente na edu cação básica 

pública apontam novas responsabilidades que o prof essor deve assumir. Dentre elas, destaca-

se algumas que representam uma carga de trab alho adicional: participação na elab oração da 

proposta pedagógica da escola e colaboração com as atividades de articulação com a  

comunidade. Com essa carga de trabalho, cumpre ao poder público estabelecer condições para 

que isso se efetive. Sobre essas novas configurações do exercício docente, Oliveira destaca: 

 

Os professores en contram-se, portanto, diante de u ma nova ambivalência: 
por um lado, as formas mais flexíveis e autônomas de organização  do 
trabalho lhes traze m ganhos de autonom ia e maior controle sobre suas  
atividades; por outro lado, essa mesma organização lhes retira o poder e o 
controle como grupo profissional, à medida que também atribui autonomia 
aos demais sujeitos que participam  da escola e do sistema, co m o poder de 
cobrar e exi gir prestação de contas do que é realizado no espaço que, 
outrora, era de estrito domínio profissional. (OLIVEIRA, 2008, p. 36) 

 

Nesse âmbito, a im plementação de ações qu e visavam à for mação de professo res 

especialmente para red uzir os índices de baix a escolaridade de professores atuantes em  

funções do m agistério no Brasil, os considerados professores leigos, é c riticada por Ir ia 

Brzezinski (2008b). Segundo a autora, a União assum iu a r esponsabilidade pela 

universalização do ensino funda mental e, por c onsequência, a formação de professores para 

atender essa demanda. No entanto, optou p or incentivar programas de cap acitação de 

professores leigos através do tr einamento em serviço. Nesse se ntido a autora afirma: “ações 

pontuais de for mação de professores pouco resolv erão a f alta de docentes qu alificados na 

educação básica.” (BRZEZINSKI, 2008a, p. 172)  

Outro ponto polêmico com relação à for mação de professores refere ao  artigo 62 d a 

LDBEN/96. Este artigo apresentou conteúdo que suscitou grandes debates ao prever que: 
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(...) a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e  
institutos superiores de ed ucação, admitida, como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 
ensino fundamental, a oferecida e m nível médio, na m odalidade Normal. 
(BRASIL, 1996a) 

 

As polêmicas em torno desse artigo com preendem as discussões tanto sobre a 

formação diferenciada que é concebida para os diferentes níveis da educação básica, ao exigir 

a formação superior para os docentes que atua m na educação básica, com o sobre o fato de 

favorecer a aceitação da form ação inferior (nível m édio) aos p rofissionais de educação  

infantil e séries iniciais do en sino fundamental. O artigo també m antecipa o que co nfirmaria 

com o artigo 63 da LDBEN, quanto à indicação de  espaços não universitários para for mação 

de professores. Assim , para atender à dem anda por for mação superior dos profissionais da 

educação, inclusive para firm ar os com promissos assumidos com os or ganismos 

internacionais, o citado artigo adm ite a criação dos Institutos Superiores de Educação com o 

intuito de que estes ofereçam: 

 

I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o 
curso normal superior, destinado a docentes para a educação infantil e para 
as primeiras séries do ensino fundamental; 
II – programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de 
educação superior que queiram se dedicar à educação básica; 
III – programas de educação continuada para os profissionais de educação 
dos diversos níveis. (BRASIL, 1996a) 

 

Esses artigos 62 e 63 suscitaram  grandes discussões por parte das entidades de defesa 

dos educadores e da educação nacional. Segundo Saviani (2002), a designação dos Instituto s 

Superiores de Educação (ISE) para formação de professores vem complementar o caráter dual 

do ensino que permanece nas políticas atuais. Segundo este autor, é para a classe trabalhadora 

a atuação d e professores for mados em cursos de curta d uração, organizados nas escolas  

normais superiores, com  ênfase m aior no asp ecto prático-técnico, em  contraposição da 

formação de um  professor cu lto, dotado de u ma fundamentação teórica consistente que dê 

densidade a sua prática, considerada ideal para o exercício nas escolas. 

Para Severino (2006, p. 177), os efeitos do de slocamento da formação dos professores 

da educação básica para os Institutos Superiores de Educação, retirando a Universidade como 
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lócus prioritário desse processo, co mpromete a médio e longo prazo a necessária qualidad e 

desse profissional em nível superior. Nesse sentido, é possível concordar que essa política não 

somente transfere aos  educadores a respon sabilidade pelo aproveitam ento dos cursos 

ofertados, uma vez que  serão cobrados através dos resultados das escolas nos exam es de 

avaliação dos estudantes, como também, essa ação prorroga o efeito  de um a política que 

poderia transformar a realidade educacional do país no sentido de que a expansão da oferta da 

educação básica pública fosse feita com qualidade. 

O mesmo autor (idem, p. 190-191) desvela  os meandros desse deslocamento do lócus 

de formação do professor ao concluir que para atendim ento aos com promissos ideológicos 

que estão atrelados aos modelos impostos pelo  Banco Mundial, o sist ema não considera a 

universidade o local adequado para o m odelo de formação preterido. Assim, a escolha pelos 

ISE´s, segundo o autor, representa não só um retrocesso em  termos de form ação como a 

expressão de desprestígio que o sistema atribui à educação e a seus profissionais. 

 A adoção de políticas desse cunho revela que a educação pública brasileira continua 

seletiva e excludente, como anunciava Bárbara Freitag 7 na década de 1960. No entanto, o que 

se evidencia é que as políticas e ações desenvolvidas em meio século na educação deslocaram 

a problemática da seleção excludente. Antes poucos tinham acesso à educação escolar. Nesta 

outra situação as políticas são deslo cadas para o pólo da “inclusão uni versal” sem a preterida 

qualidade (o acesso é permitido, mas a qualidade é questionável), Brzezinski afirma: 

 

(...) continua nítido esse jogo de in terações no campo da educação: o mundo 
vivido é aquele dos estudantes-sujeitos da “inclusão excludente”, do 
professor “certificado”, porém não qua lificado, é aq uele que vai  à e scola 
para ensinar o pouco que aprendeu em cursos de curta duração, em 
modalidades alternativas de formação financiadas com recursos públicos 
visando “engrossar” as est atísticas educacionais. (BRZEZINSKI, 2008a, p. 
174) 

 

Essa perspectiva está ancorada num a lógica de mercado baseada na produtividade e 

nos resultados, o que deve evidenciar a esperada eficiência do sistema. As estatísticas são que 

definem a eficiência ou ineficiência do s istema educacional, através de avaliações 

                                                 
7  Ver livro da autora. FREITAG, Bárbara. Escola, Estado & Sociedade 6 ed. São Paulo: Editora Moraes, 1986. 
42 p. 
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estandardizadas que não dão conta de avaliar a qualidade do ensino público brasileiro. 

Na mesma lei, o artigo 67 estabelece formas de valorização do magistério da educação 

básica que devem  ser atendidas pelos Estados e Mun icípios através estatutos e planos d e 

carreira, garantindo o ingresso na carreira p or concurso público de provas e título s, 

licenciamento remunerado para form ação continuada, piso salarial pro fissional, progressão 

funcional baseada em titulação ou habilitação e avaliação de desempenho, período reservado 

para estudos, além das condições adequadas de trabalho. Segundo Brzezinski (2008a, p. 174), 

esses aspectos poderiam  evidenciar um  avanço na política educacional brasileira para os 

profissionais da educação se  o governo assum isse as po líticas de Estado nas ações 

governamentais em relação à edu cação e à f ormação e valorização  sócio-econômica do 

magistério. 

 Com a instituição  da D écada da Edu cação, através do artigo 87, na L DBEN/96 foi 

previsto que “cada município e, supletivamente, o Es tado e a União, fica incu mbido de 

realizar, nessa década, program as de capacitação  para to dos os professores em  exercício, 

utilizando também, para isto, os recursos da  educação à distância” (parágrafo 3º). No 

parágrafo 4º deste artigo  está previsto que “até o fim da Década da Educação som ente serão 

admitidos professores habilitados em  nível superior ou for mados por treinam ento em 

serviço”. Dois pontos polêmicos surgem deste preceito: o primeiro se refere à formação de 

professores à distância, especialmente a formação inicial. O segundo, diz respeito à formação 

de professores com treinamento em serviço. Essa tendência é apontada por Brzezinski (2008a) 

como via de barateamento da formação. Segundo a autora: 

 

Em virtude da necessidade urgente de se habilitar aqueles que, hoje, no país, 
estão em sala de aula, exer cendo o magistério, corre- o risco de as recentes 
políticas educacionais par a formação docente favorecerem a i mprovisação 
no preparo dos profissionais da educação.  Em nome dessa urgência, a 
prática, que deve ocupar um espaço si gnificativo nas grades curriculares dos 
cursos de licenciatura, pode ser co mpreendida erroneamente como formação 
em serviço.(BRZEZINSKI, 2008a, p. 5-6) 

 

 Assim, o que se coloca em  discussão é a própria concepção da formação implícita nas 

políticas de for mação que desvin cula a form ação teórica da prática dos professores .  

Brezezinski (2008a) alerta que tanto não é suficiente que os profissionais dominem conteúdos 
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específicos e pedagógicos para se tornar bons professores como também não é suficiente estar 

apenas em contato com a prática para ter um a formação de qualidade. Nesse sentido, alerta a 

autora: “a p rática pedagógica não é isenta de conhecimentos teóricos e estes, por sua vez,  

ganham novos significados quando diante da realidade escolar.” 

Contudo, considerando as c ontradições que acompanha m o período de elaboração e  

implementação de políticas públicas, entre a indicação da Carta Magna em 1988 e a  

aprovação da LDBEN/96, passaram-se oito an os que foram com preendidos como anos de 

muitos debates e incertezas, com reformas em vários setores do Estado.  

A Lei 9.424/96, que regulam entou o FUNDEF, assegurou a utilização 60% (sessenta 

por cento) no m ínimo dos recu rsos do Fundo para a remune ração dos profissionais do 

magistério, em efetivo exercício de suas ativ idades no ensino fundamental público. Com essa 

medida, houve um  ajustamento da rem uneração de m uitos professores. Di minuiu o fosso 

salarial que amargava a situação de muitos prof essores no Brasil, especialmente nas regiões 

mais pobres, ao garantir o pagamento com os recursos desse Fundo. De acordo com o MEC, o 

Fundo foi de grande impacto no salário do professores no Brasil e apresenta isso no Relatório 

Síntese do FUNDEF (1998-2002): 

 

Pesquisa realizada em 2000 aponta que a rem uneração média dos 
professores das redes públicas au mentou 29,6%, entre dezem bro de 1997 e 
junho de 2000. Quando se analisam os dados referentes às várias regiões do  
País, constata-se que o maior percentual de aumento da remuneração ocorreu 
no Nordeste, onde a elev ação média foi de 60%. (...) no m esmo período, 
revela um aumento médio de 33%  nas redes municipais e de 25%  nas 
estaduais. O salário-base médio dos professores de nível médio cresceu 38% 
entre dezembro de 1997 e junho de 2001. No Nordeste, aumentou 48,3% em 
média. No Nordeste, o ganho salarial dos professores de nível médio foi de 
84% e para os de nível superior de 71,6%. (MEC, 2002, p.23-24) 

 

No entanto, Arelaro (2007) refuta a generalização desses dados, considerando um a 

pesquisa de avaliação da im plantação do FUNDEF, realizada em  doze Estados, quando 

constatou que a m udança salarial ocorreu apen as nos m unicípios em que os professores 

sequer recebiam o salário m ínimo ou recebiam  meio salário m ínimo. Estes, em  termos 

salariais, obtiveram, efetivamente, a correção  dessa in justiça, pois a partir de 1999,  

constatou-se que esses profissionais passaram a receber o salário mínimo. Nesse sentido, a 
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autora destaca:  

 

É interessante observar que isto ac onteceu, somente, nos municípios 
pequenos, pois nos gran des municípios, e nos q ue já possuí am redes 
tradicionais de ensino, com  estatutos de magistério e/ou plan os de carreira 
em desenvolvimento, constatou-se que, depois do F UNDEF, poucos foram 
os ganhos salariais. O que se obteve, de maneira geral, foi o estabelecimento 
de gratificações anuais ao magistér io – no “acerto de  contas” dos 60% que 
deveriam ser gastos. (ARELARO, 2007, p. 12) 

 

O Fundef também representou um elemento incentivador de políticas de form ação 

de professores dos sistemas estaduais e municipais do ensino, pois permitiu a utilização de 

parte dos recursos do Fundo na capacitação de professores leigos nos primeiros cinco anos 

de vigência, com o também cursos de gradu ação para os profissi onais de nível médio. 

Conforme previsto, durante a vigência do Fundo (1997-2007) houve a tentativa de atender 

ao artigo 62 da LDBEN/96, com  a i nserção de professores não graduados em cursos de 

licenciatura e capacitação de professores leigos em nível médio. Segundo o MEC (2002, p. 

26), cerca de 85% do total das redes de ensino fo i registrada a redução da participação dos 

profissionais sem habilitação nos seus quadros, no período de 1998-2002.  

Brzezinski (2008a) concorda que no período 1995 a 2002, houve um  decréscimo 

das funções docentes ocupadas por prof essores leigos no ensino fundam ental, 

especialmente com a implantação d o Programa Proformação8. Segundo a autora, o Brasil 

tem respondido às exigências do m odelo de po líticas neoliberais ao  tomar como grande 

feito os dados quantitativos de redução do índice de leigos em  atuação nos sistem as 

públicos de ensino da educação básica, con tudo, adotando o “trein amento em serviço” 

como forma de alterar esse quadro, mas sem garantir a qualidade do trabalho docente desse 

quantitativo. (BRZEZINSKI, 2008a, p. 170-171).  

O entendimento sobre a questão é que a formação em  serviço tem  sido tom ada de 

forma equivocada, como treinam ento em substituição à aus ência de form ação inicial. Com 

isso, agregam a esse processo os cursos à distância em  substituição à formação presencial 

qualificada ou, em alguns casos, po dem adotar uma modalidade de formação semipresencial 

                                                 
8   Programa do Governo Federal, financiado parcialmente com recursos do Banco Mundial. Pertencia ao 
grupo de ações do Programa do Fundo de Desenvolvimento da Escola – Fundescola. 
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de inspiração tecnicista que , segundo Brzezinski (2008a),  representa uma retomada das 

políticas de reciclagem vigentes nos anos de 1970 no Brasil. 

Em atendimento às prem issas já apontad as nas legislações vigentes, citadas 

anteriormente, o Conselho Nacional de E ducação, através Resolução CNE/CEB nº 39, de 08 

de outubro de 1997, fixou diretriz es para elaboração d e novos planos de carreira e de 

remuneração para o magistério pú blico da Ed ucação Básica. Entre o utras determinações, 

fixou a experiência m ínima de dois anos em  docência para o exercício de quaisquer das 

funções do magistério que não sejam  a docência e a obrigatoriedade dos sistem as de ensino 

em promover concursos quando comprovada a exis tência de vagas. E ste fato configura-se 

como um desafio, pois a irregu laridade na realização de co ncursos pode incidir diretamente 

sobre a realização do trabalho pedag ógico nas escolas, especialmente no tocante a mudanças  

contínuas de professores, a cont ratação de professores temporários, às vezes sem a formação 

adequada, a descontinuidade na implementação da proposta pedagógica, etc.. 

No curso das reform as, em 1999, o Ministério da Educação (MEC ) assume a 

prioridade do lócus de for mação de prof essores, através do Decreto n. 3.276/99. Nesse 

documento legal, desvincula-s e a for mação de professores da educação infantil e séries 

iniciais do ensino fundamental das universidades, deslocando essa prioridade para os ISEs 10. 

Esse Decreto previa a form ação desses profis sionais “exclusivamente” em Cursos Nor mais 

Superiores, o que pareceu de monstrar o descaso histórico do poder público com  essas etapas 

da educação básica e com  seus profissionais. Além  disso, havia um  debate presente nesse 

momento que se referia à identidade do Peda gogo. As diretrizes para a for mação desse 

profissional passaram anos em discussão, com previsão de aprovação em 1999, ma s que só 

foram aprovadas apenas em 200611. 

No curso dessas questões, o Decreto n. 3.554/2000, altera o Decreto n. 3.276/99, m as 

não substancialmente. Apenas faculta a formação dos professores de educação infantil e séries 

iniciais do ensino fundamental em cursos de Pedagogia. A alteração se dá na substituição do  

                                                 
9  Com a aprovação do FUNDEB (Fun do de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério 
Público da Educação Básica), que foi regulamentado pelo art. 41 da Medida Provisória n° 339/06, foi publicada 
uma nova resolução com diretrizes para el aboração dos planos de carreira do magistério público da Educaçã o 
Básica, a Resolução CNE/CEB n. 2/2009. 
10  Ver Resolução CNE/CP n. 1/99, que dispõe sobre os Institutos Superiores de Educação. 
11  Ver Parecer CNE/CP n. 5/2005. Esse Parecer foi reexaminado pelo Parecer CNE/CP n. 03/2006, de 21 de 
fevereiro de 2006. As citadas diretrizes foram aprovadas pelo Parecer CNE/CP n. 5, de 13/12/2005, e pela 
Resolução CNE/CP n. 1, de 15/5/2006. 
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termo “exclusivamente” por “preferencialmente”, demonstrando que a prioridade continuava 

sendo a oferta desses cursos de formação nos ISEs. 

Cabe lembrar que os Cursos Norm ais, de nível m édio, não são excluídos pela 

LDBEN/96 no rol de cu rsos para a for mação dos professores da Educação Infantil e Série s 

Iniciais. Inclusive, em 1999, o CNE, através d a Resolução n. 02/99,  institui as D iretrizes 

Curriculares Nacionais para a fo rmação de docentes da edu cação infantil e dos ano s iniciais 

do ensino fundamental, atendendo assim, ao artigo 67 da L DB, que prevê a form ação básica 

do professor para atuar nessas etapas. Castro (2007) defende que a iniciativa de criar os ISEs e 

os Cursos Normais Superiores teve efeito sobre a extinção dos cursos normais de nível médio. 

Segundo a autora: 

 

Por falta de clientela, apesar de existirem oficialmente, os cursos normais de 
todo o país foram, gradativamente, fechando as portas, restando algu ns 
poucos. Essa falência dos cursos nor mais de nível médio foi acom panhada 
pela expansão rápida d os Cursos No rmais Superiores. (CASTRO, 2007 , p. 
211) 

 

O incentivo à expansão dos ISEs é inquestio nável. No entanto, caberia indagar: o 

governo abriu algum ISE para atender a essa demanda? Ou o objetivo dessa criação estava 

estritamente vinculado à m ercantilização da educação no país? Podemos afirm ar que não  

houve criação de nenhum ISE público estatal nesse período para atendimento dessa demanda. 

Como também é possível afirm ar que, no campo da formação de professores, a expansão da 

oferta da iniciativa privada é d e fato uma realidade. Com dados de um estudo de Ca mpos 

(2004), divulgada em  evento da ANFOPE (2004), Castro mostra que o núm ero de cursos 

normais superiores cresceu assustadoram ente: “(...) em  2001, havia aproxim adamente 500 

cursos de P edagogia e Nor mal Superior e, em 2004, esse núm ero foi am pliado para 1.372 

cursos de Pedagogia e 716 Cursos Normais Superiores.” (CASTRO, 2007, p. 210).  

Em janeiro de 2001, co m a aprovação do P lano Nacional da Edu cação, pela Lei n.  

10.172, a profissionalização docente retorna ao ce nário das políticas. Nesse Plano, destaca-se 

entre as prioridades, a atenção dada à for mação inicial e continuada, às condições adequadas 

de trabalho, entre elas, o tem po de estudo e preparação das aulas, salário digno, com  piso 

salarial e carreira de magistério. (BRASIL, 2001). Em contraposição ao processo que aprovou 
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LDBEN/96, o Plano é considerado uma construção democrática com participação de setores 

da sociedade civil e que congregou anseios da  sociedade e, em  especial, dos educadores 

brasileiros. No entanto, o Plano foi m arcado por vetos p residenciais a temas importantes, 

especialmente quanto ao financiamento das metas e ações. 

 A mercantilização produzida pela criação  dos ISEs pode  ser eviden ciada com a 

expansão da oferta de cursos de licenciaturas, na iniciativa privada, espalhados por todos os 

cantos do país. No interior da Bahia, por exem plo, muitas ISEs ofertam cursos barateados 

para formar professores em  nível superior e os  municípios, para m elhorar seus indicadores 

educacionais, acabam por assin ar convênios para execu ção de propostas de form ação com 

esses institutos.  (CUNHA et al.: 2009). Essas iniciativas foram  incentivadas pelas políticas 

nacionais, inclusive pela Le i do FUNDEF, como foi m encionado anteriormente, que 

possibilitou o investim ento de parte dos recurs os do fundo na for mação de professores. O  

problema de fato foi a fragm entação da formação, o não atendim ento às demandas próprias 

dos sistemas (pacotes prontos com cursos pré-definidos). Outro problema diz respeito ao fato 

de que tal f ormação não possibilitava a for mação de uma identidade sólida dos professores 

que oportunizasse m aior compromisso com o trabalho desenvolvido e com seu 

desenvolvimento profissional.  

Segundo Aguiar (2009), dos deba tes que envolveram a elaboração dos marcos legais 

da educação brasileira,  constata-se que cabe ao poder p úblico implementar políticas d e 

valorização dos profissionais da educação . A autora mostra iniciativas nesse sentido, citando 

alguns programas federais de form ação: Rede Nacional de Form ação Continuada de 

Professores da Educação Básica (REDE); Pro-Infantil (formação inicial de nível médio); Pró-

licenciatura (formação inicial em  nível sup erior para professores  em exercício); Pro-

letramento (formação continuada); Prouni (programa de bolsas para professo res em 

universidades particulares); Universidade Aberta do Brasil – UAB12. 

Considerando o movimento das reformas educacionais ocorridas a partir da década d e 

1990, Oliveira (2003) sugere as mudanças dessas reformas para o trabalho docente: 

 
                                                 
12  Criada através do Decreto n. 5.800, de 08 de junho de 2006, que dispõe sobre o Sistema Universidade Aberta 
do Brasil - U AB. O Sistema Universidade Aberta do Brasil - U AB - é um  programa do M inistério da 
Educação,criado em 2005, no âm bito do Fórum  das Esta tais pela Educação e possui como prioridade a 
capacitação de professores da educação básica.  
(http://www.uab.mec.gov.br/conteudo.php?co_pagina=20&tipo_pagina=1) 
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1) Mudanças na legislação sobre o trabalho docente, quanto à exigência de 
maior formação e de certificação dos professores e professoras para o 
exercício do magistério na educação básica;  
2) Concepção de profissionalização como maior capacitação técnica 
adquirida em espaços específicos para tal. A profissionalização não mais 
concebida no âmbito do processo de trabalho; 
3) A formação virou bode expiatório dos problemas do trabalho docente. 
4) Ampliação das tarefas no exercício do magistério, para além daquelas para 
as quais foram formados, e maior responsabilização dos professores e 
professoras (OLIVEIRA, 2003 apud SILVA, 2008, p. 29) 
 

 

    Nesse âmbito, é possível inferir que as políticas educacionais em curso nos anos 1990 

e anos iniciais do novo século trataram de diversas questões importantes para a educação e o 

trabalho docente e muito prioritariamente as questões de formação. Contudo, o formato em 

que essas políticas foram implementadas nos sistemas de ensino é que podem evidenciar se as 

mesmas contribuíram para a profissionalização do magistério da educação, se houve avanços 

nesse sentido, ou, em sentido contrário, se contribuiu para a desprofissionalização da 

categoria. Este é o foco do próximo item deste trabalho. 

  

2.4 A IMPORTÂNCIA NO ESTADO NA PROFISSIONALIZAÇÃO DO 

MAGISTÉRIO 

 

Em um plano mais concreto, o conceito de políticas 

públicas implica considerar os recursos de poder que 

operam na sua definição e que tem nas instituições do 

Estado, sobretudo na máquina governamental, o seu 

principal referente. (AZEVEDO, 2007) 

 

Considerando as contradições já apontadas nas políticas educacionais do país, 

considera-se importante demonstrar como o Estado tem responsabilidade fundamental na 

profissionalização do magistério. Freidson (1995) destaca a importância do Estado para esse 

processo de profissionalização de uma ocupação, distinguindo as características tanto do 

profissional como do Estado nesse processo, mostrando como essa relação é desigual na 

medida em que a profissionalização do magistério é dependente de uma ação externa ao corpo 
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de profissionais. Segundo ele: 

 

A variável mais im portante para o profissionalismo é o Estado. O único 
recurso intrínseco a u ma ocupação é seu corpo de conhecimentos e 
qualificações, e, e mbora este possa s er chamado de capital humano e 
cultural, certamente não tem o poder do capital econômico ou político. As 
instituições do profissiona lismo não po dem ser estabelecidas ou mantidas 
sem o exercício do po der do Estado, p ois o controle ocupacional da própri a 
divisão do trabalho, do próprio mercado de trabalho e do modo de ensino vai 
contra o interesse tanto dos consumidores individuais13 como das empresas. 
(FREIDSON, 1995, p. 3-4, grifo nosso) 

 

O Estado exerce poder sobre as profissões através de políticas que define m ou 

autorizam o trabalho nelas exer cido. Isso posto, Silva Jr.(2 007, p. 109) ressalta: “o que dá 

materialidade a uma profissão é o trabalho”. Nesse sentido, para analisar variáveis do trabalho 

docente é imprescindível considerar o m odelo de sociedade e produção vigente, pois esse 

aspecto vai incidir sobre a relação d a profissão com o seu próprio trab alho e também com o 

Estado.  

Hypólito (1991), Abreu e Landini (2003), Fida lgo, Farias e Mendes (20 08) destacam a 

necessidade de se compreender o processo de profissionalização considerando a realidade da 

sociedade capitalista em que vivemos e sua in fluência sobre a escola, lócus do trabalho do 

professor. Nesse âmbito, o Estado vem assumindo cada vez mais um importante papel como 

mediador do processo de acum ulação capitalista, contribuindo assim para o pro cesso de 

proletarização docente. (FIDALGO; FARI AS; MENDES, 2008, p. 66) Dessa for ma, o 

modelo de produção revela o co mportamento do Estado em relação à valorização de 

determinadas profissões. Nesse sentido, as políticas educacionais compõem um arsenal 

importante na definição desse comportamento quanto ao profissional do magistério público da 

educação básica. 

As políticas educacionais formuladas nos últimos anos adotaram  o conceito de  

profissionalização docente lig ado à preocupaçã o predominante com o aprim oramento da 

formação docente, capacitação,  autonomia e de valorização  social. (SHIROMA; 

EVANGELISTA, 2003, p. 05). Com e ssa direção, diversos países adotaram  o discurso da 

                                                 
13  Entende-se como consumidores individuais aque les os quais o serviço do  profissional é 
diretamente ofertado.  
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profissionalização centrado em políticas de preparo docente, no sentido de que a qualidade da 

escola está fundamentada na competência pedagógica do professor. Nesse sentido, analisando 

a situação do Brasil, as autoras expressam: 

 

Em síntese, o que se pode apreender nos documentos nacionais é a ênfase na 
formação profissional do professor, que seria al cançada mediante uma 
política nacional de avaliação de seu desempenho, dos resultados escolares 
e, fundamentalmente, pela gerência competente do próprio desenvolvimento 
profissional, responsável último por sua carreira e salário que,  na política  
delineada, passa a ser individualizado. (SHIROMA; EVANGELISTA, 2003, 
p.03) 

 

 Shiroma e Evangelis ta avaliam que a “p rofissionalização foi tom ada, nos anos d e 

1990, como política pública dest inada não só à capacitação docente, mas também como 

instrumento para gerenciar os  professores”. Segundo elas, no Br asil, a profis sionalização 

docente por via das políticas de formação não tem alcançado a qualidade da função docente 

nem sua valorização social. No entanto, tem  promovido a superficialização da form ação, a 

burocratização do trabalho, a competição interpares e a segmentação da categoria. (SHIROMA; 

EVANGELISTA, 2003, p. 13) 

 Para Brzezinski (1997 ) as política s de f ormação adotadas pelo Governo Brasileiro  

demonstrava o descaso do poder público com a educação pública no país. Para ela, apesar dos 

discursos oficiais afirmarem  o contrário, a ed ucação sofre com  a desvalorização  social e 

econômica dos profissionais da educação e do des mantelamento da educação  superior. 

Emerge dessa constatação questões que influenciam na profissionalização do professor: de um 

modo, salário digno que restabele ça a motivação para o trab alho por parte dos professores e 

garanta sua condição de auto-sustentabilidade e de outro modo, a condição consensual de que 

uma sólida for mação pode interf erir de m aneira decisiva nesse processo, in cluindo a 

organização da categoria. 

Por seu turno, a diversidade de cursos e de modelos de formação, a divisão da ocupação 

docente em “corpos” q ue representam realidades distintas, considerando níveis e etapas d e 

ensino, os lim ites da autonom ia do grupo ocup acional, submetido a um  sistema distinto 

subordinado à regulação pelo Estado, dentre outros fatores, acabam por determinar diferenças 

e hierarquias, num corpo docente que não cons titui uma força una como acontece c om outras 
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profissões. De acordo com a realidade descrita, Ludke e Boing (2004, p. 1164-1165) alertam 

para a dificuldade de se conceituar a profissão do magistério. 

Considerando os anos in iciais do governo Lula, no campo da formação de professores, 

Freitas (2003, p.1.095) defende que existe  uma continuidade do processo de 

desprofissionalização do magistério, com o aprofundamento do controle e da regulação sobre 

o trabalho dos docentes por meio de exames de certificação e ampliação do caráter tutorial da 

formação, com a priorização de cursos à distância para formação continuada do magistério da 

educação básica. 

É nesse contexto que fica evidente as tensões h istóricas entre instâncias  acadêmicas e 

poder público no que se refere à p reparação profissional de prof essores (WEBER, 2000). 

Essas questões estão presentes nos discurso s e program as do governo, que incentivam  a 

certificação de professores em detrim ento da qualidade da formação, que deveria ser o foco 

das iniciativas de formação. 

 No entanto, cabe destacar que os progr amas de form ação visam atuar no cam po da 

prática docente, ou seja, tendo com o foco competências a serem adquiridas ou desenvolvidas 

pelo professor, para que este  aprenda a ensinar o conteúdo. Nesse sentido, o desempenho do 

professor é o foco das políticas de for mação nas quais são forjad as a subjetividade do  

professor e novos valores e in teresses, atendendo as m etas do Estado Avaliador (SANTOS, 

2004, p. 1151-1152 ). Percebe-se que a profis sionalização é express a nas políticas como 

desenvolvimento de competências para o dese mpenho no trabalho e não na perspectiva de 

propiciar a construção de uma identidade profissional do magistério.  

Com a apresentação desse contexto no âmbito nacional e aproximando do momento da 

análise dos dados da presente pesquisa sente-se  a necessidade de discutir no próximo capítulo 

o conceito de profiss ionalização docente, com base em trabalhos d e autores brasileiros e 

estrangeiros, na tentativa de relacion ar as políticas nacionais, os conceitos de 

profissionalização presentes na li teratura e as condições de desenvolv imento desse conceito  

na carreira dos professores da rede estadual de ensino do estado da Bahia.  
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3. BASES CONCEITUAIS QUE PODEM SER APLICADAS NO ESTUDO DA 
PROFISSIONALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 

 

No século XX, até a d écada de 80  registrou-se um surto nas m atrículas no ens ino 

elementar no Brasil oriundo do crescim ento da demanda, devido ao processo de urbanização, 

o êxodo rural e o crescim ento demográfico, principalmente a partir do m odelo de 

desenvolvimento adotado pelo governo baseado na  substituição das im portações, conforme 

comentado anteriormente neste trabalho. No período anterior, até o fi m da Prim eira 

República, a dem anda era para o atendim ento a um a burguesia que via na educação um a 

forma de ascensão social, ass im como das clas ses operárias urbanas que alm ejavam obter o 

mínimo de condições de consecução de emprego nas poucas fábricas existentes 

(ROMANELLI, 2002). Nesse período, a m aior parte da população vivia na zona rural e a 

escola não oferecia qualquer motivação para a escolarização dessa população, uma das razões 

do alto índice de analfabetism o nesse período, em  concorrência com a oferta inadequada do 

ensino pelos poderes públicos. 

O crescimento da demanda por educação escolar no período industrial provocou um a 

carência de professores  para atend er ao cres cimento do núm ero de escolas. Essa situação 

provocou uma crise, pois os recursos financeiro s destinados à educação eram  insuficientes 

para arcar com o ônus dessa expansão. Segundo Monlevade (2000), essa situação fez com que 

os salários dos professores desabassem, reforçando, com isso, a prática da m ultijornada e o 

multiemprego. Isso é conseqüência, ainda, da falta de financiam ento adequado para a 

educação, pois a arrecadação não crescia o suf iciente para cobrir as d espesas no setor e a 

proporção das verbas para o custeio da educação era cada vez menor. 

Após esse período, com o pro cesso de redemocratização do país, ao find ar a ditadura 

militar instaurada no país a partir de 1964, as lutas dos m ovimentos sociais pela expansão do 

ensino ocorreram atreladas às bandeiras pela va lorização dos profissionais da educação, que 

encontravam-se em posição de precarização do exercício das suas atividades. Nesse contexto, 

a profissionalização docente passa a compor várias reivindicações da categoria, explicitando a 

necessidade de com por um corpo profissiona l que agregasse profissionais com  formação 

específica, com garantias salariais e condi ções dignas de trabalho. Nesse m omento, a 

formação específica para ingres so na profissão torna-se si nônimo de profissio nalização 

levando em conta que o Estado brasileiro, ao lo ngo dos anos, permitiu o ingresso de p essoas 
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sem formação na área pedagógica para ocupar cargos no sistema de ensino, provocando um a 

oferta inadequada sob condições precárias. Essa postura reinou inclusive num período em que 

a educação assumiu uma posição importante nas políticas de governo.  

 Neste sentido para um estudo sobre a prof issionalização docente é necessário levantar 

alguns aportes teóricos existentes sobre a cons tituição de uma profissão que, reportando-se a 

esse período no Brasil, passa a envolver novos aspectos que caracterizam uma categoria de 

trabalhadores organizados, em meio a diferenci ações do trabalho reali zado.  Nesse sentido, 

Freidson (1998, p. 71) afirm a que as profissões  se distinguem de outras ocupações pela 

capacidade de realizar trabalhos es pecíficos e pelo caráter especial do conhecim ento e 

competência para realizá-los.  O autor re ssalta ainda a im portância que adquire o 

conhecimento para o profissionalismo. 

 Enguita (1991, p. 43-44) define o conceito de profissão através de cinco características 

básicas: competência, vocação, licença, inde pendência e auto-regulação. Segundo o autor,  

essas características podem evidenciar uma categoria com status profissional. Para ele, 

 

Em sentido estrito, um grupo profission al é uma categoria auto-regulada de 
pessoas que trabalham diretamente para o mercado numa situação de 
privilégio monopolista. Só eles podem oferecer um tipo determinado de bens 
ou serviços, protegidos d a concorrência pela lei. Isto é que se denom ina 
também de e xercício liberal de um a profissão. Diferentemente de outras 
categorias de trabalhadores, os profi ssionais são plenamente autônomos em 
seu processo de trabalho, não tendo que submeter-se a uma regulação alheia. 
(ENGUITA, 1991, p. 42) 

 

 Freidson discute o desenvolvim ento da teoria da sociologia das prof issões a partir d e 

estudos sobre o controle ocupacional do trabalho e, a partir dos estudos  de Vollmer & Mills 

(1966), define o conceito de profissionalização como 

 

um processo pelo qual uma ocupação  organizada, geral mente mas nem 
sempre por alegar uma competência exotérica especial e cuidar da qualidade 
do seu traba lho e de  seus benefícios para a socie dade, obtém o direito 
exclusivo de realizar u m determinado tipo de  trabalho, controlar o  
treinamento para ele e o acesso a ele e controlar o direito de deter minar e 
avaliar a maneira como o trabalho é realizado. (FREIDSON, 1998, p. 98)  
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As características apontadas pelo autor evidenciam as novas formas de reconhecimento 

das profissões. Desta forma, o autor destaca alg uns critérios para definir as profissõe s: 1. um 

tipo de trabalho reconhecido of icialmente; 2. um  tipo de trab alho especializado; 3 . 

determinação da própria divisão do trabal ho pelas ocupações; 4. controle dos próprios 

mercados de trabalho pelas ocupações. (FREIDSON, 1995, p. 1-2). Destarte as diferenciações 

que o exercício profissional pode apresentar, o reconhecimento do trab alho realizado pelo 

Poder Público é de extrema relevância para a garantia do status profissional. 

 

 3.1 PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO: UMA DEFINIÇÃO POSSÍVEL 

 

De acordo com Nóvoa  (1991, p. 118), a gênese  da profissão docente antecede a 

estatização da escola. S egundo o autor, a categoria docente consti tuiu-se a partir de agentes 

externos, de início sob a responsabilidade da Igreja, depois sob a tutela do Estado. Analisando 

a constituição da categoria dos professores na  Europa, o au tor destaca que o Estado, no final 

do século XVIII, assu miu para si a respons abilidade pela esco larização da pop ulação, 

buscando legitimar a sua intervenção e controle na educação. Nesse co ntexto, o surgimento 

dos sistemas de ensino estatais cria condições  para o processo de profissionalização d ocente, 

em atendimento aos interesses de controle ideológico por parte do Estado.  

Considera-se que, no quadro de constitu ição da profissionalização docente, o Estado 

tenha desempenhado papel de grande relevânc ia. Isso tam bém pode ser evidenciado na 

realidade brasileira, que teve seu processo de escolarização coincidindo com a colonização do 

país pelos p ortugueses sendo que a educação fic ou sob a responsabilid ade da Ig reja até o  

século XVIII com a expulsão dos jesuítas do país. Esse período é descrito por Monlevade, que 

evidencia a situação de não profissionalização dos professores no período: 

 

(...) a imensa maioria dos professores entre 1549 e 1759 era const ituída de 
religiosos que, por ironia , tendo “ voto de pobreza”, viviam  de rendas. 
Passaram por privações e necessidades, é verdade, mas não sobr eviviam de 
salários de um patrão público ou priv ado, nem da contribuição direta dos 
alunos. Viveram cada vez mais de rendas – e rendas patrimoniais crescentes 
(...).(MONLEVADE, 2000, p. 16) 
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Segundo Nóvoa (1991), a cons tituição da p rofissão na Europa se dá externam ente à 

organização do corpo de professores. Nesse sentido, ele explicita:  

 

(...) de início, o que constitui estes docentes em corpo profi ssional é o  
controle do Estado, e não um a concepção corporativa de ofício (...).  É 
preciso portanto considerar a funcionarização como um projeto s ustentado 
ao mesmo tempo pelos docentes e pelo Estado: os  primeiros buscando se 
constituir em corpo adm inistrativo autônomo e hierarquizado; o segundo 
buscando garantir o controle sobre a instituição escolar (NÓVOA, 1991, p. 
121).  

 

Para esse autor, a im posição da escola com o instrumento de ascens ão social leva os 

professores a ocuparem lugar de destaque, pois além de agentes cu lturais tornam-se também 

agentes políticos, encarnando as  esperanças de diversas ca madas da população que buscam  

mobilidade social (NÓVOA, 1999, p. 17; 1991, p.23) . Também em relação ao Brasil pode-se 

inferir que a constituição da profissão do magistério público teve este mesmo viés.  

Para Veiga (1998) essa questão  da profissionalização docen te não se refere apenas à  

dimensão técnica, mas um esforço da categoria para realizar mudanças tanto no seu trabalho 

pedagógico como na sua posição na sociedade. Nesse sentido a autora alerta para o que se 

espera desse processo: 

 

O que se espera e se desej a é que a profissionalização do magistério seja um 
movimento de conjugação de esfor ços, no sentido de cons truir uma 
identidade profissional unitária, alicerç ada na articulação entre form ação 
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 a 
natureza e especificidade do trabalho pedagógico (V EIGA, 1998, p. 76-77 
apud PAPI, 2005, p.31) 

 

 Nesse sentido, Oliveira disc ute a reestruturação do trabalho docente identificando a 

“profissionalização como uma condição de preservação e garantia de um estatuto profissional 

que levasse em conta a auto-regulação, a com petência específica, rendimentos, licença para 

atuação, vantagens e benefícios próprios, independência, etc.” (OLIVEIRA, 2004, p. 1133). É 

possível identificar, no discurso oficial de  muitos governantes, um a aceitação f ormal da 
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necessidade de um a profissionalização docente. O autor H ypólito criticando as atitudes do  

governo quanto a esta questão vê sinais disto quando afirma que 

 

[...] porém, com visíveis indícios de que esse discur so vem sendo utilizado 
mais para criar uma ilusão de que passos significat ivos estão sendo dados 
nesta direção, quando na realidade, o que se tem testem unhado são políticas 
educacionais e administrativas que contribuem mais para uma negação do 
que para um a afirmação das práticas profissionais (HYPÓLITO, 1999, p. 
82). 

 

Segundo Nóvoa (1999, p. 17), a tentativa do professor em reivindicar um a maior 

autonomia frente ao Estado coloca-o num a estreita posição entre o funcionalismo e a  

profissão liberal. No entanto, essa tentativa d e conjugação de privilégios de ambos os 

estatutos colocaram-no numa posição am bígua. Assim, os professores perm aneceram 

disciplinados pelo Estado, m as sempre reiv indicando um regulamento mais ligado às 

profissões liberais. Nesse sentido, o autor dest aca que “a profissão docente é m uito ligada às 

finalidades e aos objetivos; ela é fortem ente carregada de uma intencionalidade política. Os 

docentes são portadores de mensagens e se alinham em torno de ideais nacionais”. (NÓVOA, 

1991, p. 122) 

Enguita (1991) defende que existe um a ambivalência da posição  docente que está 

localizada em um lugar intermediário e instável entre a profissionalização e a proletarização14 

docente. Segundo o autor, o professorado estaria no grupo das considerad as semi-profissões, 

no jargão sociológico, que são definidos com o “grupos que estão submetidos à autoridade de 

seus empregadores, mas que lutam  por m anter ou am pliar sua autonom ia no processo de 

trabalho e suas vantagens relativas quanto à dist ribuição da renda, ao poder e ao prestígio”. 

(ENGUITA, 1991, p. 43) 

Para Nóvoa (1999, p. 2 0), além da for mação inicial e continuada, para o processo  de 

profissionalização do docente são necessários ou tros componentes: o exercício de atividades 

docentes em te mpo integral, o estabelecim ento de um suporte legal para o exercício da 

profissão docente, criação de instituições especí ficas para formação de professores, adesão a 

um conjunto de nor mas deontológicas e valore s éticos e construção  de um  corpo de 

                                                 
14  Termo utilizado pelo autor Mariano Enguita (1991) para explicitar o processo de divisão, 
desqualificação e degradação do trabalho. 
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conhecimentos e técnicas necessários ao exercício qualificado da atividade docente. 

Os autores Fidalgo, Farias e Mendes (2008, p. 63, 65-66), entendem que o processo de 

profissionalização docente é resu ltado de lu tas políticas e ideoló gicas, confrontos e 

compromissos, na busca por definição de caracte rísticas básicas da profissão, assim com o 

valorização e status profissional. Nóvoa (1991, p. 122)  revela que o processo de 

profissionalização constitui um esforço de um grupo ocupacional para efetuar mudanças tanto 

nas tarefas que exerce quanto em sua posição na sociedade.  Essa situação caracteriza bem  o 

processo de gênese da profi ssão docente, na medida em  que o professorado se dissocia da 

igreja enquanto campo de domínio de sua atuação e se associa à tutela do Estado, em busca de 

uma liberdade de exercício de ocupação e de organização de uma carreira profissional. 

Segundo Fidalgo, Farias e Mendes (2008, p. 65), duas dimensões são fundamentais para 

a caracterização de um a profissão: a prim eira dimensão envolve tomar a profissão enquanto 

trabalho, ou seja, meio de subsistência; a segunda dimensão é a questão da carreira, destacada 

como forma de ganhar status através da negociação do  prestígio s ocial. Nesse sentido, 

destaca-se a dificuldade de analisar essa cate goria docente sem considerar a heterogeneidade 

que envolve esse grupo, dentre outros aspectos, o grau de ensino e o local de trabalho. 

Freitas (1992) que, em tempo, discutia um modelo para a política nacional de formação 

de professores, concluiu que não é apenas o lo cal de trabalho que de fine uma profissão, mas 

também as relações para as quais os profissi onais são preparados. Nesse sentido, considerou 

que os professores precisavam mais que formação para melhorar a oferta de uma educação de 

qualidade. O autor apontou elementos constitutivos básicos para a elaboração de uma política 

global para o profissional da  educação: form ação intensiva de qualidade, salário digno ou, 

mais amplamente, condições de trabalho dignas e formação continuada. (1992, p. 11) 

De fato, essas questões envolvem  a condição de profissionalização de uma atividade, o 

que pressupõe destaque às ações do Estado na  medida em que o professorado foi se 

constituindo em categoria profissional sob a sua tutela em forma de funcionalização da 

atividade, acompanhada com o objetivo de profissionalizar o ensino público estatal. 
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3.2 O PROFESSOR E A CONSTRUÇÃO DE SUA IDENTIDADE PROFISSIONAL 

 

Os professores, de modo geral, constituem uma categoria na qual há uma forte ligação 

com um projeto histórico de sociedade, típ ico da área que form a cidadãos que podem 

interferir nas relações de poder existentes. Nesse sentido, Nóvoa (1991, p. 20) caracteriza essa 

categoria como uma profissão que não se define  pelos limites internos de sua atividade, pois 

se insere num constante movimento que influencia sua iden tidade profissional. Daí o autor  

compreender que os professores devem  gozar de  grande prestígio so cial e u sufruir uma 

situação econômica digna para cumprir com  excelência o papel que lhe é confiado pelo 

Estado e pela sociedade. 

No contexto das discussões sobre a identid ade profissional dos professores, dois 

conceitos emergem nas discussões sobre prof issionalização docente: profissionalidade e 

profissionalismo. Estes não possuem significados  consensuais e, por vezes, são antagônicos. 

Assim, de acordo com Brzezisnki, que se baseia em estudos de Sarmento (1998),  

 

(...) profissionalidade consiste de u ma complexa conjugação de requisitos  
profissionais indispensáveis àquele que busca u ma formação para o futuro 
exercício no campo da docência. O profissionalismo, por sua vez, pode ser 
conceituado como o desempenho competente e compromissado de deveres e 
responsabilidades no exer cício da prof issão do magistério. (BRZEZINSKI, 
2008b, p. 1151) 

 

Ao referir-se à questão do profissionalism o docente, alguns traços são apontados por 

Bzrezinski (2008, p. 1151) com o características intrínsecas desse proc esso, que incluiria a 

docência como base comum  da for mação inicial, a concep ção de form ação como aspecto  

importante ao longo da vida, seja em espaço s formais ou infor mais de for mação, avaliação 

continuada do desempenho profissional, pi so nacional unificado que traduza um a 

remuneração digna e acom panhado de boas con dições de trabalho, contemplados num plano 

de carreira. 

Esses aspectos são im portantes para serem considerados numa política que visa  à 

profissionalização dos professores no Brasil . Contudo, deve-se co nsiderar também as 

disposições do poder público e das classes que se  encontram na direção do país em assum ir 
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esses aspectos, dentro d e uma cultura vigente de desvalorização da edu cação pública. Nesse 

sentido, valorizar o pro fissional da educação vai além da dimensão do status da profissão, o 

que acentua a necess idade de valo rização da própria atividade profissional, portanto, do 

objeto da educação escolar que é o ensino. A ssim, valorizar professo res também significa 

valorizar a oferta do ensino público. 

Nesse contexto, Libâneo (1998 apud PAPI, 2005)  alerta para a necessidade de resgate  

da profissionalidade docente, de  redefinição d as características da profissão na busca da 

identidade profissional com o requisitos necessários para que a escola oferte ed ucação de 

qualidade. Para ele, a profissionalidade congreg aria “um conjunto de requisitos profissionais 

que tornam alguém um professor, uma professora” (2001 apud PA PI, 2005, p.32). Sacristán 

(1995 apud PAPI, 2005, p.32) define a profi ssionalidade como o desenvolvim ento de 

“determinados comportamentos, destrezas, valores, atitudes e construção de conhecim entos 

que constituem o que é específico da profissão”. 

No entanto, destaca-se que os requisitos para  o ingresso na carreira docente, exigidos 

pela legislação vigente não colabora para  a constituição desse profissionalismo. A 

LDBEN/96, no seu artigo 61, permite adotar a capacitação em serviço e o aproveitam ento de 

formação e experiência em  serviço na form ação do professor, assim como o aproveitam ento 

da formação e experiências an teriores como fórmulas capazes de h abilitar o professor.  

Segundo Brzezinski (1997), a própria legislação contribui para o processo de esfacelamento 

da identidade do educador, pois o que consta na legislação em  termos do perfil esperado do 

professor é uma concepção fragmentada da sua identidade, que encontra-se dispersa em várias 

partes dos diplom as legais. Com  isso, pode-se perceber que as polí ticas de formação dos 

profissionais do ensino têm  contribuído para um processo de  crise d a identidade docente. 

Segundo Kuenzer, 

 

Ao retirar da  universidade a formaç ão do professor, o governo nega a sua 
identidade como cientista e pesquisador, ao mesmo tempo em que nega à 
educação o estatuto e pistemológico de ciência, reduzindo-a a mera 
tecnologia, ou ciência aplicada, ao mesmo tempo em que reduz o professor a 
tarefeiro, chamando de profissional [...]. (KUENZER, 1999). 

 

Papi (2005) utilizou um conceito de identi dade profissional ba seada nos estudos de 
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Moita (1995) que complem entam as preoc upações de Brzezinsk i e Kuenzer. Segundo a 

autora: 

 

A identidade profissional é uma construção que perpassa a vida profissional, 
desde a etapa da escolha da profissão, passando pela formação inicial e pelos 
diferentes espaços institucionais onde se desenvolve a profissão, o que lhe 
confere uma dimensão no tempo e no espaço. É constituída sobre os saberes 
profissionais e sobre atribuições de ordem ética e deontológica (PAPI, 2005, 
p. 51). 

 

Segundo Tardif e Lessard (2007, p. 27), o estudo sobre a profissionalização docente não 

pode prescindir da análise da re alidade escolar, da relação entre os professores e o Estado 

(através das reform as educacionais) e da relação do professor com  seu trabalho. Segundo  

esses autores, as realidades escolares desvelam  o processo de profissionalização e sobre a 

proletarização do trabalho docente.  Daí compreender que essa realidade também contribui de 

maneira contundente para a formação da identidade profissional do professorado. 
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4.  O TRABALHO DOCENTE E A PROFISSIONALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO: 

uma relação necessária 

 

 Conforme é possível identificar na literatura sobre a profissionalização docente, esse 

aspecto só pode ser entendido se relacionado ao trabalho desenvolvido pela categoria a qual 

se refere. Assim, para entender o  processo de  profissionalização do magistério da educação 

básica torna-se necessário compreender as relações que envolvem seu trabalho, tanto em nível 

de escola com o na sociedade em  geral. C ontudo, cabe analisar sob quais condições estão 

desenvolvendo seu trabalho considerando as ações às quais os profissionais estão subm etidos 

ao Estado e como este tem atendido às suas principais demandas. 

Os autores Tardif e Lessard (2008, p. 17)  afirmam que o ensino é visto com o uma 

ocupação secundária ou  periférica em relação ao trabalho material e p rodutivo e que nessa 

relação à docência e seus agentes estariam subordinados à esfera da produção, pois sua missão 

se restringe, prioritariamente, à pr eparação dos filhos dos trabalhadores para o mercado de 

trabalho.  Nesse sentido, eles apresentam  três teses sobre o trabalho docen te para justificar a 

sua centralidade:  

 

1ª Longe de ser uma ocupação  secundária ou periférica em  relação à 
hegemonia do trabalho m aterial, o trabalho docente constitui um a das chaves 
para a compreensão das transformações  atuais das sociedades do trabalho. 
Constatações: 1. a categoria de trabalhador es produtores de bens materiais está 
em queda livre e os trabalhadores de bens e serviços em ascensão constante;  2. 
os grupos de profissionai s, cientistas e técnicos  ocupam progressivam ente 
posições importantes e dom inantes em relação aos produtores de bens 
materiais, pois controlam conhecimentos  teórico, técnico e prático necessários 
às decisões, às inovações, ao planejamento das mudanças sociais e à gestão do 
conhecimento cognitivo e tecnológico; 3. as novas atividades trabalhistas estão 
relacionadas  às profissões e  aos prof issionais, especialistas na gestão dos 
problemas econômicos e sociais; 4. crescente status de que gozam os ofícios e 
profissões que tem  seres hum anos como “objeto de trabalho” (Ex.: escolas, 
hospitais, serviços sociais, prisões, etc). 

2ª é praticam ente impossível compreender o que os professores realm ente 
fazem sem, ao mesmo tempo, interrogar-se e elucidar os modelos de g estão e 
de realização do seu trabalho. 

3ª é necessário ligar a questão da prof issionalização do ensino à questão m ais 
ampla do trabalho docente.  (TARDIF; LESSARD, 2008, p. 17-19; 25) 
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Essas teses apontam  para a signif icação do chamado “trabalho interativo” que é 

definido na relação entre o trab alhador e a pessoa que utiliza seus serviços. Nesse sentido, a 

característica essencial do trabalho do professor constitui na relação com o outro, o aluno. 

 Considerando o objeto diferenciado que  envolve o desenvolvim ento do trabalho do 

professor, Tardif e Lessard (2008, p. 35) defi nem que “a docência é um trabalho cujo objeto 

não é constituído de m atéria inerte ou de sí mbolos, mas de relações hum anas com pessoas 

capazes de iniciativa e dotadas  de certa cap acidade de res istir ou de participar da ação dos  

professores”. Nesse sentido, o objeto do trabalho  do magistério já se configura numa relação 

diferenciada das dem ais profissões em  que o produto do trabalho p ode ser visivelm ente 

verificado quando da ação. Na educação, o resultado é quase se mpre definido em longo prazo 

e não se sabe se é possível definir qual a inte rferência real da ação  de um  professor no 

processo.  

No Brasil, Teixeira (1968) ao tentar de fender a adm inistração escolar como campo 

específico da educação, diferenciando suas características da adm inistração empresarial, já 

afirmava que “em educação, o alvo supremo é o educando a que tudo mais está subordinado”. 

Além disso, afirmava ainda que a educação realiza-se na relação entre professor e aluno. 

O diagnóstico da situação do profe ssorado em outros contextos, a exemplo de países 

da Europa e da América do Norte, segundo Tardif e Lessard (2008, p. 26-27) evidencia que o 

trabalho docente está longe da profissionaliza ção prometida pelas reform as do ensino: os 

professores não se sentem valorizados, sentem a perda de prestígio, submetem a avaliação que 

interfere na sua autonom ia, tem for mação profissional deficiente, dispersiva, pouco 

relacionada ao exercício concreto do serviç o, tem participação reduzida na vida dos 

estabelecimentos de ensino, fazem  pesquisa aquém da edificação de um a base de 

conhecimento profissional, etc. Segundo os auto res, essas características cam inham para um 

processo mais próximo da proletarização do tr abalho docente. Por outro lado, esse processo  

também conta com  o ap oio da orga nização dos professores que, s egundo Tardif e Lessa rd 

(2008, p. 27), fecham-se em suas classes, privilegiam práticas marcadas pelo individualismo, 

ausência de colegialidade, recurso à experiênci a pessoal como critério de com petência, etc.. 

Nesse contexto, a profissionalização docente possu i um duplo viés que está atrelada à própria 

profissionalização do ensino e, concom itantemente, à ação da categoria em  se estabelecer 
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como grupo profissional. 

Outra importante consideração desses autores quanto ao  trabalho docente é a 

característica do seu ob jeto. Dessa forma, é considerada a relação en tre o trabalhador e seu 

objeto de trabalho assim  como a própria natureza de sse trabalho. Como o objeto do trabalho 

docente é o ser hum ano, isso difere radicalm ente dos objetos de outras profissões. O ser 

humano como objeto de trabalho exige do trab alhador uma nova postura, pois seu objeto é 

“capaz de juízos de valores e deten tor de direitos e privilégios que o s símbolos, as cois as 

inertes e os animais não possuem”. (TARDIF; LESSARD, 2008, p. 33) 

Os autores, também, defendem que a profiss ionalização coloca con cretamente o 

problema do poder na organização  do trabalho escolar e docente” (TARDIF; LESSARD, p. 

27). Nesse sentido, a form a como os grupos  e os subgrupos estão organizados podem  

apresentar variações até dentro de um a mesma categoria tão diversa com o é o c aso dos 

professores. Neste âmbito, é possível perceber qu e há níveis de profissionalização 

diferenciados por grupos e subgrupos que com põem o magistério e que dependem  da relação 

de poder que estabelecem entre si, com os de mais grupos de trabalhadores que envolvem  a 

organização escolar. 

Outra questão que parece fundamental na análise de Tardif e Lessard (2008, p. 37) é a  

superação da visão norm ativa e moralizante da docência, propondo um a análise da docência 

como qualquer outro trabalho hum ano, privilegiando o estudo sobre o que os docentes 

realmente fazem e não sobre o que deveriam fazer. Nesse contex to, além do peso da 

normatividade presente em  qualquer ocup ação, há outras coisas que se precisa conhecer,  

levando em conta a necessidade de estudar a docência na tota lidade dos componentes deste 

trabalho, as quais os autores destacam:  

 

Como todos os trabalhos na sociedade atual, a docência se desenvolve num 
espaço “já organizado” que é preci so avaliar; ela ta mbém visa a objetivos 
particulares e põe em  ação componentes e tecnologias de trabalh o próprias; 
ela se encaminha a um  objeto de trabalho cuja própria natureza é, co mo 
veremos, cheia de conseqüências para os trabalhadores; enfim, a docência se 
realiza segundo um certo processo do qual provêm determinados resultados. 
Organização, objetivos, conhecimentos e te cnologias, objetos, processos e 
resultados constituem, consequentemente, os com ponentes da docência 
entendida como trabalho. (TARDIF; LESSARD, 2008, p. 39,  grifos do 
autor) 
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Diante dessa descrição dos componentes do trabalho docente, pode-se apontar também 

que este trabalho é um trabalho composto, c onforme os autores ressaltam . Composto por 

incluir uma margem de trabalho  codificado (enquanto atividade instru mental e co dificada, 

subordinada a uma lógica burocrática). Em outra margem este tipo de trabalho o coloca num a 

posição de um  trabalho flexível (co mporta elementos informais, incertezas, e não  há como 

controlar perfeitamente o trabalho, pois com seu caráter interativo, o objeto sem pre pode 

escapar ao controle do trabalhador). Nesse se ntido, o trabalho docente deve ser entendido 

nesse duplo ponto de vista, considerando os aspectos formais e os aspectos informais. 

No Brasil, durante o século XX, os pr ofessores vivenciaram profunda crise no 

processo de profissionalização, especialmente os professores nos anos iniciais ( antig o ensino 

primário) (PESSANHA, 1994). Com  a expansão do ensino, os leigos passaram  a assumir a 

responsabilidade pela escolarização  básica da população co m o aval do Estado que pagava  

baixos salários para que estes assumirem o papel de docentes desse nível. 

Basso (1998) também considera o trabalho do professor como um a unidade e defende 

que sua análise seja feita, nã o se levando em  conta apenas a soma das partes, mas a sua 

totalidade:   

 

Não se reduz à som a das partes, mas sim em suas r elações essenciais, em 
seus elementos articulados, responsávei s pela sua natureza, sua produção e  
seu desenvolvimento. A análise do tr abalho docente, assi m compreendido, 
pressupõe o exame das relações entre as condições subjetivas - formação do 
professor - e as condições objetivas, entendidas como as condições efetivas 
de trabalho, englobando desde a organização da prática - parti cipação no 
planejamento escolar, pre paração de aula etc. - até a re muneração do 
professor. (BASSO, 1998, p. 20)  

 

 Saliente-se que Enguita estabelece um a relação direta e cau sal entre o “prestígio” e a 

forma de trabalho. Segundo o autor (1991, p. 42), as  profissões liberais clássicas “conservam 

ainda nessas condições [assalariados de instit uições públicas e privadas], grande parte de 

autonomia no processo de trabalho e de seus privilégios relativos em termos de renda, poder e 

prestígio”. Nesse sentido, indaga-se porque outras profissões que tem reconhecidas as mesmas 

competências e direitos que estes não alcançaram  as mesmas condições de trabalho e renda. 
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Assim, podem-se exemplificar os profissionais da educação, os quais constituem boa parte do 

funcionalismo público brasileiro e, fica claro nos concurs os realizados, através d os editais, 

que a margem salarial do professorado é inferior aos profissionais liberais de status com o os 

médicos, advogados e engenheiros. 

 

4.1 PROLETARIZAÇÃO E PRECAR IZAÇÃO: ASPECTOS  CONTR ADITÓRIOS 
NO PROCESSO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DO TRAB ALHO DO 
PROFESSOR 

 

Atualmente muitas críticas enfatizam os males que as políticas e ducacionais recentes 

têm provocado à profiss ionalização docente. Para Hypólito (1999), o que se verifica é que o  

profissionalismo docente no Brasil foi pouc o alcançado. Este exis te como realidade 

discursiva, como sonho prometido, sempre arremessado a um futuro distante e indeterminado.  

Por outro lado, as questões ligadas à id entidade profissional do professor se 

materializam através do fenôm eno da prec arização do trabalho docente e das suas  

repercussões sobre as práticas curriculares. Um primeiro fator que pode ser assim considerado 

seria de se pensar que o crescimento da escolarização no Brasil nas últimas décadas levasse a 

uma maior demanda de profissionais da educação e, consequentemente, na valorização do seu 

trabalho. Na realidade, o crescim ento das rede s de ensino e a carência de profissionais  

capacitados para a am pliação dessa oferta ocas ionaram o recrutamento de professores sem  a 

devida formação. Esta situação ainda vigora no Brasil de hoje, o que concorre para a  

precarização do trabalh o docente, pela falta de domínio dos conteúdos e de form ação 

pedagógica desses professores (SAMPAIO; MARIN, 2004). 

Todas estas questões concorrem  para a de svalorização da carreira do cente e para 

tornarem efetivas as dificuldades da identida de profissional da categoria ocupacional que lida 

com a educação. Essa situação fica expressa através da perda da autonomia, do controle sobre 

o processo de trabalho e da noção de integridade do proce sso, no qual o professor passa a  

executar apenas uma parte, alienando-se da concepção (OLIVEIRA, 2004).  

Com relação à questão salarial, cabe contex tualizar que o m agistério congrega um a 

grande quantidade de trabalhadores, com condiçõ es de vida e trabalho adversas, pertencentes 

em sua maioria a classes populares.  Num país, com um acentuado nível de desemprego, não 



 

 

71
há de faltar pessoas para assum ir a função de professor. E as condições de adm issão 

favorecem a inserção  de m uitos profissionais não preparados para a função, o que não  

significa que as condições salariais sejam satisfatórias.  

Cabe ainda destacar q ue as condições pr ecárias de trabalho postas pelo sistema 

produtivo aos professores o tornaram um  proletário, com uma remuneração aviltante. Nessas 

condições, como afirma Enguita (1991), o professor não exerce  a profissão, é sim plesmente 

um assalariado do ensino. 

Destaca-se ainda, que as discussões recentes no campo político envolvem justamente a 

questão do Piso Salarial Nacional para os p rofessores da Educação Básica. O estabelecimento 

desse piso, segundo Monlevade (2 000), deve favorecer a valorização  do m agistério. No 

entanto, mesmo aprovado em 2008, ainda não há estudos que com provem que a m edida 

favoreceu essa valorização. O que se evidencia é a garantia b ásica de profissionais de ensino 

que recebiam remuneração incompatível até com o salário m ínimo vigente no país . Nesses 

casos, o piso já m ostrou efeitos. Nesse contex to, Monlevade, afirm a que “o salário não é 

determinante da valorização do p rofessor. Mas ele expressa, simboliza, manifesta como que 

um grau de valorização. E o sustenta materialmente” (MONLEVADE, 2000, p. 269). 

As entidades de defesa da educação  e de educadores há muito lutavam pela definição 

de um plano de carreira docente. Ele foi in corporado nas políticas  recentes no país, no 

entanto, deveria constituir-se em  um importante fator de valorização do m agistério público, 

pois trata de questões básicas da profissão docente, entre es tas o salário que, além  de 

incentivo à profissão, constitui oportunidade de crescim ento pessoal e profissio nal e a 

progressão funcional.   

 As condições de trabalho do professo r também merecem uma atenção, pois as 

condições geralmente vigentes proporciona m, além do abandono do magistério, outras 

situações precárias: o stress do p rofessor da ed ucação infantil e do en sino fundamental, a 

situação de insatisfação do tr abalho docente e suas conse quências sobre as práticas 

curriculares. Outros fatores dificultam o trabalho de qualidade na escola, com o a rotatividade 

de pessoal, a multiplicidade de vínculos empregatícios e a decorrente extensão da jornada de 

trabalho docente (GOUVEIA et al.:) 

 2006). Segundo Oliveira (2004), essas condições envolvem o arrocho salarial, a inadequação 

ou mesmo ausência, em  alguns casos, de planos  de cargos e salários, a perda de garantias 
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trabalhistas e previdenciárias oriundas dos processos de re forma do Aparelho de Estado, que 

têm tornado cada vez m ais agudo o quadro de in stabilidade e precariedade do emprego no 

magistério público. 

Há que se destacar que outras questões fazem parte do contexto de descaso com o 

trabalho do professor no que refere às suas condições de trabalho que afetam  a sua vida 

profissional e pessoal. Farias (2006), ao realizar um  estudo do am biente de trabalho dos 

professores na Bahia, identifi ca variadas doenças que surgem na realização do seu trabalho , 

dentre elas: 

 

(...) doenças do aparelho r espiratório, em especial, dos órgãos de  fonação; 
doenças enquadradas sob a denominação de lesões por esforços repetitivos e 
distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (LER/DORT); varizes 
de membros inferiores e distúrbios psíquicos não-psicóticos. Entre os  
sintomas, predomina dor nos membros e no dorso, dor de garganta, 
rouquidão e cansaço mental. (FARIAS, 2006) 

 

Deste modo, é possível perceber que o pr ofessor da educação básica brasileira 

desempenha papéis que estão além da sua formação, expandindo seu objeto de trabalho,  

quando assumem responsabilidades de agentes 

 

O professor te m de dese mpenhar papéis que es tão para alé m de sua 
formação. Muitas vezes e sses profissionais são obrigados a desem penhar 
funções de agentes públicos, assist entes sociais, enfermeiros, psicólogos, 
entre outras. Tais exigências contribuem  para um sentimento de 
desprofissionalização, de perda de identidade profissional, da constatação de 
que ensinar às vezes não é o mais importante. (NORONHA, 2001  apud  
OLIVEIRA, 2004) 

 

Alguns estudos tentam  explicar a proletar ização do trabalho docente mostrando um a 

semelhança entre o trabalho do professor e o trabalho dos operários (PAPI, 2005, p. 25). 

Segundo Silmara Papi (2005, p. 25), a prol etarização se b aseia na tese da 

desprofissionalização dos professores que, enq uanto trabalhadores in telectuais do setor de 

serviços, estariam passando por um intenso processo de perda de autonomia, de diminuição da 

qualificação para acesso ao trabalho e de participação nas funções conceituais do trabalho. 
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Segundo Abreu e Landini (2003) as condições de trabalho do professor se caracteriza 

pela perda de controle e de autonomia, caracterizando uma intensa diminuição no processo de 

profissionalização frente às relações  impostos pelo capital à educação em atendimento às  

demandas do m ercado de trabalho.  Nesse sen tido, as autoras destacam  que “o do mínio de 

conhecimentos, habilidades e competências to rna-se, deste m odo, a principal fonte de 

preocupação e proposições para  reversão desse quadro ca ótico.” (ABREU; LANDINI, 2003, 

p. 07)  

No entanto, o que se coloca com o características desse p rocesso de proletarização da 

categoria docente ultrapassam o aspecto da form ação como principal ag ente de 

transformação, deslocando a formação desse âm bito de contrad ições que env olvem os 

processos de profissionalização e proletar ização do trab alho docente numa sociedade 

capitalista, mesmo a form ação sendo um  importante instrumento de re sistência e de luta 

(ABREU; LANDINI, 2003, p. 07). Sendo assim, Fidalgo apresenta alguns indicadores desse 

processo após analisar várias pesquisas: 

 

(...) alguns dos indicadores para se começar a entender o pr ocesso de 
proletarização docente são: a hierarquização na org anização do processo de  
trabalho escolar através da separação entre concepção e execução; a perda de 
autonomia por parte dos docentes; a ex cessiva regulamentação do ensino; a 
perda de co ntrole sobre o processo  e sobre o produto do t rabalho; a 
simplificação do trabalho docente a ro tinas preestabelecidas; a d egradação 
das condições de trabalho; e o achatamen to salarial. A esses fatores, o autor 
acrescenta outros, como a heterogestão, a divisão do trabalho, a fe minização 
do magistério, o papel d o Estado, etc. (FIDALGO, 1993 ap ud FIDALGO; 
FARIAS; MENDES, 2003, p. 66) 

 

Sampaio e Marin (2004) apontam  como elementos desse processo que incidem  nas 

práticas curriculares, as condi ções de trabalho, geralm ente presentes na organização escolar 

como: a carga horária excessiva e diversificada entre os professores, o tamanho das turmas e a 

rotatividade dos professores. Esses aspectos incidem sobre qualidade do trabalho pedagógico 

e sobre a vida dos docentes. 

A precarização do trabalho docente é tem a recorrente na literatura, conforme Mancebo 

(2007) constatou ao realizar um estudo sobre a agenda das pesquisas sobre o trabalho docente, 

no qual o processo é identificado através das seguintes características: baixa rem uneração, 
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desqualificação e fragmentação do trabalho do professor, perda real e simbólica de espaços de 

reconhecimento social, heteronomia crescente e controle do trabalho do professor. 

Assim, os processos  de proletarização e precarização evidenciam situações n ão-

profissionais de uma categoria profissional, segundo a literatura já apresentada. 

A pesquisa em pírica que foi desenvolvida e é relatada nesta dissertação seguram ente 

não trata de todas estas questões ligadas às características do trab alho docente e s ua 

repercussão na sua profissionalização, porém  sua análise levará em  conta alguns aportes 

teóricos dos autores que se debruçam sobre este tema, que é o que fazermos a seguir. 
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5. MARCOS DO PROCESSO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 
PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA BAHIA 

 

 Iniciando este capítulo, será feita uma caracterização do lócus da pesquisa para depo is 

analisar os dados específicos sobre as açõ es do governo voltadas à profissionalização do  

magistério da educação  básica da rede estadual do estado da Bahia, foco de análise desta 

dissertação. 

O Estado da Bahia está localizado na regi ão nordeste do Brasil, tendo Salvador como 

sua capital. Possui um a extensão territorial de 564.692,669 km², com 417 municípios e uma 

população estimada de 13.950.146 habitan tes (2006)15. A econom ia baiana está baseada 

principalmente na agricultu ra, pecuária, comércio, indústria e m ineração. Em 2004, a  

participação no PIB na cional foi 4 ,9%, sendo o PIB baiano com posto da particip ação da 

agropecuária (10,7%), indústria (48,5%) e serviços (40,8%) (2004)16.  

 

5.1 INDICADORES DA RE DE ESTADUAL DE EN SINO DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA NA BAHIA 

 

O sistema estadual de ensino da Bahia abarcava uma rede extensa de escolas em vários 

municípios da Bahia. Com  a LDBEN/96 houve uma melhor distribuição das atribuições de 

cada ente federado p ara com a oferta da educação e com  municipalização do ensino 

promovida pela Lei do Fundef, essa redefinição do financiamento possibilitou aos municípios 

mais pobres m anter sua própria  rede de escolas com  a rese rva dos recursos dos impostos  

definidos para a educação. Esse movimento alterou significativamente o quadro de matrículas 

como pode ser visualizado na tabela a seguir:  

 

 

 

                                                 
15 Em 2009, a população estimada era de 14.637.364 (BAHIA/SEI, 2009). 
16 Ver em: http://www.portalbrasil.net/estados_ba.htm 
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Tabela 1: Movimentação de matrícula por etapa de ensino (1998-2006) 

ANO ETAPA  

 Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio 

1998 15.735 1.283.338 306.663 
2002 9.873 1.124.330 615.588 
2006 7.853 539.606 633.625 

Fonte: Anuário Estatístico da Educação na Bahia (2009) 

 Como é possível notar, houve um  decréscimo de matrículas na educação infantil e no 

ensino fundamental no período citado. No entant o, o sistema obteve um aumento expressivo 

nas matrículas no ensino m édio. Esse movimento pode indicar tanto que o Estado assum iu a 

oferta nessa etapa de ensino, recebendo alunos da rede municipal, federal e até privada, como 

também pode indicar uma maior inserção de jovens nessa etapa de ensino, com o aumento da 

escolarização básica dos baianos, pois a m atrícula no ensino m édio dobrou em apenas oito 

anos. Com isso, a quantidade de estabelecim entos para atendim ento de cada etapa sofreu 

alterações. Ver tabela abaixo. 

 

Tabela 2: Quantitativo de estabelecimentos, por etapa de ensino (1998-2006) 

ANO ETAPA  

 Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio 

1998 247 2.244 441 
2002 78 2.128 748 
2006 69 1.336 933 

Fonte: Anuário Estatístico da Educação na Bahia (2009) 

Tanto o número de matrículas como o número de estabelecimentos influenciaram na 

definição do quadro do m agistério público es tadual da educação b ásica. O nú mero de 

docentes do quadro foi modificado pa ra atendimento à nova estrutura do sistema na oferta do 

ensino. A tabela acima mostra um aumento no número de estabelecimentos de ensino médio. 

O ensino fundamental que é com partilhado com os municípios apresentou uma diminuição 

quantitativa, o que cabe ressaltar que m uitas escolas foram m unicipalizadas nesse período, 
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especialmente das séries iniciais do ensino fundamental e da educação infantil. 

Tabela 3: Número de docentes em exercício, por etapa de ensino (1998-2006) 

ANO ETAPA  

 Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio 

1998 572 35.097 9.865 
2002 517 36.087 19.340 
2006 415 22.842 23.122 

Fonte: Anuário Estatístico da Educação na Bahia (2009) 

Além da reestruturação na oferta, com a melhor distribuição de competências de cada 

ente federado, as políticas tenderam  a a mpliar as exigências para oferta do ensino, 

especialmente quanto à for mação de professores. Contudo, o sistem a estadual de en sino da 

Bahia aumentou substancialmente o número de professores no ensino médio, o que demandou 

maiores exigências n esse sentido, já que a LDBEN/96 exige como formação mínima dos 

professores a adquirida em licenciatura plena.  

É considerando esse contexto que as discu ssões vão prosseguir, procurando destacar 

elementos que contribuíram para o processo pr ofissionalização do magistério nesse período, 

com base nas políticas estaduais destinadas aos professores. 

 

 5.2 BASES INSTITUCIONAIS DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO   

 

    Compreende-se que, após o em bate histórico dos profissionais da educação por 

melhores condições de vida e de trabalho, as  políticas desenvolvidas ao longo dos anos de  

1990 até os anos m ais recentes buscaram normatizar decisões políticas que dessem conta das 

demandas das diversas classes prof issionais, definindo direitos e garantias e delim itando 

regras que dessem  conta de harm onizar as re lações de trabalho exis tentes. Nesse âm bito, 

sobre os profissionais da educação p ode-se considerar a garantia cons titucional de planos de 

carreira e estatutos próprios como um avanço nas lutas da categoria. 

Interessante ressaltar q ue os plano s de car reira e os estatutos por si m esmos não 

garantem melhores relações de trabalho e condições de desenvolvimento das atividades 

docentes. Partindo desse aspecto, o que se espera é que o estabelecimento desses mecanismos 
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legais não conduza apenas a um  processo apenas de definição de cargos e salários, m as que 

comporte uma estrutura que perm ita uma valorização crescente dos docentes e o incentiv o 

para o melhor desempenho na profissão. Com  isto, compreendendo que a carreira dá-se ao 

longo da trajetória prof issional e deve conduzir ao m elhor aproveitamento das experiências e 

promover a valorização do trabalho dos profissionais.   

Por outro lado, a definição da carreira pode revelar, ainda, uma importante fonte de 

conflito para o des empenho do trabalho na me dida em que a com preensão de carreira n o 

magistério esteja consoante com a perspectiva de mobilidade prevista em algumas categorias 

profissionais. Essa com preensão pode tanto retirar o professor da  sala de aula, para cargos 

administrativos, como passá-lo para outro nível (HOYLE, 1965 a pud SERÓN, 1999). Nesse  

sentido, fica evidente a dificuldade de se estabe lecer critérios de ascensão na carreira docente 

e isso é explicita nas políticas, quando são es tabelecidas apenas porcentagens nos salários 

como forma de garantir esse avanço na carreira. 

Conforme a discussão teórica desenvolvida  ao longo deste trabalho, com preende-se 

que a profissionalização do magistério envolve múltiplos fatores que u ltrapassam a visão da 

formação básica, mesmo que qu alificada em nível su perior, mas como explicitado p elos 

autores citados, como um meio de garantir melhores relações de trabalho, for mação ao longo 

da carreira, garantias salariais e melhores condições para o desenvolvimento profissional.  

Partindo dessa perspectiva, entende-se que as  políticas que são traçadas e definidas no 

âmbito legal constituem as bases ins titucionais da carreira e com preendem diversos aspectos 

que são aqui analisados. Nessa linha, propõe-se discutir as seguintes questões: quais as 

perspectivas de profissionalização que são apontadas nas definições legais para o m agistério 

público da educação básica na Bah ia? Em que medida essas definições  colaboram para um 

processo de profissionalização do magistério público da educação básica na Bahia? 

Fazendo menção ao início desse processo com o período de redemocratização do país, 

podem-se perceber algum as mudanças que se  efetivaram quando os Estados federados 

estavam consolidando suas bases constitucionais para atendimento ao regime político que se 

estabelecia. De fato, é interessante notar que  algumas iniciativas anteciparam a promulgação 

da Constituição Federal e que, em  alguns estados, como o caso da Bahia, a redem ocratização 

não significou alterações profundas das forças políticas internas. 
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5.2.1 O processo de institucionalização da carreira do magistério 

 

Assim, após a Ditadur a Militar, a  Bahia definiu o quadro do Magistério Público 

Estadual de 1º e 2º graus, com posto pelos carg os de Docentes e Espe cialistas de Educação 

(Orientador Educacional, Supervisor Educacional e Adm inistrador Escolar), estru turado 

através da Lei nº 4.694/1987. A ca rreira docente ficou estrutur ada em níveis confor me a 

formação dos profissio nais, que considerou a realidade do quadro de profissio nais já 

existentes à época. Vide quadro: 

 

NÍVEL COMPOSIÇÃO 

1 Docentes com titulação específica de 2º grau. 

2 Docentes com habilitação de 2º grau, de 4 anos ou 3 anos com estudos adicionais 

3 Docentes e Especialistas habilitados em licenciatura curta ou de titulação similar 
(tipos CADES - PREMEN17) 

4 Docentes e Especialistas com licenciatura de curta duração mais estudos adicionais. 

5 Docentes e Especialistas com titulação em licenciatura plena. 

6 Docentes e Especialistas com estudos de Pós-Graduação. 

Quadro II – Níveis da Carreira do Magistério da rede estadual de ensino na Bahia (1987). 

 Fonte: Lei Nº  4.694/1987 

 

 Nota-se que, nesse m omento há um a conformidade em aceitar variados m odelos 

formativos para inserção da profissão. Deve se  considerar também que esse momento ainda é 

de expansão da escolarização básica dos cidadã os brasileiros, ainda com  altos índices de 

analfabetismo e com realinhamento do desenvolvimento econômico no país. Nesse sentido, 

como já afi rmou Nóvoa (1991), a posição do cente é am bígua, está localizada num  lugar 
                                                 
17   Os programas CADES (Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário) e o PREMEN 

(Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio, posteriormente transformado em Programa de 
Expansão e Melhoria do Ensino) visavam a melhoria do ensino por meio da formação de professores que se 
materializou através de convênios de cooperação entre o Governo Federal e os Estados, ofertando vários 
cursos, especialmente de ensino médio normal e licenciaturas curtas. 
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intermediário reivindicando garant ias e sob a tutela do Estado.  Assim, essa diversidade de 

modelos formativos aceitos para inserção na profissão pode ser indí cio desta am biguidade, 

pois não garante a formação básica e sólida comum para inserção no grupo profissional. 

 A Lei nº 4.694/1987 definiu que  a progressão na carreira era permitida através de 

classes (vertical) ou nív eis (horizontal). O avan ço vertical se dava m ediante a obtenção de 

formação específica superior à obtida para ingresso, o que poderia clas sificar o profissional 

nos seis (6) níveis, conf orme o Quadro II. O av anço horizontal na carreira era concedido por 

tempo de serviço, ou seja, a cada 05 (cinco) an os era dado um  aumento equivalente a 10% 

sobre o vencimento base da classe anterior. São 06 (seis) classes para cada nível da carreira do 

magistério, sendo assim, nesta forma de org anização o profissional galgaria às classes m ais 

elevadas ao fim da carreira. Essa questão  remete à progressão sem vinculação com  a 

qualidade do desenvolvimento do trabalho do professor e, por consequência, com a qualidade 

do ensino. Nessa questão, Freitas (s .d) afirma a necessidade de melhor conceituar as form as 

de progressão, que considere o desenvolvim ento do trabalho do professor e o com promisso 

com uma prática coletiva e solidária. Nestes termos, seria interessante refletir sobre 

 

(...) formas de progressão e ascensão que superem  a atual corrida por 
acúmulo de cursos e pontos, incentivando a criação de novos processos 
solidários e co mpanheiros no coletivo escolar, que poderão gerar novas e  
mais elevadas relações e ntre todos os sujeitos do processo educativo e  
pedagógico na escola pública. (FREITAS, s.d., p.45) 

 

 O modelo de progressão prat icado nesse período ainda en contra-se vigente em muitos 

sistemas de ensino no Brasil, o que pode dem onstrar a dificuldade no estabelecim ento de 

parâmetros que concorram a novas for mas de constituição de uma carreira docente que crie 

uma dinâmica de coletividade e ex presse uma menor preocupação com a obtenção de m ais 

títulos e, sim, com a qualificação do trabalho desenvolvido. 

 Outro aspecto que contribui para a co rrida por m elhores condições salariais  fica 

expresso na definição da jornada de trabalho do professor. Na lei citada foi identificado que, 

anteriormente a essa lei, haviam  jornadas diferenciadas na rede estadual que variavam de 8 a 

44 horas de trabalho por professor, e para regul ar a diversidade de regim e de trabalho dos 

profissionais do magistério, a nova lei disciplinou o regime de trabalho em 20 (vinte) ou 40 
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(quarenta) horas semanais. Assim, quem tinha uma carga horária diversa teria que optar por 

uma dessas opções. Essa disposi ção possibilitou aos servidores do magistério o trabalho por 

turno.  

 Essa definição pouco alterou a existência de práticas no exercí cio do magistério que 

concorrem para su a desprofissionalização na m edida em que con tinuava a poss ibilitar o 

estabelecimento de vários vínculos,  transformando muitas vezes o exercício do magistério  

num “bico”, ou seja, uma opção a mais na corr ida por melhoria da renda. Por consequência, 

isto levaria a não dedicação ao trab alho, à multijornada, ao definir uma carga horária parcial 

para o professor que procura outros empregos (mesmo no magistério), para complementar sua 

jornada e renda. Assim, as novas definições não impedirão as práticas citadas. 

 A composição dos cargos trouxe como um  dos pontos  importantes a criação de 100 

(cem) cargos de adm inistrador escolar, com  o provimento através de  concurso público, 

incluindo no quadro do m agistério público estadual. Contudo, poucos concursos foram 

realizados para essa função, até porque a função fora extinta ainda na década de 1990, 

considerando as novas definições em torno da  função do adm inistrador escolar com o um 

cargo eletivo e temporário, conforme a LDBEN/96. 

 Os professores que trabalhavam  na rede foram incorporados no quadro do m agistério 

estabelecido no Plano, que definiu a estabilidade dos servidores que estivessem no quadro. Na 

decisão estava estabelecido que o pessoal que estivesse no exercício de Magistério, a títu lo 

precário, seria absorvido no quadro do Magistér io Público Estadual, sob o regim e da 

Consolidação das Leis do Trabalho [ CLT] e enquadrado no Plano aprovado por esta Lei, na 

Classe 1, d o Nível co rrespondente a sua titulação. Essa determ inação antecipa o que 

posteriormente viria a se constituir como uma forma alternativa de acesso ao serviço público, 

além do regime estatutário. Nesse ponto, foi po ssível identificar que a f orma de contratação 

via REDA (Regim e Especial de Direito Ad ministrativo) tornou-se com um na rede, 

contribuindo para a diferenciação entre os pr ofessores inclusive com relação às condições 

salariais. Mais um  aspecto que contribuiu para a dispersão da ca tegoria profissional, 

dificultando sua mobilização coletiva por melhores condições de trabalho. 

 De fato, o que se pode ver é que os mecanismos legais apontam para a valorização dos 

profissionais do ensino, em  conformidade com as leis federais. A exem plo disso, a 

Constituição do Estado  da Bahia de 1989, no ar tigo 256 que trata dos profiss ionais do 
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magistério, coloca, nos mesmos termos da C onstituição Federal de 1988, que “a v alorização 

dos profissionais do ensino será garantida, na fo rma da lei, pelos planos de carreira para o 

magistério público, com  piso sala rial profissional e ingresso exclusivamente por concurso 

público de provas e títulos” 18. A alteração  proposta apenas retira a menção ao  Regime 

Jurídico Único, concedendo ao m agistério estatuto próprio, m esmo sendo os servidores do 

magistério subordinados às nor mas gerais do Es tatuto dos Servidores Públicos Civis do 

Estado. 

 Em 1997, foi instituído o Abono Perm anência em Atividade19 para pro fessores da 

carreira do magistério estadual que, tendo preenchido os requisitos previstos para 

aposentadoria voluntária especial,  optassem por perm anecer no ex ercício das funções 

inerentes ao cargo. E ssa iniciativa poderia significa r aproveitamento da capacidade de 

trabalho e das experiências que foram adquiridas por esses profissionais ao longo do exercício 

profissional. No entanto, recaiu m uitas vezes como compensação pelas perdas salariais 

oriundas da aposentadoria.  

 No mesmo período, a lei supracitada, nor matizou uma mudança im portante para os 

especialistas em educação, ao d efinir a transformação dos cargos de orientador e supervisor 

escolar em cargos de coordenador pedagógico. Essa modificação acompanhou um movimento 

nacional que caminhava nesse sentido, especial mente após a aprovação  da LDBEN/96. Essa 

modificação também incidiria sobre o trabalho dos profissionais do magistério na medida em 

que aumentou as atribuições do cargo intensificando assim as demandas do trabalho. 

 As modificações foram constantes ness e período, especialm ente considerando as 

novas reformas no nível nacional, especialm ente após a LDBEN/96. Nesse contexto, em  

1998, há um a nova a lteração na carreira d o magistério público estadual da Bahia, 

simplificando de seis para quatro a quantidade de níveis para ingresso e perm anência na 

carreira, conforme quadro que segue:  

 

 

 

                                                 
18  Redação dada pela Emenda à Constituição Estadual nº 07, de 18 de janeiro de 1999. 
19  Lei nº 7.023, de 23 de janeiro de 1997. 
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NÍVEL 
ANTERIOR 

NÍVEL 
REFORMULADO 

FORMAÇÃO 

1 e 2 1 Ensino Médio Completo  

3 e 4 2 Licenciatura Curta, similar ou licenciatura a partir do 6º 
semestre 

5 3 Licenciatura plena ou bacharelado 

6 4 Licenciatura Plena com Especialização em nível de Pós-
Graduação com carga horária mínima de 360 horas 

Quadro III: Alteração d e níveis na carreira do Magistério e formação equivalente de 1987 a 
1998. 
 Fonte: Lei nº 7.250/98. 

  
 De acordo com esse quadro, os níveis defini dos ainda permitem a inserção de leigos 

na carreira, especialmente no Nível 1. Além  disso, com promete a qu alificação do quadro 

quando permite o ingresso de estudantes que não concluíram a graduação em  licenciatura 

plena. Essa disposição também compromete a profissionalização do magistério na medida em 

que a sólid a formação inicial é um forte indi cador do nível de profis sionalização de um a 

categoria, conforme afirma Freidson (1998). Assim, permitir a inserção na carreira de pessoas 

que ainda não cum priram sua qualificação básica afeta a o rganização da categoria, 

especialmente considerando que essa situ ação diversifica a classe entre os qualificados e os 

não-qualificados. 

 Outra alteração im portante dessa L ei é a definição do quantitativo de cargos de 

provimento permanente da carreira do m agistério. Essa normatização garantiu uma 

estabilidade do quad ro, mesmo considerando a quantidad e insuficiente para atendimento 

uniforme da rede (afirmação que se sustenta através das seleções contínuas de profissionais de 

contratos temporários), para o magistério efetivo significa melhores condições de 

permanência no que tange a estabilidade no ca rgo e para as escolas no que se refere à 

disponibilidade de profissionais para desenvolver as atividades educativas. Esse quantitativo 

foi definido conforme quadro a seguir. 
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NOMENCLATURA NÍVEIS NÚMERO DE CARGOS 

Professor 1 41.300 

2 8.600 

3 19.500 

4 3.500 

Professor não Licenciado 1 1.500 

2 200 

3 3.800 

Coordenador Pedagógico 3 3.100 

4 500 

Administrador Escolar20 3 100 

Quadro IV - Quantitativo de ca rgos de provim ento permanente do m agistério de ensino 

fundamental e médio.  
 Fonte: Lei nº 7.250/98, Anexo II. 

 

 De acordo com o quadro acim a, é possível detectar que a quantidade de professores 

com a habilitação em  ensino m édio é m uito grande (41. 300) e, con siderando as dem ais 

categorias de profissionais do m agistério (14.100).  São 55 mil e 400 cargos sem  licenciatura 

plena, o que apresentava um quadro alarmante com grandes demandas em ações de formação. 

Nesse quadro, ainda é possível detectar que en tre os 19 m il e 500 professores de Nível 3, 

ainda não é possível detectar qua ntos profissionais realmente são graduados em licenciatura 

plena, já que esse nível inclui licenciados e bacharéis. De acordo com os dados, apenas quatro 

mil cargos são reservados a profissionais com licenciatura plena (Nível 4).  

 Essa situação garante que o Estado dispõe  dessa quantidade de profissionais, pois, 

                                                 
20 Com a reestruturação do Estatuto e do Plano de Carrei ra do Ma gistério (2002), fica extinto o ca rgo de 
administrador escolar. O que se pode inferir que a concepção de gestão democrática da educação e a conseqüente 
adoção do sistema de eleição para dirigentes escolares tenha modificado essa estrutura. 
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especialmente nos concursos realizados no período desse estudo, o regim e de trabalho 

oferecido é de 20 (vinte) ho ras. Assim, a m ultijornada é um a opção possível pa ra muitos 

profissionais da rede. Essa condição implica em jornada em diferentes escolas com condições 

de trabalho também diferenciadas. Nesse âmbito, detecta-se que houve algumas mudanças no 

quadro do magistério, mas que não incidiu decisivamente na extinção da multijornada. Vide 

tabela 4 com essa situação no período 2000-2006. 

 

Tabela 4 – Evolução do Quadro do Magistério Público Estadual do Ensino Básico – Bahia 
2003-2006 

Nível 2003 2004 2005 2006 

 20h 40h 20h 40h 20h 40h 20h 40h 

1 6.451 14.910 5.555 13.979 5.072 12.980 4.381 11.885

2 613 1.016 494 884 465 773 369 679

3 12.919 8.788 10.233 9.473 9.620 9.098 8.029 9.020

4 2.133 3.193 3.113 4.475 4.034 5.522 4.387 6.244

Total  50.023 48.026 47.564 44.994 

  Fonte: Perfil da Educação na Bahia (2007) 

 

 Com a aprovação da L DB/96, que admitia como formação mínima para ingresso no 

magistério o ensino médio para trabalhar na educação infantil e nas  séries iniciais do ensino 

fundamental, além de redefinir as incum bências de estados e m unicípios na oferta do ensino 

básico, a tendência é de alte ração desse quad ro. Os Estad os receberam a incum bência de 

compartilhar a oferta d o ensino fundam ental com os m unicípios, geralmente ofertando a 

segunda etapa desse ensino e ensi no médio. Com isso, as dem andas por formação alteraram 

bruscamente, pois a form ação mínima admitida dos professores pela L DBEN/96, de ensino  

médio no m agistério é para a tendimento à e ducação infantil e s éries iniciais do ensino 

fundamental, quando para o atendim ento à dem anda do Estado exige form ação em 

Licenciatura Plena. 
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 A Lei nº 9424/96 que regulam entou o FUNDEF21 criou grande expectativa quanto à 

oferta do ensino funda mental gerando disputas entre Estados e Municípios brasileiros pelos 

recursos desse fundo. Essa lei possibilitou investimentos na formação de prof essores, 

especialmente, para aqueles que necessitavam ou almejavam a licenciatura plena. 

 Convivendo um longo período sem  mudanças significativas na carreira, em  2002, foi 

aprovado o Estatuto do Magistério do Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia, 

através da Lei n. 8.261 22. Este Estatuto prevê que o exe rcício do magistério deve estar 

amparado nos seguintes princípios: 

 

I - liberdade  de ensinar,  pesquisar e div ulgar o saber prod uzido pela 
sociedade, através de um atendimento escolar de qualidade; 
II - crença no poder da educação que contemple todas as dimensões do saber 
e do faz er no processo de hu manização crescente e de  construção da  
cidadania desejada; 
III - reconheci mento do valor do profissional de educação, asseguradas as 
condições dignas de trabalho e compatíveis com sua tarefa de educador;  
IV - garantia da participação dos su jeitos na vida  nacional, no que diz 
respeito ao alcance dos direitos civis, sociais e políticos;  
V - promoção na carreira;  
VI - gestão  democrática fundada em decisões colegiadas e interação 
solidária com os diversos segmentos escolares; 
VII - conjunção de esforços e desejos comuns, expressos na noção de 
parceria entre escola e comunidade;  
VIII - qualidade do ensino e preservação dos valores regionais e locais.  

 

 O Estatuto define com o cargos efetivos que compõem a carreira do m agistério os de 

professor e coordenador pedagógi co, assim como os cargos com issionados de diretor e vice-

diretor escolar. Nesse âmbito, cabe destacar que  fica extinto o cargo administrador escolar, já 

que esse cargo passa a ser eletivo, e a função exercida pelo diretor e vice-diretor escolar. 

 Oliveira (2004) já chamava atenção sobre a intensificaç ão do trabalho do professor. 

Sendo assim, constata-se que as com petências específicas do professor  se ampliam e 

demandam uma carga horária que vai além  das destinadas ao ensino  para que ele possa 

cumprir as atribuições propostas na lei, conforme algumas destacadas abaixo: 

 

I - participar da elaboração da proposta pedagógica e do plano de 
desenvolvimento do estabelecimento de ensino;  

                                                 
21 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério 
22  Lei aprovada em 29 de maio de 2002. 
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II - elaborar e cum prir plano de trab alho e de au la, segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino;  
III - zelar pela aprendizagem dos alunos;  
IV - estabelecer estratégias de aprendizagem e de recuperação para os alunos 
de menor rendimento;  
V - m inistrar os dias letivos e horas-aula estabele cidos, além de participar  
integralmente dos períodos dedicados ao planeja mento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade; 
VII – atuar em  projetos pedagógicos especiais desenvolvi dos e aprovados 
pela Secretaria da Educação;  
VIII - exercer outras atribuições correlat as e afins. (Estatuto do Magistério 
Público do Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia, 2002) 
 

 Quanto ao coordenador pedagógico são definidas atribuições que envolvem os 

processos de planejamento, avaliação, acom panhamento, articulação, anális e, elaboração de 

documentos e execução de projetos. Todas essas ações são intrínsecas ao exercício do cargo, 

sendo executadas no local de trabalho, seja na es cola, sejam na Secretaria de Educação ou 

unidades administrativas outras onde esteja alocado. Esse pr ofissional também teve suas 

atribuições intensificadas na m edida em que o cargo foi criado a partir  da junção de dois 

outros cargos de especialistas em educação: supervisor e orientador educacional. 

 De acordo com  a reorganização do quadro do magistério prevista nessa le i, uma 

mudança importante ocorreu. O quadro fica organizado tendo com o base a form ação no 

magistério, seja em nível médio, licenciatura curta ou  licenciatura plena, conforme indicado 

no quadro abaixo 

 

NÍVEL FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

1 Ensino Médio Específico completo 

2 Licenciatura Curta 

3  Licenciatura Plena 

4 Licenciatura Plena com Especialização em nível de pós-graduação com carga 
horária mínima de 360 horas 

Quadro V - Demonstrativo dos níveis da carreira do magistério a partir de 2002. 
 Fonte: Lei nº 8.261/2002. Estatuto do Magistério (ANEXO III) 
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 Contudo, na realidade, a dinâmica de contratação não se altera significativamente na 

medida em que há continuidade dos contratos temporários que não obedecem a esses mesmos 

critérios de seleção. Assim, a profissionalização do magistério se retém à base legal da 

categoria e as práticas do Executivo em promover a multicontratação e incentiva a 

desqualificação do trabalho docente e sua consequente desvalorização social e profissional. 

 

5.2.2 Bases da Progressão da carreira 

 

 A progressão na carreira é um dos elementos importantes do exercício profissional de 

qualquer atividade. Progredir profissionalmente na atividade do magistério não é algo fácil de 

definir dentro da perspectiva de progressão por funções, especialmente pela especificidade da 

atividade laboral que é o processo de ensino. A atividade desenvolvida pelo professor se dá 

basicamente na relação com o sujeito da aprendizagem como foi colocado anteriormente por 

Lessard (2008), e por ser uma classe numerosa torna-se mais complexo a organização da 

carreira. Nesse sentido, a adoção de mecanismos de evolução na carreira do magistério 

público no Brasil e, em muitos outros países, se dá pelas incorporações de gratificações ao 

salário. 

 Contudo, essa medida não parece ser de fato uma posição que valorize o trabalho do 

professor, pois somente pequenas porções adicionais no salário não dão conta de compor 

realmente uma remuneração digna para a categoria. Além disso, como está desvinculado ao 

seu desempenho profissional não estimula a melhoria de sua prática, mas incentiva a busca de 

satisfazer os mecanismos necessários ao avanço na carreira pela via que é proposta. 

 Conforme o Estatuto do Magistério, aprovado pela Lei n. 8261/2002, a progressão na 

carreira pode ser dada em nível horizontal ou vertical. No nível horizontal, o avanço é 

concedido por tempo de serviço (a cada quinquênio) em efetivo exercício das atividades do 

magistério23 e, posteriormente, a partir de 2003, através da certificação ocupacional. Com 

relação ao avanço vertical, só é permitido através de obtenção de titulação específica, sendo o 

profissional enquadrado conforme o quadro V (acima), desde que atenda aos requisitos 

                                                 
23  Conforme Artigo 33, §1º, do Estatuto do Magistério, considera-se efetivo exercício no magistério as 

“atividades de regência de classe, coordenação pedagógica e direção de unidades de ensino”. 
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abaixo. 

 

Art. 37 - São requisitos para progressão por avanço vertical:  
I - estar o servidor no efetivo exercício de atividades do Magistério, 
correspondentes às atribuições do cargo que ocupe;  
II - cumprir o interstício mínimo de 03 (três) anos de permanência no nível 
atribuído ao cargo ocupado;  
III - com provar o servidor possuir t itulação específica, corresp ondente à 
formação profissional exigida para o ní vel pretendido, conforme previsto no 
Anexo III desta Lei.  

 

 Mesmo com o preenchim ento dos requis itos necessários à obten ção do avanço 

vertical, conforme a Lei, essa progressão não é automática, depende do percentual de vagas 

que será disponibilizado anualm ente (40%), sendo definidos critérios pa ra essa seleção caso 

haja número de inscritos m aior que a disponibili dade de vagas. Na lei constam  os seguintes 

critérios para a seleção quando o número de candidatos é maior que o de vagas existentes: 

 
I - tem po de exercício em cargo do Magistério de Ensino Fundamental e 
Médio do Estado da Bahia;  
II - tempo de conclusão da titulação ou habilitação específica comprovada;  
III - tempo de serviço público estadual;  
VI - número de filhos. 

 

 Essa forma de avanço na carreira revela que o Estado não prioriza os atuais integrantes 

do magistério público estadual, além de demonstrar o caráter seletivo da ação, pois recai sobre 

a concorrência entre os pares para a obtenção da progressão, tendo em vista que o quantitativo 

de profissionais enquadrados com nível médio (Nível 1) e licenciatura curta (Nível 2) ainda é 

alto na rede, como é evidenciado adiante. 

 Importante ressaltar que o Es tatuto reserva parte da carga  horária dos servidores em 

regência de classe às ativid ades complementares. Assim, os professores sob o regim e 20 

(vinte) tem 6 (seis) horas reservadas para essas atividades; e aos submetidos ao regime de 40 

(quarenta) horas, devem reservar 12 (doze) horas para atividades complementares. Ainda que 

não haja u ma legislação específica para o uso adequado dessas horas em  atividades 

complementares de apo io ao exercício da doc ência, a garantia d essas horas, con forme a 

LDBEN/96 prevê, possibilita a inclusão de a tividades extra-classe na carga h orária de 

trabalho. 
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 O Estatuto do Magistério da Educação Básica da Bahia assegura o enquadram ento na 

Carreira do Magistério dos professores não licenciados, “quando obtiverem  a habilitação 

específica para o exercício do m agistério” (Lei nº 8.261/2002, Art. 59). No entanto, as 

condições de enquadram ento na c arreira do m agistério não garantem aperfeiçoam ento dos 

profissionais para atendimento às demandas do exercício profissional, conforme o texto da lei 

transcrito abaixo. 

Art. 59 – (...)  
§ 1º - Para fins do disposto no caput de ste artigo, consideram-se professores 
não licenciados os servi dores em ex ercício de magistério sem titulação  
específica(...).  
§ 2º - Os professore s não licenciados per manecerão, obrigatoriamente, em 
regência de classe, salvo os que viere m a ocupar Ca rgos em Comissão, nos 
termos desta Lei. (grifo nosso). (...) 
§ 4º - Aos atuais professores não licenciados que se encontrem no exercício 
do magistério a título precário e não p reenchem os requisitos previstos no 
Anexo VIII desta Lei serão atribuídos vencimentos correspondentes ao Nível 
02.  
 

 

 Na medida em que  a lei conclui pelo e nquadramento dos professores não-licenciados 

e obrigam sua permanência na regência de classe reafirma também que a formação adequada 

não é o principal elemento para a atuação de sse profissional. Assim, o poder público assume 

que a qu alificação do p rofessor não é a parte mais importante do ensino. Assim , há um a 

hibridização da política quando incentiva a qu alificação e, ao m esmo tempo, reafirma que a 

experiência é que prevalece no exercício profissional. Nesta situação, ainda há que se destacar 

que há pouca influência da categoria dos professo res em controlar a inserção na profissão e o 

exercício da atividade docente p elos pares, conforme Freidson (1998) já assinalava na 

literatura estudada como importante aspecto de ascensão ao status de profissão. 

 Essa possibilidade de formação e ascensã o profissional tam bém é oferecida  aos 

profissionais de suporte pedagógico.  É perm itida a liberação parcial ou  total do professor, 

para fins d e qualificação profissio nal em cursos de pós-g raduação (lato sensu ou strictu 

sensu), relacionados co m sua for mação profissional, sem prejuízo das vantagens do cargo 

(Art. 62).  

 Ainda em 2002, a Lei nº 8.480 reestrutur a o Plano de C arreira e V encimento do 

Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio do E stado da Bahia, revogando a Lei  

4.694, de 09 de junho de 1987. O Plano prevê qu e o ingresso na carreira efetive-se  no nível 
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correspondente à formação e na classe inicial da carreira.  

Cabe destaque que o  referido p lano estabelece que o s ocupantes de cargo s 

comissionados (diretor e vice-diretor) não poderão concorrer à promoção enquanto perdurar a 

investidura no cargo. Essa situ ação parece encaminhar para a desvalo rização da função além 

de contribuir para a falta de estímulo ao cargo.  

Os profissionais do magist ério que lograram aproveitamento em cursos de pós-

graduação stritu sensu não tinham sua condição discrim inada no Estatuto para fi m de 

Gratificação por Estím ulo ao Aperf eiçoamento Profissional. Nesse âmbito, esse Plano de 

Carreira deu nova redação ao artigo  83 do Esta tuto, adicionando dois incisos que definem a  

gratificação de 20% (vinte por cento) aos porta dores de diploma de Mestre e 25% (vinte e 

cinco por cento) aos portadores de diplom a de Doutor, sobre o vencim ento básico.  Essa 

regulamentação constitui em incentivo incip iente à continuidade no m agistério da educação 

básica, já que as oportunidades de ingresso no ensino superior oferecem  melhores condições 

salariais e profissionais. 

Em 2005, a Lei nº 9.838/2005, altera a porcentagem  de preenchim ento das vagas 

disponibilizadas anualmente para a progressão vertical, passando a compor 60% (sessenta por 

cento) das vagas existentes. Essa mesma lei também modifica o quantitativo de cargos por 

níveis, conforme tabela a seguir, reduzindo o nú mero de cargos destinados a professores com  

formação de nível médio, licenciatura curta ou com graduação sem licenciatura.  

Outra alteração dada pela Lei, referente à promoção de classe, consiste em considerar 

que a mesma fique dependente da disponibilidade orçamentária, conforme o artigo 4º. Assim, 

a promoção dos cargos do m agistério é condicionada também pela prioridade ou não que é 

dada pelo Secretário de Educação, no orçam ento da Educação. Além  disso, a progressão  

funcional mediante avanço vertical fica condici onada ao limite de 60% (sessenta por cento) 

das vagas existentes anualmente (art. 39). 

 O quantitativo de cargos na carreira foi sendo m odificado ao longo do período 

estudado, mudando inclusive a caracterização com a diminuição dos profissionais com menor 

escolarização. Assim, de acordo co m as Leis  que regulamentaram a carreira do magistério, 

apresenta-se a tabela a s eguir, que demonstra a evolução do quantitativo de cargos efetivos e 

em comissão no período entre 1997-2006. 
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Tabela 5 - Quantita tivo de Cargos Permanentes do Magistério Pública da Educação Básica – 
Bahia 

Nomenclatura Nível 1998 2001 2002 2004 2005 

 

Professor 

1 41.300 26.220 24.000 20.500 18.800

2 8.600 3.000 2.500 2.000 1.400

3 19.500 28.000 28.000 28.000 25.800

4 3.500 6.500 6.500 10.500 15.000

Professor Não-
licenciado 

1 1.500 1.260 1.100 - -

2 200 200 100 - -

3 3.800 5.000 1.600 - -

Coordenador 
Pedagógico 

3 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100

4 500 500 500 500 500

Administrador 
escolar 

3 100 100 - - -

Diretor  - - 2.500 2.500 2.500

Vice-diretor  - - 4.000 4.000 4.000

Total - 62.100 73.880 73.900 71.100 73.900

Fonte: Lei nº 7.250/1998. Lei n º 7.805/2001. Lei n. 7.975/ 2001. Lei n. 8.889/2003.Lei nº 9.209/2004. Lei nº 

9.512/2005. Lei nº 10.024/2006. 

Obs: Elaboração da pesquisadora 

 
A tabela acima permite fazer algumas constatações sobre a alteração da disposição do 

quadro do m agistério público d a educação b ásica na rede estadual de ensino d a Bahia no 

período de 1998-2005 . Dessa form a, verifica-se a exti nção das vagas de administrador 

escolar, que foi fruto da m udança ocorrido no Estatuto do Magistério, em 2002, que criou os 

cargos de direto e vice-diretor escolar, já no bojo de um a nova concepção de adm inistração 

escolar que, no cenário nacional, ganhou corpo a partir da CF/98 e veio a consolidar-se como 

política educacional a partir da aprovação da LDBEN/96. Essa concepção esteve pautada na 

perspectiva de gestão democrática da educação. 
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 Observa-se também que a partir do Estatu to, ficou extinta a figura do professor não 

licenciado. Esses professores fo ram incorporados nos níveis da nomenclatura professor. 

Houve um decréscimo significativo do quantitativo de prof essores nos Níveis 1 e 2, que se 

referem a professores com ensino m édio ou li cenciatura curta. Essa inversão pode ser 

consequência tanto da LDBEN/96 que incentivou a formação superior para os professores da 

educação básica, como tam bém das m etas estabelecidas no PNE/2001. Contudo, a 

disponibilidade dos cargos não significa que fora m preenchidas as vagas da for ma adequada, 

conforme exposto na Lei. 

 

 5.2.3 Certificação Ocupacional 

 

 A promoção na carreira do m agistério é de finida através de prom oção horizontal e 

vertical, conforme já infor mado. No entanto, a prom oção horizontal prevista no Plano de  

Carreira24 está condicionada à existência de vag a, conforme tabela abaixo, e à apro vação no 

Programa de Certificação Profissional.  

 

Tabela 6 - Quantitativo de cargos do magistério do ensino fundamental e médio por níveis e 
classes 

NOMENCLATURA NÍVEIS NÚMERO DE CARGOS 

A B C D E F 

 
PROFESSOR 

1 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

2 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

3 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000

4 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500

COORDENADOR 
PEDAGÓGICO 

3 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100

4 500 500 500 500 500 500

Fonte: Lei nº 8.480/2002 (ANEXO I) 

                                                 
24  Lei nº 8.480/2002, que reestrutura o Plano de Carreira do Magistério do Ensino Fundamental e Médio da 

Rede Estadual de Ensino da Bahia. 
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 Para as classes subsequentes, o avanço se  dá pela revalidação da Certificação  e a 

permanência do servidor por 03 (três) anos na classe atribuída ao ní vel ocupado (Art. 4º). 

Assim, a avaliação de competências substitui a progressão por tempo de serviço. O artigo 5 º 

define esse Programa: 

 

(...) a Certificação Ocupacional constitui programa de capacitação que inclui 
exames práticos e teóricos, com o objetivo de propiciar o desenvolvimento e 
a atualização profissional do servidor do Magistério do Ensino Fu ndamental 
e Médio com vinculo permanente com o Estado. (BAHIA, Plano de Carreira 
do Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio da Bahia, Art. 5º) 

 

 É relevante destacar que há críticas aos modelos de certificação exis tentes no país e 

que poucos estados lograram  êxito na sua im plantação. A lógica da progressão  na carreira 

pela certificação docente explícita n as políticas da década de 1990, segundo Freitas (2002), é 

um artifício do con junto das reform as educacionais neoliberais, organizado pelo Estado 

mínimo no financiam ento da educação pública.  Nesse sentido, ao estar sob a orientação 

neoliberal seria inviável um  justo salário para  todos os professores e professoras, assim , a 

certificação justificaria a diferenciação individual dos salários.  

Considerando a perspectiva apontada pela autora, vê-se que a pol ítica de certificação 

adotada no Estado da Bahia não prevê o atendi mento de toda a demanda do quadro. Assim, a 

perspectiva é ter um a diferenciação de mérito e de salário que não visa contem plar todos os 

servidores da rede. Além disso, a punição está implícita na falta de progressão e na auto-

estima daqueles que não conseguem  êxito nos testes ou não alcançam  a vagas definidas 

anualmente para a progressão na carreira. 

 Em outro sentido,  Freitas (2002 ) assinalou que a avaliação  do desem penho docente 

por exames de certificação contraria o carát er coletivo do trabalho pedagógico, por ser um a 

ação individual, competitiva, punitiva e intimidatória. Ao invés de primar pelo aprimoramento 

pessoal, a certif icação reforça a com petitividade. Essa s ituação incide no traba lho e na 

profissionalização da ca tegoria. Essa competitividade cria um quadro de capac itados e nã o 

capacitados no m esmo sistema de ensino, que convivem com essa realidade e não há 

iniciativa do poder público estadu al em equalizar essa situação, ou seja, os considerados 
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incompetentes que não  lograram aprovação nã o são incorporados nu ma política que, em  

decorrência do resultado  da avaliação, possa promover a qualificação desse profissional. A 

política de certificação no Estado se com pleta na aprovação ou não a provação dentro do 

limite de vagas oferecidas anualmente para progressão. 

 É nesse contexto que,  conforme descrimina Brzezinski (2008), a certificação de 

professores se cons titui num instrumento de ba lanço das competências por m eio de tes tes 

padronizados aplicados em larga escala sem  considerar a cultura da escola, da comunidade e 

do professor, visando a satisfazer necessidades do Estado regulador, com reflexos negativos 

tanto na profissionalidade quanto no prof issionalismo como unidade dialética da 

profissionalização docente. Assim , a função da  certificação es taria desvinculada de uma 

avaliação comprometida com a m elhoria do tr abalho do professor e com  a perspectiv a de 

alterar significativamente a situação da qualidade da educação e do trabalho docente. 

 Deve-se acrescentar que, através do Decreto nº 8.451/2003, ficou regulam entado a 

promoção nas classes da carreira dos professores e coordenadores, inte grantes do magistério 

público Estadual de Ensino Funda mental e Médio, por meio de um Processo de Certificação  

Ocupacional, conforme previu o Estatuto da cat egoria. A definição desse processo é dada no 

Decreto, conforme segue: 

 

A Certificação Ocupacional constitui um sistema de avaliação, processado 
por meio de testes práticos e teóricos, que visa esti mular o desenvolvimento 
e a atualização profissional do servidor  efetivo do quadro de magistério  
público estadual de ensino fundamental e médio. (Art. 4º) 

 

 Por outro lado, cabe destacar que a aprovação no processo de certificação não garante 

a promoção na carreira, pois a m udança de classe está condicionada à existência de vagas e à 

comprovação que o  servidor está em  efetivo ex ercício das atividades de m agistério. Outra 

premissa desse Decreto  é a perm anência mínima de 03 (três) anos nessas atividades para 

requerer nova mudança de classe, sendo este o período de validade da certificação. Contudo, o 

profissional do magistério pode passar por um novo processo de revalid ação da certificação 

(Recertificação), após esse in terstício. O servidor no m agistério em estágio probatório  

também não pode participar desse Exame de Certificação. 



 

 

96
Importante salientar que, confor me a legislação , os profissionais “(...) quando 

investido em cargo de com issão, ainda que priv ativo do magistério, não poderá concorrer à 

promoção enquanto perdurar a investidura, mesmo estando o servidor submetido ao regime de 

tempo integral” (Art. 11º). Nesse sentido, qua ndo o profi ssional do m agistério estiver e m 

exercício da função de direto r ou vice-diretor não fará jus à promoção na carreira através 

certificação. Assim, essas funções com issionadas podem não se tornar atrativas para os 

profissionais que visam à progre ssão por essa via. Outra reflex ão que se faz n ecessária diz 

respeito à especificidade da gestão escolar como função de grande relevância para o processo 

educacional de qualidade na escola. 

 Com a aprovação no processo de Certificaçã o, o servidor fica sujeito à assinatura d e 

um Termo de Compromisso, comprometendo-se a permanecer na área de atuação para a qual 

foi certificado (Art 7º, p. 1º),  o que deverá ser com provado25 no processo de revalidação da 

Certificação Ocupacional, após o prazo previsto do interstício. Em caso de não aprovação em 

qualquer dos testes do processo de Certificação , os professores podem repetir esses testes no 

prazo de 02 (dois) anos. Findando este prazo, o servidor só poderá reiniciar o processo após 

03 (três) anos, contados da data de divu lgação do resultado do prim eiro teste a que foi 

submetido. 

  

 5.2.3.1 Características da Certificação por função do magistério 

  

 a) Certificação de Dirigentes Escolares: 

 

O Processo de Certificação do Magistério iniciou com servidores investidos nos cargos 

em comissão de diretor e vice- diretor escolar.  Confor me o Decreto nº 7.684-99, o Processo 

de certificação para gestores escolares estava previsto para iniciar em 2000.  Em caso de não 

aprovação dos diretores e vice-d iretores em exercício, a seleção seria estendid a aos demais 

servidores públicos estaduais, que ocupasse m ou já tenham  ocupado cargo de provim ento 

permanente na Secretaria de Ed ucação, com experiências nas áreas de coo rdenação 

                                                 
25   O mesmo Artigo, parágrafo 3º, prevê que esse requisito pode ser dispensado em caso de “extrema 

necessidade”, ficando a cargo da Secretaria de Educação do Estado esse deferimento. 
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pedagógica ou de docência que possuíssem  as qualif icações exigidas no edital, na form a da 

Lei n. 7.028/1997. 

O processo seletivo citado envolve provas objetivas, de caráter habilitatório, e curso de 

capacitação de 80 (oitenta) horas, este de caráter eliminatório. 

Após a ap rovação do Estatuto do Magistério, em 2002, a seleção  passa a ex igir 

formação em curso de licen ciatura plena, inclusive dos demais servidores públicos estaduais 

integrantes da carreira do m agistério, conforme Lei nº 8.261/2002. Não é perm itida a 

participação de servidor aposentado ou em estágio probatório.  

 A tabela ab aixo mostra o quantita tivo de dir igentes certificados e rec ertificados no 

período de 2001-2006: 

 

Tabela 7 – Certificação de Dirigentes (2002- 2006) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total  

Dirigentes 
certificados 

1.137 710 532 39 - 191 2.609

Dirigentes 
recertificados 

- - - 627 402 294 1.323

Total 1137 710 532 666 402 485 3932

                 Fonte: Perfil da Educação na Bahia (2007)  

 

Considerando o quantitativo de cargos na f unção de diretor e vice-diretor escolar,  

detecta-se que a certificação não atingiu o quan titativo necessário para universalização desse 

processo no quadro de dirigentes, conforme dados da tabela III.  

De acordo com as normas estabelecidas, os candidatos a dirigentes escolares devem 

obter êxito nos exames desse Programa para se submeter ao processo eleitoral de ascensão ao  

cargo. No entanto, para os ca rgos que não forem  ocupados por  ausência de candidatos a 

dirigentes aprovados na certi ficação, prossegue-se a nom eação de p rofessores para esses 

cargos por parte do Estado. 

Desse processo há que se considerar também que, apesar da política de certificação ser 
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realizada desde 2001 na Bahia, não há iniciativas  que ultrapassem o viés meritocrático dessa 

prática. As consequências ficam apenas na habilitação para disputa ao cargo pretendido. 

 

b) Certificação de professores de disciplinas 

 

Para efeito deste Exame, define-se como professor de disciplina o servidor que exerce 

atividades de magistério no Ensino fundamental e médio da Rede Pública Estadual da Bahia, 

com formação em curso de Licenciatura, de graduação plena, em: Artes (artes visuais, dança, 

música e teatro),  Biologia, Ciências, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia,  História, 

Letras (Língua Portuguesa, Inglês, Francês e Espanhol), Matemática, Química e Sociologia. É 

também aqui denom inado “Professor de Di sciplina” o graduado no curso de Form ação 

Especial para o Ensino Básico oferecido pela  Universidade do Estado da Bahia – UNEB. O 

servidor precisa ser do quadro perm anente do magistério e não pode estar em estágio 

probatório para ser avaliado e certificado 

O Exame é com posto de 02 (duas) etapas: 1 ª Teste de Com petências Gerais d o 

Educador (TCGE); e 2ª Teste de Conhecim entos Específicos (TCE). Na Bahia, entre 2005 e  

2006, foram certificados 8.118 professores de disciplinas (BAHIA/Perfil da Educação na Bahia,  

2007). Nesse sentido, de todos os pr ofissionais aptos na rede pa ra realizar os exam es, pouco 

mais de oito m il foram certificados no perí odo. No entanto, não é possível através desses 

dados identificar quantos alcançaram avanço horizon tal na carreira conform e o que a 

legislação definiu, porque era divu lgado anualmente através de portaria o núm ero de vagas 

disponíveis para a mudança de classe através da Certificação. 

 

 c) Certificação de Professor Alfabetizador (de crianças) 

 

 O Exame de Certificação destinado ao prof essor alfabetizador (de crianças) considera 

para esse efeito o servidor efetivo que exerce atividades de magistério nas séries iniciais ou 

Ciclo Básico de Aprendizagem I do Ensino Fundamental da Rede Pública Estadual da Bahia, 

com formação em curso de gradu ação em Pedagogia, curso de Mag istério completo ou 
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Normal completo. No processo é com posto de 03 (três) testes: Teste de conhecim entos 

específicos; Teste de com unicação e expre ssão em língua portuguesa; e Aulas Práticas.  

Segundo dados do Governo, foram  certificados 2.134 professores alfabetizadores no período 

2004-2006 (BAHIA/Perfil da Educação na Bahia, 2007). 

 

d) Certificação de Coordenador Pedagógico 

 

Conforme Editais de Convocação, publicados pela Fundação Luis Eduardo Magalhães 

(FLEM), o Exam e de Certif icação é destin ado a ocupantes do cargo perm anente de 

Coordenador Pedagógico e que estejam  atuando no Ensino Funda mental e/ou no Ensino 

Médio, das Escolas da Rede Estadual de En sino da Bahia, com  formação em curso de 

graduação em Pedagogia. Por seu turno, não poderia participar d o Exame o servido r 

aposentado ou que esteja em estágio probatório.  

O Exame de Certificação para os C oordenadores Pedagógicos consta de 01 (um ) teste 

de conhecimentos pedagógicos de caráter el iminatório. Segundo os Editais, o objetivo da 

Certificação é “o  reconhecimento público das competências ocupacionais para a realização 

das atividades profissionais”. (FLEM, Edital de Convocação, 2005). 

 Dados divulgados pelo governo do Esta do apontam para a certificação de 542 

coordenadores pedagógicos no ano de 2006 (BAHIA/Perfil da Educação na Bahia, 2007) 

 Apesar de incluir os dem ais cargos do magistério na política de certificação 

desenvolvido pelo Estado da Ba hia, o mesmo não se universalizou para toda rede. Contudo, 

conforme Freitas (2003) já apontou, analisando a questão da política de certificação no Brasil, 

de acordo com a discussão desenvolvida em capítulo anterior, o objetivo da certificação não é 

estender a todos a possibilid ade de ascensão na carreira, mas criar mecanismos de promoção 

por mérito de um subconjunto na categoria. 

 Seguindo a m esma lógica de descontinuida de das ações que apresentam -se muitas 

vezes como pontuais, não foi identificada nenhuma proposta que desse prosseguimento a essa 

política. Desta forma coloca-se como uma medida pontual sem maiores consequências para 

com os resultados da avaliação proposta. Assim, os professores certificados são os vencedores 
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que irão concorrer às gratif icações propostas nos salários e os que não alcançaram  a 

aprovação são os que não conseguiram tal façanha . Essa relação de diferenciação e descaso 

com a qualidade do trabalho do pr ofessor cria instabilidade profissional na medida em que se 

coloca como meio de punir e não de contribuir para sucesso profissional daqueles que não 

conseguiram aprovação nos exames. 

 

5.2.4 Condições de ingresso na carreira 

 

 Conforme a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Resolução CNE/CEB n. 

03/97, o Estatuto do m agistério da educação bási ca da rede estadual de ensino da Bahia (L ei 

n. 8.261/2002) prevê o ingresso na carreira do magistério público estadual através de concurso 

público de provas e títulos. Esse é um  ponto importante para se analisar  a profissionalização 

da categoria no caso da Bahia, pois os dados acerca da educação deste Estado sempre revelam 

um número exarcebado de pesso as contratadas de form a temporária sem que sejam 

necessariamente professores ou que tenham  adquirido uma formação básica que as 

possibilitem para o exercício da profissão 

 Essa situação se insere no contexto da discussão do principal item  que de marca as 

profissões no m undo: o conhecim ento específico e especializado. Como já apresentado no 

capítulo 3, entre todos os aspectos relevantes à conceituação de um a profissão, há consenso 

entre os autores analisados sobre a necessidade de um  saber próprio, que não pode ser 

exercido por outrem que não receb a uma formação profissional específica. Dessa for ma, ao 

permitir que sejam contratados candidatos a professores sem a for mação do m agistério, 

configura-se uma desvalorização do aspecto da formação.  

 Na história da constituição do professorado brasileiro, há uma vertente que admite que 

o mais importante para o exercício do m agistério é o dom ínio do conteúdo específico das 

disciplinas a serem ensinadas, concluindo que qualquer pessoa que detenha esse domínio pode 

se tornar professor. Essa situação evidencia a desvalorização da profissão docente. Enfatiza-se 

as colocações de Brzezinski (2008b ) que analisando a profissionalização docente afirm a que 

não basta o dom ínio de conteúdos para ser um  bom professor, m as colabora para esse 

processo uma sólida form ação teórica. Tardif (2007) cham a a atenção de que todas as 
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dimensões da vida pessoal, do trabalho e da s relações sociais constituem elementos da 

profissionalidade docente. Entende-se que a sua subjetividade é forjada para além do domínio 

de conteúdos e técnicas de ensino, mas articula-se com sua vida como um todo, inclusive com 

suas condições materiais. 

 Em 1999, foram realizados 02 (dois) concur sos. O pri meiro, sob o Edital 001/2009, 

que ofereceu 679 vagas para professores e 42 vagas para coordenadores pedagógicos. Todas 

as vagas foram  destinadas aos Colégios Modelo Luis Eduardo Magalhães, um  grupo de 

estabelecimentos que foram construídos para oferecer o ensino secundário em  várias regiões 

do Estado, numa política de valorizar a figura do Deputado Luis Eduardo Magalhães, falecido 

ainda jovem, filho do líder político Antonio Carl os Magalhães. Este concurso, pois, teve um 

endereço certo para que estas escolas fossem inauguradas contando com professores. 

 Nesse concurso, foi permitida a pa rticipação no processo de seleção de prof essores 

com licenciatura curta, graduados n ão-licenciados e professores com licenciatura plena. Para 

o cargo de coordenador pedagógico,  aceitando-se o diploma de Pedagogia ou qualquer outra 

licenciatura, neste cas o, desde q ue fosse portador d e certificado de habilitação ou 

especialização em supervisão e/ou orientação educacional, além de experiência docente de, no 

mínimo, um ano. Todas as vagas foram para o regime de 20 horas de trabalho. 

 Outro concurso para atender à demanda de professores das demais escolas da rede, foi 

realizado no mesmo ano, oferecendo 5.086 vagas,  para regim e de 20 horas sem anais, 

destinado a diplomados em licenciatura plena para atuação na capital e no interior, nas escolas 

estaduais de nível fundamental e médio. 

 Em janeiro de 2000, foi divulgado edital de  processo seletivo simplificado para 

professores que demonstrou de forma clara a opção do Governo do Estado em não considerar 

o princípio da valorização do professor, confor me estabelece a legislação, principalmente por 

não atender ao requisito de inscrição de ca ndidatos graduados em licenciatura p lena nas 

diversas áreas.  Neste concurso o governo opt ou por possibilitar a inserção de leigos no 

exercício da atividade docente. Um a atitude política na dire ção de contr ibuir para a 

desprofissionalização da carreira docente, conforme a discussão travada em capítulo anterior 

desta dissertação. Esse edital  foi destin ado a candid atos não licenciados, perm itindo aos 

estudantes que estivessem  cursando a partir do  6º sem estre dos cursos de graduação em 

licenciatura, participar da seleção. A remuneração básica para o regim e de 20 (v inte) horas é 
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de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais). Segundo os  dados do Edital, a exigência de form ação 

considerada compatível às disciplinas com vagas ofertadas segue no quadro abaixo: 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DISCIPLINAS 

1. Arquitetura e Urbanismo Matemática 

2. Artes Plásticas Educação Artística e Desenho 

3. Bacharelado em Administração Matemática 

4. Bacharelado em Ciências Biológicas Biologia 

5. Bacharelado em Ciências Contábeis Matemática 

6. Bacharelado em Ciências Econômicas Matemática 

7. Bacharelado em Ciências Sociais Sociologia 

8. Bacharelado em Estatística Matemática 

9. Bacharelado em Filosofia Filosofia 

10. Bacharelado em Física Física e Matemática 

11. Bacharelado em Geografia Geografia 

12. Bacharelado em História História 

13. Bacharelado em Língua Estrangeira Inglês, Francês e Espanhol 

14. Bacharelado em Letras Clássicas Português 

15. Bacharelado em Línguas Vernáculas Português 

16. Bacharelado em Matemática Matemática e Física 

17. Bacharelado em Processamento de Dados Matemática e Física 

18. Bacharelado em Química Química, Matemática e Física 

19. Engenharia Civil Física e Matemática 

20. Engenharia de Agrimensura Física e Matemática 

21. Engenharia Elétrica Física e Matemática 

22. Engenharia Mecânica Física e Matemática 

23. Engenharia de Minas Física e Matemática 
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24. Engenharia Química Física, Matemática e Química 

25. Engenharia Sanitária Física e Matemática 

26. Farmácia Bioquímica Química e Biologia 

27. Geologia Química e Física 

28. Medicina Biologia 

29. Museologia História 

30. Odontologia Biologia 

31. Química industrial Física, Química e Matemática 
Quadro VI - Exigência de Formação para lecionar na rede estadual como professor contratado 

por tempo determinado.  
Fonte: Edital de abertura de inscrições SAEB – 001/2000. 

 

 Os critérios definidos para a s eleção nos candidatos nesse p rocesso seletivo 

evidenciam a prática política de desvalor ização profissional do m agistério, quando não 

considera a necessidade de estabelecer a relação entre con teúdo e saber e prática ped agógica, 

conforme já mencionamos acima. 

 A política adotada pelo Governo do Estado da Bahia é muito clara e demonstra que as 

medidas adotadas com  relação ao ingresso dos  professores para a rede de ensino levam  à 

desprofissionalização do magistério. Os critér ios que são  colocados para as inscrições  no 

concurso acima referenciado com o exigências para atuar na docência na rede podem ser 

confirmados quando se observa o quadro abaixo. Ele mostra as categorias de professores que 

ingressaram no sistema por outro mecanismo de seleção que não leva em conta os requisitos  

mínimos estabelecidos pela legisl ação para a realização de conc ursos para professor efetivo.  

Trata-se da seleção de candida tos a professores temporários admitidos pelo Regime Especial 

de Direito Administrativo – REDA. 
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Tabela 8 – Descrição da form a de ingresso de professores no Sistema Estadual de Ensino da 
Bahia 

 
TIPO 

INGRESSO DE PROFESSOR26 

ANO BASE 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Concurso 3.765 1.927 1.926 1.802 1.011 261 105

Temporário 
(REDA) 

6.868 2.191 2.634 2.944 765 245 33

Total 10.633 4.118 4.560 4.746 1.776 506 138

Fonte: Perfil da Educação na Bahia (2007) 

 

 Essas informações caracterizam a política de  adoção da contratação d e professores 

pela via do contrato temporári o, desestabilizando o quadro da categoria e diversificando as 

condições de trabalho . Representa, também, uma forma de inserir a educação pública com o 

serviço, não garantindo a ofer ta de um  quadro estável de se rvidores da educação. Nesse 

sentido, o quadro pode ser um indicativo de que essa foi uma ação  contínua nos últimos anos 

da década de 90 e início do século  XXI, contudo que o quadro com eçou a ser alterado nos 

últimos anos da pesqu isa. Acrescenta-se que há uma tendência de decréscimo no número de 

contratados na rede no período analisado (ver ta bela abaixo). No entanto, vale dizer que no 

Governo iniciado logo após esse período, no bojo de um concurso em que abriu vagas para 

vários setores governamentais endereçado para contratação pelo REDA, foram abertas muitas 

vagas para professores, sob critérios não-pr ofissionais, conforme os processos seletivos 

citados anteriormente. 

 Vale dizer ainda que a abertu ra dessas vagas aconteceu na vigência de um  concurso 

público realizado em 2004, sem que  todos os aprovados tenham sido convocados. O m esmo 

aconteceu com relação aos coorden adores pedagógicos, que não foram convocados para as 

vagas definidas no m esmo concurso até o início de 2010.  Esses fatos revelam  a falta de  

seriedade e compromisso do governo do Estado para com a categoria. A tabela abaixo mostra 

a movimentação de professores contratados em regime temporário. 

 

                                                 
26  Dados extraídos da Folha de Pagamento, referente a outubro de 2006. 
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Tabela 9 - Professores em Regime temporário do magistério público estadual do ensino básico 
– Bahia 2003/2006 

ANO BASE 

2003 2004 2005 2006 

10.903 8.018 6.537 4.272 

Fonte: Perfil da Educação na Bahia (2007) 

 Segundo Duarte (1997, p. 249), as relações de trabalho forjadas ao longo da história da 

expansão do Estado Brasileiro m ostram a utilização do emprego público com o forma de 

assegurar apoio político evidenciando a vin culação ao clien telismo. Na Bahia, não foi 

diferente. Pois a Era do Carlismo27 subsidiou um a política de adm inistração de pessoa l 

pautada em contratos tem porários, muitas vezes, sem processos seletivos. Essa ação, no  

campo da educação explica a contratação de p rofessores sem concurso público pelo REDA, o 

que contrariava a regra de ingresso na carreira docente por concurso público. Isso caracterizou 

a multicontratação e a terce irização dos serviço s educacionais, e a oferta prec arizada, pois 

além das condições adversas as quais os docente s contratados (salários mais baixos e sem as 

gratificações devidas ao s servidores públicos de carreira) estavam  submetidos, há que se 

destacar que as contratações não exigiam a formação necessária para o desempenho da função 

o que possibilitou a inserção de leigos na of erta de vagas no sistem a Estadual de Ensino na 

Bahia. 

 De fato, essas evidências representam formas claras de uso da máquina pública numa 

relação clientelista, po is os editais de seleção  pública para contratação de professores 

temporários eram publicados e divulgados, as in scrições eram feitas em espaços públicos, na 

SEC/BA, onde acorriam os interessados em dar aulas na rede, mesmo sem a devida formação. 

Isso era facilitado pela d emora na realização de concursos públicos no período de 1997-2006  

sendo que a quantidade de vagas ofertadas nesses concursos era sem pre menor que a 

necessidade da rede, com isto abrindo espaço para a seleção de contratos temporários. 

 Essa situação, confor me mostrou Abreu e La ndini (2003), Olivei ra (2004), Enguita 

                                                 
27  O Carlismo é uma expressão política de práticas oligárquicas e do coronelismo, geralmente ligadas à figura 

do Ex-Senado Antonio Carlos Magalhães (ACM). Segundo Silva (2007, p. 33), ¨o Carlismo teve suas origens 
nos grupos políticos remanescentes das oligarquias e se fortalecem como expressão política da fração mais 
importante da classe dom inante, que se corporificou na Bahia a pa rtir de um movimento de reação 
organizada ao suposto 'atraso' que se estabeleceu ali [na Bahia] no último quarto do século XIX.” 
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(2001) representa características d a desprofissionalização e da precarização do  trabalho 

docente. De acordo com  os est udos, a falta de autonom ia e de  organização da categoria 

implica em se subm eter a ações externas, principalmente considerando a condição de 

funcionário do Estado ou a condição de de sempregado à busca de um e mprego público, 

mesmo que seja na condição de terceirizado e temporário. Assim, é interessante lembrar que 

muitos candidatos a professores temporários se submetem às condições adversas de trabalho e 

são também professores, m as a condição de de sprofissionalização da categoria não lhes 

permite exigir melhores condições de trabalho.  

 

5.2.5 Condições profissionais do magistério em cargos comissionados de diretor e 

vice-diretor escolar 

 

 A investidura nos cargos de diretor e vice-d iretor escolar, na Bahia, como em  muitos 

Estados do Brasil, sem pre foi alvo de debates acerca da forma de ingresso. Historicam ente, 

esses cargos eram preenchidos através de indicação política. 

 A partir d a promulgação da Constitu ição de 1988, da perspectiv a de gestão 

democrática das diversas instituições públicas e das lutas por participação da sociedade nos 

setores da vida social evidenciam-se transformações nesse âmbito. Assim, a escola passou a  

ser o principal alvo para im plementar a gestão democrática no setor da educação. Com  isto, 

vários estados e m unicípios brasileiros iniciaram algumas tentativas de im plementação de 

formas participativas na gestão das escolas, mesmo com muitas dificuldades e resistências dos 

diversos setores, tanto governamentais quanto da sociedade civil. De fato, a década de 1990 se 

tornou muito fértil para essas transformações. 

 Na Bahia, o Decret o nº 7.684/99, resolve organizar o pr ocesso seletivo interno para a 

designação de diretores e vice -diretores escolares. O objetivo  desse Decreto foi o d e 

selecionar profissionais do m agistério, com o curso norm al de nível m édio ou qualquer 

diploma de nível superior, para se s ubmeter à indicação do executivo aos cargos de direto r e 

vice-diretor escolar. Nesse caso, ainda não  se constituiu em processo de eleição, m as de 

nomeação condicionada à aprovação em processo seletivo específico. 

 A Portaria 3.119, de 30 de m arço de 2001, disc iplina o processo de inserção ao cargo 
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de diretor e vice-d iretor escolar.  Confor me essa portaria, os cargo s em vacância seriam 

preenchidos por profissionais aprovados no processo de certificação realizado pela Fundação 

Luis Eduardo Magalhães (FLEM). A portaria de staca que a prioridade  na ocupação desses 

cargos seria dada a cand idatos à direção das escolas submetidos e aprovadas no Programa de 

Certificação, podendo os de mais profissionais submeter-se ao processo, sendo considerados 

como reserva técnica, em caso de não aprovação de candidatos à direção das escolas. 

 Houve uma mudança nas bases institucionais  para ingresso nos cargos com issionados 

no período de 1997-2006 ao im primir o processo seletivo para o preenchim ento de vagas do 

cargo de administrador escolar para diretor escolar. Nesse sentido, detectou-se um avanço por 

diminuir o efeito das  indicações p olítico-partidárias na es colha desses profissionais. Essas 

mudanças demonstram uma tentativa de inserção  de novas práticas gestoras alternativas ao 

modelo de gestão democrático que a legislação e as políticas de educação já apontavam. 

  Acrescenta-se que essa forma designação de profissionais nos cargos não garante uma 

gestão democrática na escola, m as avança em re lação às práticas an teriores vinculadas às  

indicações político-partidárias. Ressalta-se que mesmo o processo eleitoral em que há 

participação de todos os segmentos da escola na escolha, por si só, não garante que se efetive 

a gestão democrática das escolas nem a eleiçã o de um  profissional com petente para as 

funções inerentes ao posto de diretor. 

 Contudo, faz parte dos anseios da contemporaneidade galgar passos largos rum o ao 

processo de dem ocratização de tod os os espaços públicos,  por m enores que sejam, e as 

escolas, com sua função social de destaque, carecem de iniciativas q ue façam florescer o 

espírito de democracia participativa e a oferta de uma educação pública de qualidade. 

 

5.3 PROGRAMAS E AÇÕES DE FORMAÇÃO 

 

 Os programas e ações de for mação dos profissionais do m agistério são tam bém 

considerados neste trabalho como categoria de análise, conforme inscrito na metodologia. 

A formação de profissionais do ensino que atuam nas redes públicas d e ensino pode 

acontecer de forma inicial, continuada e/ou em serviço. Sendo que, de modo geral, elas devem 

garantir uma for mação sólida, esp ecialmente a inicial pelo seu caráter m ais expressivo na 
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constituição da identidade profissional dos docentes. Assim, essa formação deve ser entendida 

como um direito do professor a ser ofertado pelo  Estado. Nesse sentido, há que se considerar 

que “a form ação inicial se constitui em  elemento fundamental, embora não ún ico, para o 

exercício profissional” (PAPI, 2005, p. 50-51). 

Portanto, para atender aos anseios p or uma educação pública de qualid ade há que se 

priorizar ações de form ação de professores  que considerem a sua realid ade, mas que lhe 

garantam o acesso a bens culturais e ao conhecimento científico acumulado na sociedade, que 

são essenciais à sua prática.  

Concorrendo a esses anseios, as  políticas de formação adotadas pelo país têm 

priorizado ações que fornecem  uma form ação aligeirada, despreocupada com a for mação 

científica e cultural dos professores e de baixo custo, que acabam por torná-lo um  tarefeiro, 

inviabilizando a constituição de sua identidade enquanto docen te, conforme as indicações de 

Bzrezinski (2008) já apontadas neste trabalho. No entanto, exis te no país um  movimento de 

resistência de entidades de educadores que cr iticam essas políticas e, mesmo não possuindo o 

poder para deter as refo rmas em curso, tem colocado em evidência o dilema da formação de 

professores no Brasil.  

 Para Aguiar e Melo (20 05), as políticas de formação devem ser ancorad as numa base 

comum que deve se m anifestar em todos os pr ocessos e práticas form ativas no interior das 

universidades e m aterializar-se nos currículos dos cursos, de  forma a contribuir para o 

desenvolvimento dos profissionais da educação e da sua profissionalidade, com vistas à 

construção de saberes necessários à sua prof issão e ao processo de construção da sua 

autonomia. Vê-se, portanto, que são discussões que recaem sobre o lócus da form ação do 

educador e sua relação com o Estado provedor.  

A Bahia, já no período  de redem ocratização do país, com a Constituição do Esta do de 

1989, apontou para a necessidad e de formação do seu quadro de professores, que no seu Art.  

256, no parágrafo único, estipula qu e “o Poder Público assegurará a todos os profissionais do 

magistério a capacitação perm anente e, period icamente, cursos de reciclagem , extensão e 

outros congêneres”. Isso viria a se constituir em  ponto orient ador das políticas que foram  

definidas posteriormente. 

Algumas mudanças se processaram a partir desse período para se adaptar às exigências do 

cenário mundial e brasileiro, m as, segundo S ilva (2007) ainda de for ma incipiente, 
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considerando as grandes transformações no cenário nacional. 

 

5.3.1 Ações de Formação Inicial na Bahia como contribuinte para o 

fortalecimento da profissionalização docente 

 

Os documentos oficiais apontavam algum as iniciativas, conforme a Portaria nº 

1.156/1996, da Secretaria da Educação do Estado, atrav és da qual possibilitava que os  

profissionais do m agistério em exercício de atividades educacionais ou técnicas poderiam 

solicitar liberação parcial ou total, sem perda das vantagens do cargo para participar de cursos 

de pós-graduação strictu sensu. No entanto, são colocados critérios para a dispensa do 

professor ou especialista: 

 
 Solicitação deve ser acompanhada de requerimento acompanhado de 

documentação de comprovação. 
 Curso deve estar relacionado a sua formação e área de atuação. 
 Dispensado em 50%  da carga quando o curso for n a sua cidade de 

residência, e 100% quando ocorrer fora do seu município. 
 O período de liberação será de 1 ano renovável por mais 1. 
 deve ter no mínimo 3 anos de ví nculo empregatício com o estado e 

faltando no máximo 5 anos para aposentadoria. 
 Não constar de registro de penalidades ou faltas injustificadas; 
 Docente com regime de contrato tem porário ou em função gratificada 

não poderá ter carga horária reduzida para estudos. 
 Compromisso em exercer função no E stado por no  mínimo 03 anos, 

após conclusão do curso. Caso  contrário, deve devolver os valores 
percebidos durante o período q ue esteve liberado d e suas funções em  
valores atuais. (BAHIA, PORTARIA n. 1.156, 1996) 

 

Com o m ovimento nacional de d esativação dos cursos técnicos de nível m édio 

ofertados pelos Estados, em 1997, através da Portaria nº 469/97, o governo da Bahia resolveu 

manter os cursos de m agistério de nível m édio, entretanto, indicando a extinção gradual da 

oferta noturna.  Essa iniciativa,  conforme Brzezinski (2008) já apon tou e foi com entado 

anteriormente nesta dissertação, em relação à te ndência registrada em nível nacional, se deu 

de forma precipitada, já  que a LDBEN/96 ainda perm itia a inserç ão de prof essores com 

formação de nível médio nos sistemas de ensino, para atuar na educação infantil e nas séries 

iniciais do ensino fundamental. 
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Apesar de a LDBEN/96 ter alterado signifi cativamente o requisito da for mação de 

professores no Brasil, especialm ente com referência à form ação específica n ecessária para 

atuação no magistério, indicando a preferência pela formação em nível superior, admitindo-se 

como formação mínima o m agistério de ní vel médio, o quadro do m agistério estadual 

vivenciou poucas alterações. Em  2005, o si stema ainda contava com  mais de 20 m il 

professores sem licenciatura plena, o que representava mais de 1/3 do quantitativo do quadro. 

Não foram identificadas ações de qualifica ção/formação de profissionais do sistem a 

estadual de ensino nesse período de 1996-20 00. Essa situação dem onstra ineficiência no  

atendimento da dem anda apresentada no Estad o para a form ação de professores,  e aind a 

descaso com o trabalho do grupo ocupacional do m agistério e com a m elhoria do processo 

educacional. O que cabe destacar q ue a form ação de professores, segu ndo a LDBEN/96, é 

uma responsabilidade do Poder Público, nas suas instâncias específicas de atuação (estados e 

municípios) com o apoio do Governo Federal. O Governo da Bahia, nesse sentido, descuidou 

desse dever no quinquênio 1996-2000.  

Para atender à dem anda por form ação de p rofissionais da rede que lecionavam  em 

disciplinas específicas sem a formação adequada, em 2001, foi lançado um edital de processo 

seletivo para acesso a 600 (seiscen tas) vagas distribuídas igua lmente entre os cursos de 

Licenciatura Plena em  caráter especial em Física, Quím ica, Biologia e Ma temática para 

professores não licenciados, portadores de diploma de nível superior e em efetivo exercício na 

rede pública estadual de ensino.  O curso previu um a carga horária total de 720 (setecentos e 

vinte) horas. 

Essa iniciativa implica numa concepção de formação em serviço de p rofessores com 

carga horária reduzida e centrada na prática, desvinculando a necessária formação científica e 

pautada numa lógica do treinamento em serviço, conforme discute Brzezinski (2008a). Alé m 

disso, subsidia uma forma de ver os professores como não pesquisadores, e assim, são vistos 

como profissionais de práticas desvin culadas da produção do conhecim ento, o que 

compromete a construção da sua identidade profissional. 

Inicialmente, o process o foi destinado a professores com  vínculo efetivo com  o 

Estado, mas, posteriormente, foi lançado um edital de retificação permitindo a participação de 

professores com contrato tem porário, admitidos através de processo seletivo e contratados 

através do REDA.  Além dessas condições, outros pré-requisitos são estipulados: 
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I. Possuir tempo de serviço máximo de 18 anos, para mulher, e 23 anos para 
homem; 
II. Estar ensinando matemática e/ou ciências de 5ª a 8ª série do ensino  
fundamental ou matemática, biologia, química e física no ensino médio; 
III. Aceitar participar do curso na metodologia virtual e presencial, na 
modalidade de ensino à distância, se m liberação da carga horária efetiva  
como docente na escola que está atuan do, dedicando no mínimo de 15 horas 
semanais para seus estudos; 
IV. Candidatar-se ao curso pretendido, atendendo às exigências. 

 

Esses pré-requisitos suscitam questionamentos quanto à co ncepção de formação e os 

objetivos pretendidos nessa ação. Um dos aspect os que interferem na concepção de for mação 

enquanto política de ação do Estado na soluçã o de problem as relacionados à qualificação 

inadequada de professores refere-se à restrição  de participação dos profissionais de acordo 

com o tem po de serviço em que profissionais em fim de carreira são im possibilitados de 

participar de ações de formação. Essa atitude dificulta que esses profissionais possam usufruir 

de um processo de form ação continuada, sem  considerar os benefícios de m elhoria de sua 

prática no tem po que  resta-lhe no sistem a, assim como de oportunidades de evolução na 

carreira. Isso demonstra o descaso com os profissionais que dedicaram maior parte da vida ao 

trabalho escolar e com a qualidade do seu trabalho com os alunos.  

Outra questão que m erece destaque é a con cepção de educação à distância que fica 

implícita na norma, quando não permite a liberação de carga horária em efetivo exercício da 

função para dedicação ao curso de form ação proposto. Nesse sentido, cabe destacar que “os 

cursos serão totalmente custeados pela Se cretaria de Ed ucação do Estado - SEC, não  

acarretando nenhum ônus para o professor, inclusiv e aquele referente a deslocam ento, 

hospedagem e alimentação durante os momentos presenciais, definidos pela SEC” (BAHIA, 

Edital..., Disposições Gerais, 10.1, 2001). 

Considerando que o curso é destinado a profissionais graduados que não possue m 

licenciatura, o edital define a formação in icial exigida para cada área  pretendida, conforme 

quadro a seguir. 

 

 

 



 

 

112

LICENCIATURA 
PRETENDIDA 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
CONCLUÍDA/BACHARELADO 

Biologia Ciências Biológicas, Farmácia Bioquímica, Medicina e Odontologia. 

Física Física, Matemática, Processamento De Dados, Quí mica, Engenharia 
Civil, Engenharia De Agrimensura, Engenharia Elétrica, Engenharia 
Mecânica, Engenharia De Minas, Engenharia Química, Engenharia 
Sanitária, Geologia e Química Industrial. 

Matemática Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 
Estatística, Física, Matemática, Processamento de Dados, Quí mica, 
Engenharia Civil, Engenharia de Ag rimensura, Engenharia Elétrica, 
Engenharia Mecânica, Engenharia de Minas, Engenharia Quí mica, 
Engenharia Sanitária, Química Industrial, Arquitetura e Urbanismo. 

Química Química, Engenharia Quí mica, Farmácia Bioquímica e Quí mica 
Industrial. 

Quadro VII - Exigência para participação no processo seletivo dos cursos de formação.  
Fonte: Edital SEC/BA, 2001. 
 

 O quadro mostra a tentativa de adequar à formação de profissionais que ingressaram 

no sistema sem a formação adequada e que, como já foi exposto anteriormente, foi fruto das  

ações governamentais que perm itiram ao longo dos anos a inserção d e profissionais não 

qualificados no magistério público estadual. Contudo, representa uma intenção no sentido de 

qualificar uma demanda que já está na sala de aula, procurando atender às políticas nacionais 

que indicam a form ação superior em licenciatura plena como desejável para a m elhoria do 

ensino. Aos professores que ingressaram  de maneira precária no ensino, pode significar um a 

oportunidade de form ação e m elhoria da prát ica pedagógica, além  de m elhores condições 

salariais.  

Ainda em 2001, com o Decreto nº 7.898/2001, foi instituído o Progra ma de Formação 

Continuada para professores, já com a possibilidade de utilização de tecnologias de Educação 

à Distância. Nesse ato, ficou criado o Comitê Gestor composto por diversas instituições (IAT; 

IRDEB; UESB; UESC; UNEB; UEFS, UFBA; UCSAL; UNIFACS), “vinculado à Secretaria 

da Educação, com atribuição de apresentar projetos a serem  implantados no Estado, que 

deverão ser submetidos à apreciação do Secret ário da P asta, para anális e, aprovação e 

viabilização dos recursos necessários à implementação” (BAHIA, DECRETO n. 7.898/2001). 

 Em 2003, através do Decreto n.º 8.640/2003, fo i instituído o Program a de Formação 

Continuada para Professores. O Comitê Gestor permanece com a mesma constituição, sob a 
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coordenação da SEC, entretanto co locando como facultativo a particip ação das institu ições 

UFBA, UCSAL e UNIFACS. Assim, as universidad es estaduais são priorizadas na execução 

do Programa. O program a foi alterado pelo  Decreto nº 9.166/2004, incluindo a for mação 

inicial no Programa, conforme Art 1º 

 

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo Estadual, o Programa 
de Formação Inicial e Continuada para Professores , com a finalidade de  
assegurar a formação profissional do professor da rede pública e possibilitar 
a melhoria da qualidade de ensino nas Escola s Públicas do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio, com a utilização de tecnologias de Educação à 
Distância. (BAHIA, Decreto nº 9.166/2004) 

 

 Também em 2003, foi lançado o Program a de Formação de Professores. Segundo o 

Decreto nº 8.523/2003, o Com itê Gestor conta com a participação da SEC/BA (coordenação 

do Programa); UESB; UESC; UNEB; UEF S e UFBA. Esse Programa foi destinado a formar 

professores da rede pública estadual, atra vés da m odalidade de educação presenc ial. 

Conforme afirma Macedo (2006), que analisou as políticas de capacitação docente na Bahia, 

essa iniciativa m arca um in ício de responsabilização do E stado com a im plementação de 

ações de formação em parceria com as universidades públicas28 do Estado: 

 

A iniciativa de formar/qualificar professores em exercício no estado da 
Bahia em parceria com as Instituições de Ensino Superior (IES) públicas  
surge no ano de 2003 – d e forma tardia se co mparada a outros estados da 
federação –, a partir da exigência legal estabelecida pela Lei 9.394/96. 
(MACEDO, 2006, p. 2) 

 

Com vistas ao atendim ento às demandas do Estado na formação de professores e na 

efetivação das políticas propostas,  a Universidade  Federal da Bahia, lança edital em  2004, 

com vistas à seleção de professores  para ingresso nos cursos do Program a de Formação, na 

modalidade presencial, com duração de 03 anos. As 400 (quatrocentas) vagas são destinadas a 

candidatos não graduados ou gr aduados em licenciatura cu rta (90%) e candidatos com 

graduação em bacharelado em qualquer área (10%) – neste último caso, na regência de classe 

                                                 
28  Cabe ressaltar que a UNEB com seu Projeto UNEB/2000, foi pioneira no oferecimento desta nova 

modalidade de formação/qualificação de professores em exercício no estado da Bahia. 
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em disciplina da área do curso pleiteado. Além  disso, o candidato precisa ter no m ínimo 06 

(seis) anos de serviço a cumprir antes da aposentadoria. (Edital UFBA, 2004) As vagas foram 

distribuídas de acordo co m os municípios a serem  atendidos e os cursos ofertados. Vide 

tabela: 

 

Tabela 10 - Distribuição de va gas oferecidas pelos cursos de  formação para professores 
em serviço, em 2004 promovidos pela UFBA por municípios e cursos 

Pólo Municípios Cursos oferecidos Vagas 

1º 
semestre 

2º 
semestre

Total 

UFBA – 
Salvador 

Salvador, 
Camaçari, 
Candeias, Dias 
D´Ávila, Lauro 
de Freitas, Vera 
Cruz e Itaparica 

Ciências Biológicas 50 50 100 

Geografia 50 - 50 

História 50 - 50 

Letras Vernáculas 50 - 50 

Matemática 50 50 100 

Língua Estrangeira – 
Inglês 

- 50 50 

Total de vagas 250 150 400 

Fonte: Edital UFBA, 2004 

 

Em atendimento a esse program a de for mação lançado pelo governo do Estado, no 

mesmo ano, a UFBA lança edital p ara seleção de candidatos ao curso  de Licenciatura em 

Química, oferecido em módulos mensais intensivos presenciais, com duração de uma semana 

cada módulo, com duração de 03  (três) anos. São 50 (cinqüenta) va gas, destinadas a 

professores de todos os municípios da Bahia, obedecendo aos seguintes critérios: pertencer ao 

quadro efetivo da rede estadual de ensino; ter concluído ensino médio ou equivalente; não ser 

graduado ou possuir graduação na área; es tar em regência de classe, em disciplina da área do 

curso pleiteado; e, ter pelo menos 06 (seis) anos de serviço a cumprir antes da aposentadoria.  

A Universidade do Estado da Bahia lança edital  de processo seletivo para ingresso no 

Programa de Formação de Professores em 2005, com critérios semelhantes aos da UFBA, na  

modalidade de educação  presencial, duração de  03 anos, em atendim ento à dem anda dos 
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cursos de Licenciatura em  Letras, Matemática, Letras com  Inglês, Biologia, G eografia, 

distribuídos em Pólos de acordo com os Campi da UNEB.  

 

PÓLOS CURSOS OFERECIDOS QUANTIDADE DE 
VAGAS 

Campus II – Alagoinhas Letras 50 
Matemática 50 

Campus V – Santo 
Antonio de Jesus 

Letras com Inglês 50 
Matemática 50 

 
Campus VII – Senhor do 
Bonfim 

Letras com Inglês 50 
Biologia 50 
Geografia 50 

 
Campus IX – Barreiras 

Letras com Inglês 50 
Matemática 50 
Biologia 50 

Campus XVI – Irecê Letras 50 
Total de vagas - 550 

Quadro VIII – Distribuição das vagas de aco rdo com os cursos e pólos atendidos pela 
UNEB 
Fonte: Edital, UNEB, 2005  

 

 Esses cursos, apesar da pequena quantidad e de vagas, indicaram  iniciativas do poder  

público no sentido de amenizar a situação do  magistério público estadual quanto à formação 

inicial do seu quadro. Ainda que não viesse a qualificar maior parte da de manda, pode ser 

considerada uma iniciativa positiva se vista da perspectiva da ar ticulação do poder executivo 

com instituições públicas de ensino superio r do estado. Além disso, a oferta de cursos das  

diversas áreas em pólos distin tos viria cont ribuir para a descentralização das ações que 

geralmente se concentram nos grandes centros urbanos, próximos à capital. 

 Assim, concorda-se com Aguiar e Melo ( 2005) sobre a n ecessária articulação entre o 

Estado e as universidades. As autoras apontam  para a necessidade de construção de um 

projeto coletivo de formação entre as institu ições de ensino que dê c onta da co mplexidade 

dessa formação e d a necessidade de fortaleci mento do profissionalis mo da categoria d e 

professores e pedagogos. A este respeito, a ANFOPE29 defende a formação de professores em 

universidades públicas, em cursos de licenciatura plena e boa qualidade. 

 Outras parcerias foram desenvolvidas para a of erta de cursos de formação inicial. Na 
                                                 
29  Associação Nacional de Formação dos Profissionais da Educação. 
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modalidade à distância, 1.476 professores foram beneficiados com o curso de nível médio em  

magistério, através do Proformação  e do Proinfantil, entre 2004 e 2006, numa parceria com o 

MEC. Na form ação inicial de n ível superior, foram ofertados cursos de licen ciaturas em 

Letras/Português, Matemática e História totalizando 1.456 benefi ciados  pela parceria com 

instituições de ensino superior privadas, por meio da UNIFACS e da PUC - Rio. 

 

5.3.2 Ações de formação continuada 

 

Um aspecto im portante da for mação é o seu caráter perm anente. Nesse sentido , a 

formação continuada dos professores é acrescid a de outras preocupaçõ es, entre essas, as que 

se referem à valorização do saber cotid iano e da prática do profes sor na formulação e 

implementação das ações de form ação. Existem questionamentos acerca do efeito da 

formação continuada q ue deve se basear na prática desse profissional para o su cesso do 

trabalho pedagógico do docente. E a for mação é uma das ações mais priorizadas nas políticas 

de valorização do magistério, como também é a questão mais discutida no âmbito acadêmico 

(ANDRE et al.: 1999; GOMES, 2006).  

 Nesse cenário, a form ação em serviço é pos ta como solução para execução d a 

proposta, pela lim itação da carga  horária dos profissionais. Freitas (2003) alerta que a 

capacitação em serviço centra-se em  aspectos técnicos e m etodológicos do trabalho. Neste 

sentido, ao oferecer aos  professores e professoras somente este componente como formação 

profissional, romper-se-ia com uma perspectiva de construir a identidade dos docentes como 

intelectuais e pesquisadores da educação. 

 Nos anos de 1997-200 2 poucas iniciativas foram detectadas no âm bito da for mação 

continuada de professores no sistem a estadual de ensino. Após 2002, fora m identificadas 

algumas ações de form ação desenvolvidas p elo IAT, qu e se tornou  o órgão  do governo 

responsável para atendimento às demandas do setor. Assim, o quadro abaixo representa um a 

síntese dessas ações: 
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Descrição Modalidade da oferta Público alvo Nº de 
beneficiados 

Mestrado Presencial Professores da rede 10 
Especialização EAD Professores da rede 186 
 Presencial Professores 

graduados em 
letras 

Sem dados 

Cursos de 
aperfeiçoamento 

EAD Profissionais da 
educação 

26.069 

 Presencial Profissionais da 
educação 

52 

Oficinas  EAD Profissionais da 
educação 

640 

 Presencial Profissionais da 
educação 

4.375 

Subtotal  Cursos EAD - 26.895 
Subtotal Cursos presenciais - 4.797 
Total - - 31692 

Quadro IX – Distribuição de cu rsos de formação inicial desenvolvimento pelo sistema 
estadual de ensino da Bahia 
Fonte: Relatório Demonstrativo das ações do IAT (2010) 

  

 Os dados mostram algumas iniciativas no sentido de viabilizar processos de formação 

continuada para os profissionais da educação. No entanto, cabe destacar que as ações do IAT 

são voltadas, em grande parte, para profissiona is tanto do sistema estadual como dos sistemas 

municipais. Assim, esses beneficiários pert encem aos vários sistem as, com exceção do s 

cursos de especialização que foram  destinados exclusivamente aos pr ofissionais da rede 

estaduais e, além disso, foram ofertados em número de vagas reduzidas. 

 Deve-se atentar que a maioria dos cursos foram  ofertados na modalidade de Educação 

à Distância, o que pode evidenciar a adesão pelo baixo custo e m aior produtividade. Além 

disso, não há parâmetros claros sobre os critérios de participação nos cursos. A maioria deles 

são abertos aos professores da rede pública de  ensino do Estado e dos municípios e não há 

indicadores de qualidade dos mesmos. 

 Algumas outras ações de for mação continuada são desenvo lvidas pela SEC/BA em 

parceria com o MEC. No entant o, esses dados não se tornaram  acessíveis para esta pesquisa. 

Como é o caso dos cursos do Program a Gestar, que atende a rede esta dual e a m aioria dos 
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municípios baianos. 

 Não é possível construir um a perspectiva de form ação que contribua para a 

profissionalização do magistério público em efetivo ex ercício se não for co nsiderada a 

necessária articulação entre a elabo ração da po lítica, os an seios dos profissionais, o que s e 

espera da educação e a experiência dos professores envolvidos no processo. 

 

5.4 A POLÍTICA SALARIAL IMPLEMENTADA  

 

 De fato, o salário não é garantia de bom  desempenho na profissional. No entanto, é o 

que sustenta m aterialmente o pr ofissional e o classifica na orde m social vigen te. Assim, o 

prestígio social e salarial tem andado juntos, não pela função social do trabalho desenvolvido, 

mas pelas relações de poder que se estabelecem no rol das profissões na sociedade. 

Os professores desenvolvem  um trabalho cuja função social é reconhecida e 

valorizada socialmente. No entanto, historicamente, a categoria não conseguiu constituir uma 

demarcação econômica no campo das profissões que  os colocassem entre as profissões q ue 

gozam de prestígio eco nômico. Entretanto, essa situação não se apresentou num a realidade 

linear. Monlevde (2001) m ostrou que antes da exigência de profissionalização da categoria, 

que apresentava sinais de consolidação de lutas por esta causa desde os anos iniciais do século 

XX, até a década de 70  do mesmo século, hav ia uma diversidade salarial na catego ria que 

variava tanto de Estado para Estado, com o do nível de oferta do ensino. Assim , professores 

das séries iniciais do ensino sem pre perceberam uma remuneração in satisfatória pelo seu  

trabalho e as demais etapas foram se equiparando à medida que se expandia o atendim ento a 

uma maior demanda da população. 

Essa situação perdura no Brasil de hoje, mas se a década de 1990 foi marcada por um 

grande arrocho salarial da categoria, os a nos mais próximos de monstraram iniciativas do 

poder governamental em delinear novos rum os, mesmo que ainda aquém  do desejado, 

considerando as perdas  salariais h istóricas acumuladas pela categoria. O quadro abaixo 

evidencia a evolução salarial dos professore s da educação básica estadual, no período de 

1998-2006. 
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Tabela 11 - Planilha de evolução salarial  dos profissionais do m agistério do ensino 

fundamental e médio, vencimento básico por nível e regime de 40 horas 

Nível 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1 280,00 - 396,00 435,60 528,30 554,72 600,00 648,00

2 364,00 314,80 407,50 448,25 542,98 570,13 616,66 666,00

3 460,00 382,10 506,00 556,60 776,20 815,01 881,56 952,08

4 560,00 - 616,00 677,60 931,44 978,01 1.057,86 1.142,48

 
Fonte: Lei nº 7.250/1998. Lei nº 7.805/2001. Lei n. 7.975/ 2001. Lei n. 8.889/2003.Lei nº 9.209/2004. Lei 
nº 9.512/2005. Lei nº 10.024/2006. 
Obs: Elaboração da pesquisadora 
 

 Para efeito da elaboração desse qu adro, considerou-se o vencim ento básico, sem  os 

efeitos de classe, para o regime de 40 horas. Portanto, o quadro demonstra a evolução salarial, 

entretanto não considera as gratificações a que  a categoria faz jus po r considerar que fazem 

parte de uma política que ge ra diferenciação. Acrescenta-se que seria muito difícil 

compatibilizar uma média que atend esse a esse  critério. Contudo, pode-s e perceber que há 

uma seqüência maior de aumentos salariais nos últimos anos. Nos dados coletados , não foi 

possível identificar se houve aum ento salarial em 1997 e em  2000. Vale ressaltar ainda que, 

segundo as Leis que estabelecem as alterações salariais, o regime de 20 (vinte) horas equivale 

à metade desses valores postos para o regime de 40 (quarenta) horas. 

 Uma pesquisa realizad a pela CNTE 30 afirma que a m édia dos salários dos 

trabalhadores em educação é m uito baixa para assegurar condições de vida dig nas para 

qualquer profissional, especialm ente um professor cujas especificidades da su a atuação 

exigem dedicação exclusiva a fim de criar-se vínculos, tempo para form ação, atualização e 

aperfeiçoamento, acompanhamento da evolução técnica e científica e condições para consumo 

de bens culturais, de m odo que seja capaz de ampliar sua visão de m undo e socializá-la com 

os alunos.  

A imensa diversidade salarial dos trabal hadores em educação, remunerados com base 

com 20, 25, 40 horas, a valores diferentes, com adicionais diversos e em percentuais variados, 

dificulta um cálculo preciso  da rem uneração da categoria. No entanto, pro sseguiu-se na 
                                                 
30  Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 
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tentativa de apresentar um  quadro com parativo da evolução do salarial dos professores no 

período em relação ao  salário m ínimo. Para isso, tam bém utilizou-se duas comparações, 

considerando o professores de nível 1 (nível m édio) e os de nível 3 (graduação), com salário-

base referentes ao regime de 40h, conforme tabelas abaixo.  

 

Tabela 12 – Comparação da Remuneração do Professor nível 1 – 40h com o salário mínimo 

Ano 
base 

Salário 
Mínimo (R$) 

Variação do 
salário mínimo 

(%) 

Salário do 
professor (R$) 

Variação do salário 
do professor (%) 

1997 120,00 7,14 - -

1998 130,00 8,33 280,00 -

1999 136,00 4,62 - -

2000 151,00 11,03 - -

2001 180,00 19,21 396,00 -

2002 200,00 11,11 435,60 10

2003 240,00 20,00 528,30 21,26

2004 260,00 8,33 554,72 5

2005 300,00 15,38 600,00 8,16

2006 350,00 16,67 648,00 8
Fonte: Lei nº 7.250/1998. Lei nº 7.805/2001. Lei n. 7.975/ 2001. Lei n. 8.889/2003.Lei nº 9.209/2004. Lei 
nº 9.512/2005. Lei nº 10.024/2006. 
Obs: Elaboração da pesquisadora 
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Tabela 13 - Comparação da Remuneração do Professor nível 3 – 40h com o salário mínimo 

Ano 
base 

Salário 
Mínimo (R$) 

Variação do salário 
mínimo (%) 

Salário do 
professor (R$) 

Variação do salário 
do professor (%) 

1997 120,00 7,14  - - 

1998 130,00 8,33 460,00 - 

1999 136,00 4,62 - - 

2000 151,00 11,03 - - 

2001 180,00 19,21 506,00 10 

2002 200,00 11,11 556,60 10 

2003 240,00 20,00 776,20 39,45 

2004 260,00 8,33 815,01 5 

2005 300,00 15,38 881,56 8,16 

2006 350,00 16,67 952,08 8 
Fonte: Lei nº 7.250/1998. Lei nº 7.805/2001. Lei n. 7.975/ 2001. Lei n. 8.889/2003.Lei nº 9.209/2004. Lei 
nº 9.512/2005. Lei nº 10.024/2006. 
Obs: Elaboração da pesquisadora 

 

 O fato que m erece atenção, entre o utras questões importantes, é que um a parcela 

significativa da rem uneração do m agistério é composta por gratificaçõ es. Se, por u m lado, 

aumenta a perspectiva salarial dos professores,  pois garante um  aumento da renda, por outro 

lado, representa um a das grandes facetas d a falta de comprom isso com uma definição do 

salário dos profissionais da Educação. Nesse sentido, cabe d estacar que, além do vencimento 

básico, conforme demonstra o quadro acima, os profissionais do magistério podem concorrer 

às seguintes gratificações:  

Assim, a política sala rial implementada no período revela a adoção de práticas de 

fragmentação da composição salarial, responsabilizando os professores pelo alcance de níveis 

salariais. Considerando que as gratificações compõem grande parte d a massa salarial e as  

mesmas são delim itadas ao atendim ento de crit érios de qu alificação (cuja dem anda não é 

atendida integralmente pelos pro gramas de for mação criados p elo Estado) e outras 

designações de pré-requisitos variados, constata-se que o tr abalhador docente está submetido 

a uma lógica de concorrência e produtividade. Essa lógica incentiva a individu alidade, a 

corrida por parcelas do “bolo” disponível anualmente para progressão e acesso às 
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gratificações. 

É uma política salarial que não visa à profissionalização da categoria por essa via, mas 

que está pautada numa lógica de competência e concorrência que só contribui para fragmentar 

a categoria e gerar um  arrocho salarial de svelado. Contudo, não deve-se desconsiderar os 

avanços que foram alcançados nessa ordem ainda que aquém do necessário à uma verdadeira 

valorização do magistério. 

Nesse campo, a evolução apresentada pode ter sido direcionada  pelas políticas 

nacionais, especialmente pelo FUNDEF que po ssibilitou melhor reserva no financiam ento da 

educação no Brasil e impulsionou a m elhoria salarial em muitos estados brasileiros, inclusive 

complementando as despesas dos estados com o ensino fundamental. 

Salienta-se nesse campo que a lógica da polític a implementada está atrelada à mesma 

lógica do financiam ento da educação no Brasil, evidenciando que o descaso com  a 

remuneração do m agistério faz parte de uma lógica neoliberal perversa que define as 

gratificações com m aior peso sob re o salá rio, diluindo o m esmo, e fragm entando a 

remuneração da catego ria com vistas a criar um a política de difere nciação que não está  

atrelada ao bom  desempenho do trabalho nem à melhoria das condições profissionais do 

grupo. 
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6. CAMINHOS, LIÇÕES E PROPOSIÇÕES: para onde os resultados desta pesquisa 
podem levar? 

 

 As considerações acerca do estudo pr oposto vão no sentido de abrir novas 

possibilidades de discussão sobr e a temática. De fato, o tem a é corrente e atual e,  por isso , 

leva a muitas outras questões que o trabalho desenvolvido não daria conta de abarcar. 

 Nesse exposto, é interessante colocar que a profissionalização do magistério, como as 

bases teóricas desse estudo esclarecem , envolve aspectos todos relacionados ao trabalho 

docente e, por is so mesmo, abarcam muitas p erspectivas de análise.  A partir do que foi 

proposto nesse estudo, as reflexões vão no senti do de contemplar um a parcela que os dados 

permitiram constatar. 

 As reformas que seguiram-se a partir dos  anos de 1990 criaram  grandes expectativas 

para os trabalhadores. No entanto, as garantias ainda ficaram por ser implementadas e o plano 

real dessa implementação é que incide direta mente sobre o trabalho docente. Nesse sentido , 

foi possível perceber que os acordos internacionai s firmados pelo país e as reformas que se 

seguiram no campo educacional nesse período influenciaram as demais reformas nos Estados, 

mas no caso da Bahia, não deu conta de sua m aterialidade na prática em todas as dim ensões 

forjadas. Nesse sentido, ficou perceptível que as dinâm icas que envolvem a elaboração das 

políticas não contemplam a realidade de cada Estado. 

 Conforme as informações tratadas nesse tr abalho, às políticas dest inadas ao trabalho 

docente que poderiam viabilizar processos m ais contundentes rumo à profissionalização do 

magistério uma vez que iniciaram  sua implementação de forma tardia e ainda b aseada numa 

lógica excludente e seletista e pouco vincul adas à un iversalização do atend imento às 

demandas profissionais do m agistério, incluindo as suas condições de desenvolvimento 

profissional. 

 O trabalho docente foi sofrendo, de  fato, durante o período do estudo, uma  

precarização nas relações de emprego mais efetiva que as mudanças em  prol da melhoria das 

condições de trabalho , sendo indicadores de sse processo a am pliação dos contratos 

temporários, arrochos salariais, plano de cargos e salário inad equado, garantias trabalhistas e 

previdenciárias reduzidas ou perdidas.    

 Quanto aos aspectos institucionais da carreira, fica notório que a forma que Estado da 
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Bahia estrutura para atender às dem andas colocadas pelo m agistério público da educação 

básica guarda muitas restrições. Nesse sentido, o ingresso na carreira é violado com a adoção 

de contratos temporários e a re alização de poucos concursos púb licos. Essa situação revela 

uma política de cunho n eoliberal que ficou a mercê de ser implantada n o Brasil da década d e 

1990, com a Reform a do Estado Brasileiro, que flex ibilizou as re lações de tr abalho para o 

serviço público, além de compreender também, no caso da Bahia, um a política patrimonial e 

clientelista vigente nos governos, especialmente sob a coordenação de um grupo dirigente que 

permaneceu longos anos no poder. 

 As práticas desenvolvidas no perío do priorizaram a m ulticontratação nos cargos de 

magistério e incentivou a diversificação da categoria de prof issionais do magistério, pois essa 

diversificação era formas contratuais, mas também, de condições de trab alho, que implicava 

na instabilidade do quadro. Isto causou difere nciação na catego ria entre efetiv os e não-

efetivos e condições não-profissionais no ingresso e na permanência, falta de profissionalismo 

do ensino, desvalorização do saber do professor e da sua condição de profissional. 

 Essas condições afetaram  diretamente a organização da categoria, que incorpo rou à 

luta bandeiras que pareciam dantes vencidas, ao menos do ponto de vista legal com o é o caso 

da formação em licenciatura para ingres so nos cargos de professor. Até os concursos 

realizados no período desenvolve ram critérios de não-profissi onalização da categoria. Nesse 

sentido, Shiroma e Eva ngelista (2003) já al ertavam sobre com o a pr ofissionalização do 

magistério foi tomado à época no B rasil, especialmente quanto à com petição interpares e a 

segmentação da categoria. 

 Desse contexto em erge também a multijornada. Se houve avanço no sentido d e 

organizar a carga horária do m agistério por turnos de 20 ou 40h, extinguindo a organização 

por horas/aula, por outro lado, ainda colocou-se a categoria longe as metas do PNE/2001 em 

criar jornadas de turno integral e dedicação do magistério ao trabalho escolar. Os concursos 

realizados no período p ermaneceram incentivando a m ultijornada, que reflete diretam ente 

sobre o trabalho docente e sobre as condições de vida do prof essor. Essa posição implica em 

diferentes espaços de trabalho, identidade am bígua com o sistem a e com  o a mbiente de 

trabalho.  

 Esse processo também revelou indícios de precarização do trabalho do m agistério.  

Fatores como a falta de contro le de inserção no grupo ocupaciona l, a rotatividade de pessoal 
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que provoca a instabilidade do quadro, a multip licidade de vínculo s empregatícios e a 

multijornada de trab alho docente, q ue já fora m apontados por Gouveia et al.: 200 6, foram 

detectados na realidade do sistema estadual de ensino da Bahia, conforme dados apresentados 

nesse trabalho. 

 Brzezinski (1997) já assinalava que a profissionalização tem um  forte incentivo a 

partir da organização e do fortalecim ento da categoria. Contudo, os dados m ostram que as 

ações no campo da contratação de professores na Bahia an daram em caminhos adversos. 

Nesse sentido, evidencia-se a necessidade de  consolidação dos m ecanismos legais que 

garantem a composição do quadro do magistério público através de concurso.  

 Outra constatação que m erece destaque neste trabalho refere-se ao mecanismo 

incentivador da com petição, diferenciação e individualismo interpares, iniciado com a 

realização da certific ação docente na Bahia.  De fato, quando a legislação educacion al 

brasileira, através da LDBEN/96 define que a progressão na carreira deveria contemplar tanto 

a titulação ou habilitação em cursos como a avaliação de desem penho, incitou divergências, 

mas acima disso receio quanto ao s parâmetros que dirigiria e ssa política. Em 2003, Freitas 

afirmava que essa prática poderia criar m ecanismos de aumento do controle e da regulação  

sobre o trabalho docente. Considerando a f orma como foi im plementada na Bahia, a 

certificação não foi universalizada, nem sabe-se o real o objetivo, mas criou expectativas com 

esse fim. 

 A prática da certificação baseada em exames que não são def inidos a partir da prática 

dos profissionais nem  apresentam parâmetros bem definidos sobre o que espera-se com  os 

resultados, além da aprovação ou  reprodução que induziria à prem iação ou não, parece 

caminhar nesse sentido exposto pela  autor, pois pela característic a  meritocrática, com que se 

revestiu, a avaliação de desempenho proposta serviu como base para a disputa dos cargos em 

comissão e para a progressão nas classes da  carreira do m agistério. Além disso, os 

certificados tinham que se com prometer a assi nar um termo de com promisso com vistas a 

continuar no cargo no qual foi certificado por um período de pelo menos 03 (três) anos. 

 No entanto, aos não certificados, que  foram reprovados nos exam es, resta a 

oportunidade de tentar de novo, po is tem o prazo de 02 (dois) anos para obter sucesso nos 

exames propostos e serem  certificados. Não existe, nesse sentido, um a preocupação com  o 

desempenho no trabalho, entretanto centra-se o esforço na aprovação no s exames propostos. 
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Portanto, a com petência dos prof issionais do magistério está pautada em  ser ou não 

certificado. Essa política torna-se, portanto, um  elemento diferenciador e de competição 

dentro da categoria. A s eleção envolve todas as etapas do processo, inclusive no processo de 

inscrição, pois há exigência de nível (som ente licenciados p odem participar). Cada etapa é 

eliminatória e após galgar a certificação, há cr itérios de s eleção caso o núm ero de vagas 

anualmente definido seja inferior ao número de profissionais certificados. 

 Nesse contexto, tom ando por base os es tudos de Freidson (1998), que considera 

importante o desenvolvimento de competências vinculadas ao desenvolvimento do trabalho 

realizado, cabe destacar que a avaliação de co mpetências disciplinada e desenvolvida pelo  

Estado da Bahia não está vinculada ao desenvolvimento do trabalho dos professores da rede. 

 Percebeu-se que, no tocante à fo rmação, poucas iniciativas foram tomadas pelo 

Governo da Bahia para m elhorar a capacitação  e habilitação dos professores na década d e 

1990. As iniciativas  concentraram -se nas parcerias com convênios com o MEC. Destaca-se 

que, o FUNDEF abriu novas possibilidades para os  municípios, pois incentivou o processo de 

municipalização e autonomia dos municípios, incl usive para realizar s uas próprias parcerias 

de formação. Com isso, o Estado da Bahia dim inuiu suas responsabilid ades de assistência 

com muitos m unicípios, mas não deixou de of erecer oportunidades de cursos de f ormação 

continuada. Contudo, não foi incisivo em  atender às demandas da sua rede que, conform e os 

dados apresentados no capítulo 5 apresentavam grande carência no âmbito da formação.  

 A profissionalização do magistério da educação básica n o período estudado esteve 

pautava em algumas iniciativas com programas de formação continuada com cursos de curta 

duração e poucas iniciativas com cursos de especialização, além da oferta de formação inicial 

de cursos de licenciatura plena.  

 No tocante à for mação inicial, as in iciativas foram incrementadas, segundo os dados 

coletados, a partir de 2002. A aprovação da LDBEN/96 criou expectativas para a formação de 

professores. Entretanto, as ações d o Estado da  Bahia concentraram -se ainda na oferta de 

cursos de magistério de nível m édio, também em parceria com o MEC e  atendendo também 

às demandas dos municípios. Contudo, a partir de 2002 foi lançado um programa de formação 

continuada na m odalidade EAD e no ano segui nte um programa de for mação inicial de 

professores. Esses program as, inicialmente, enfatizavam a parceria com  universidades 

públicas da Bahia e com  duas institu ições de ensino su perior privadas. Esses program as 
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representaram a responsabilidade do Estado pa ra com a for mação em nível superior de 

professores. Todavia, ambos os programas foram reformados de modo a permitir que fossem 

oferecidos na modalidade EAD.  

 A proposição de habilitar a of erta de cursos na modalidade EAD, gera 

questionamentos sobre a qualificação da oferta  e as condições de trabalho oferecidas aos 

profissionais participantes do program a. Nesse sentido, cab e destacar que o baixo custo na 

oferta e maior responsabilização remetida aos professores costumam direcionar essa política. 

Assim, os professores não são liberados pa ra estudo, de for ma a não caracterizar um a 

necessidade de substituição. Isto significa a não liberação desses profissionais para a 

realização dos estudos, que é g arantida pela legislação. Além disso, como já foi alertado  por 

autores como Freitas (2 003), Brzezinski (2008), a característica tutorial desses prog ramas de 

formação EAD não apresentam mecanismos claros que possibilitem a avaliação da qualidade 

dos cursos. Nesse sentido, destaca-se a prio ridade dada à m odalidade EAD nos cursos 

desenvolvidos pelo Es tado como sendo um a atitude política sem  analise e segu rança do 

alcance dos seus resultados. 

 Conforme foi vis to na literatura, a sólid a formação inicial con tribui para a lcançar 

aspectos importantes da profissionalização, juntamente com a for mação continuada que 

permite a necessária atualização desses profissionais. Contudo, com os dados quantitativos do 

sistema percebe-se que a dem anda atendida no  período da pesquisa ai nda esteve longe da 

demanda potencial, considerando aqui  o quantitativo do quadr o que se apresenta nos níveis 

inferiores ao que a legislação nacional es tabelece. Vê-se, nessa lin ha, que a lógica d o 

barateamento da formação demanda maior peso do que a qualidad e requerida ao desempenho 

profissional. 

 Quanto às condições salariais o es tudo evidenciou a precarização através 

incompatibilidade entre a remuneração e a formação exigida para o exercício das funções do  

magistério. Com isso, envolvendo  todas as condições de trabalho impostas e os de mais 

indícios de proletarização da categoria, vê-se que o salário é colocado também como elemento 

diferenciador. Contudo, essa posição não ev idencia uma hierarquização por cim a, mas 

constitui uma evolução fragm entada entre os pares. Assim, a rem uneração do m agistério é 

composta por salário-base de acordo com  os níveis e gratificações bem  parceladas, que 

impõem ao professor uma corrida individual para buscar formas de complementar sua renda.  
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 Alguns aspectos que  colocam-se como perspectivas para futuros trabalhos envolvem a 

identidade dos profissionais dent ro dessa lógica da heterogeneidade dos cursos de f ormação. 

Seria considerar que o  magistério constitui u ma categoria parce lada – educaçã o infantil, 

ensino fundamental e m édio – e  essa identida de é negada nas políticas de for mação 

desenvolvidas pelo sistema.  

 Considerando que a profissionalização de  uma categoria é independente do lócus de 

sua atuação, seria interessante que futuros trabalhos considerassem a atuação de p rofessores 

na rede particu lar de ensino da ed ucação básica e com preender sob quais cond ições sua 

profissionalização está sendo expressa já qu e as políticas n acionais ignoram a situ ação do 

professorado que atua na iniciativa privada.  Essa persp ectiva ajudaria a com preender a 

categoria do magistério na sua totalidade, enquanto profissional, independente do seu espaço 

de atuação. 

 Esse trabalho também indica que estudos sobre as condições de trabalho no locus de 

atuação da categoria pod em contribuir para compreender os efeitos da materialização  dessas 

políticas traçadas pelo sistema estadual no desenvolvimento do trabalho na escola. 

 Outra perspectiva que se aponta para futuros estudos se refere à questão salarial, qual 

seja o impacto da aprovação do piso salarial nacional na remuneração dos professores da rede, 

considerando a evolução salarial já exposta nesse trabalho. 

 A diversidade nas condições de trabalho também envolve a localização territorial, pois 

o Estado possui um  quadro que se estende por 417 municípios. Um estudo para caracterizar 

essa demanda pode expor um a diversidade ou homogeneidade no atendimento às demandas 

dos profissionais por localização geográfica. Considera-se nesse sentido, por exemplo, que os 

cursos de formação oferecidos pelo Estado atenderam ou não às dem andas mais distantes da 

metrópole. Caracterizar esse atendim ento permitiria ter maior clareza sobre a materialização 

das políticas na rede. 

 Assim, conclui-se que, de toda essa s ituação vivida pelo m agistério público da 

educação básica da rede estadua l de ensino da Bahia, decorre um a afirmação que perdura no 

Brasil até hoje e que precisa ser enfrentada, especialmente no campo educacional e anunciada 

por um dos mais importantes educadores brasileiros: 
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A realidade, porém, é que nos acostumam os a viver em  dois planos, o real  
com suas particularidades e originalidades e o oficial com  seus 
reconhecimentos convencionais de pa drões existentes. Continuamos a ser, 
com a autonomia, a nação de dupla personalidade, a oficial e a real. (Anísio 
Teixeira) 

 

 Desta forma, as d iscussões apresentadas evidenciam a f ragilidade das política s 

educacionais na sua m aterialização, tendo com o consequência a im plementação de práticas 

que não viabilizam melhores condições de pr ofissionalização do magistério. Nesse sentido, 

cabe considerar também a importância que os Governos têm nesse sentido, pois, muitas das 

medidas necessárias à profissionalização da cate goria dependem de iniciativas desse setor e 

do empenho que despendem para a im plementação dessas iniciativas de for ma a c olaborar 

para a m elhoria da situação vigente, vinculando os m arcos oficiais com  a realidade d o 

professorado. 
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Lei nº 6.974, de 24 de julho de 1996. DO. República Federativa do Brasil. Estado da Bahia. 
Salvador, 25 de julho de 1996. Ano LXXX, nº 16.283, p.11.  
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Lei nº 7.250, de 09 de janeiro de 1998. DOE. República Federativa do Brasil. Estado da 
Bahia. Salvador, 10 e 11 de janeiro de 1998. Ano LXXXII, nº 16.715 e 16.716. Altera a 
Carreira do Magistério Público Estadual, fixa os vencimentos básicos da categoria e dá outras 
providências. 
 
 
Lei nº 7.805, de 28 de março de 2001. DOE, 28 de março de 2001. Ano LXXXV, nº 17.650, 
pag.13. Majora os vencimentos e proventos dos servidores do Grupo Magistério do Ensino 
Fundamental e Médio do serviço público estadual, altera a Lei nº 7.601, de 14 de fevereiro de 
2000, e dá outras providências. 
 
 
Lei n. 7.975, de 22 de novembro de 2001. DOE, ano ? , nº ? , de 22 de novembro de 2001. 
Reajusta os vencimentos, salários, soldos e proventos dos servidores públicos civis e militares 
da Administração Direta, das Autarquias e Fundações Estaduais, e dá outras providências.  
 
 
Lei n. 8.889, de 01 de dezembro de 2003. DOE, Ano LXXXVIII , nº 18.433 , de 02 de 
dezembro de 2003. ispõe sobre a estrutura dos cargos e vencimentos no âmbito do Poder 
Executivo do Estado da Bahia e dá outras providências. 
 
 
Lei nº 9.209, de 09 de setembro de 2004. DOE. Ano LXXXIX, nº 18.650, de 10 de setembro 
de 2004. Reajusta os vencimentos, soldos, gratificações e proventos das carreiras integrantes 
dos grupos ocupacionais de Fiscalização e Regulação, Gestão Pública, Obras Públicas, 
Segurança pública, Serviços Penitenciários, Serviços Públicos de Saúde, Educação, das 
Carreiras de Defensor Público e de Procurador Jurídico, e dos Cargos em Comissão do Poder 
Executivo Estadual, na forma que indica, e dá outras providências. 
 
 
Lei nº 9.512, de 06 de junho de 2005. DOE. Ano LXXXIX, nº 18.857, de 07 de junho de 
2005. Reajusta os vencimentos, soldos, gratificações e proventos das carreiras e cargos de 
provimento temporário que especifica, as formas que indica, e dá outras providências. 
 
 
Lei nº 10.024, de 30 de março de 2006. DOE. Ano XC. Nº 19.093 (pag. 2), de 31 de março de 
2006. Reajusta os vencimentos, soldos, gratificações e proventos dos servidores dos cargos 
efetivos, dos cargos em comissão e das funções comissionadas e gratificadas que especifica, 
na forma que indica, e dá outras providências. 
 
 
Lei nº 10.558, de 29 de maio de 2007. DOE. Ano XCI. Nº 19.424, de 30 de maio de 2007. 
Reajusta os vencimentos, soldos, gratificações, proventos e pensões, no âmbito da 
administração direta, autárquica e funcional do poder executivo, reestrutura os vencimentos 
das carreiras que específica, na forma que indica, e dá outras providências. 
 
 
Edital de abertura de inscrições SAEB – 001/99 – Concurso Público para provimento de 
cargos de professor e coordenador pedagógico 
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Edital de abertura de inscrições SAEB – 005/99 – Concurso Público para provimento do 
cargo de professor nível III, no quadro do magistério público estadual do ensino fundamental 
e médio, na capital e no interior. 30 de setembro de 1999. DOE. Ano LXXXIV, nº 17.217, de 
1º de outubro de 1999. 
 
 
Decreto nº 7.684, de 08 de outubro de 1999. DOE, Ano LXXXIV, nº 17.224 e nº 17.225, de 
09 e 10 de outubro de 1999. Dispõe sobre a organização do processo seletivo interno para 
designação de Diretores e Vice-Diretores das escolas públicas estaduais e sua remuneração e 
dá outras providências. 
 
 
Edital de abertura de inscrições. 09 de outubro de 1999. DOE, Ano LXXXIV, nº 17.226, de 
12 de outubro de 1999.Processo seletivo simplificado para confirmação do exercício do cargo 
de diretores e vice-diretores nas unidades escolares do Estado da Bahia. 
 
 
Edital para contratação de professores substitutos, para o período de 03(três) meses, para atuar 
no ensino fundamental, sem processo seletivo. DOE. Ano LXXXIII, nº 17.170, de 06 de 
agosto de 1999. 
 
 
Edital de abertura de inscrições SAEB – 007/2000 – Concurso Público para provimento do 
cargo de professor nível III, no quadro do magistério público estadual, ensino fundamental e 
médio. DOE. Ano LXXXV, nº 17.523, de 18 de outubro de 2000. 
Edital de abertura de inscrições SAEB – 001/2000 – Processo Seletivo Simplificado para 
contratação temporária de professores. DOE. Ano LXXXIV, nº 17. 295, de 11 de janeiro de 
2000. 
 
 
Portaria 3.119, de 30 de março de 2001. DOE, Ano LXXXV, nº 17.652 e nº 17.653, de 31 de 
março e 1º de abril de 2001. Dando continuidade às ações de aprimoramento e 
profissionalização da gestão escolar na forma estabelecida pelo Decreto n. 7.684, de 08 de 
outubro de 1999, resolve... 
 
 
Edital de abertura de inscrições SAEB – 002/2001 – Concurso Público para provimento do 
cargo de professor nível III, no quadro do magistério publico estadual, Ensino Fundamental 
(5ª a 8ª séries) e Ensino Médio, de 17 de dezembro de 2001. DOE. Ano LXXXVI, nº 17. 857, 
de 18 de dezembro de 2001. 
 
 
Portaria 2.758/97, de 02 de maio de 1997. DOE, ano LXXXI, nº 16.508, de 03 e 04 de maio 
de 1997. Institui o Prêmio Educador Destaque. 
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Portaria 202/97, de 28 de maio de 1997. DOE, ano LXXXI, nº 16.530, de 29 de maio de 
1997. Cria o Sistema de Avaliação de Desempenho Escolar da Rede Pública Estadual – 
SIAD-BA. 
 
 
Lei n. 7.937, de 11 de outubro de 2001. DOE, ano LXXXVI, nº 17.807, de 12 de outubro de 
2001. Dispõe sobre a conversão em pecúnia de períodos de Licença Prêmio do Magistério 
Público Estadual, na forma que indica, e dá outras providências. 
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APÊNDICE A 
 

 
Oferta de Vagas no Progra ma de F ormação de Professores em Licenciaturas, na m odalidade 
presencial. 

INSTITUIÇÃO 
PROMOTORA 

CURSOS QUANTIDADE DE 
VAGAS 

TOTAL DE 
VAGAS 

OFERTADAS 

CONCLUINTES 

1ª Etapa 2ª Etapa 
2003-2005 2004-2007 

 
 
 
UEFS 

Ciências 
Biológicas 

50 51 101 90 

Geografia 50 - 50 43 
História 48 - 48 39 
Letras 101 - 101 91 
Matemática 48 50 98 70 
Física - 52 52 0 
Letras com 
Inglês 

- 54 54 48 

SUBTOTAL  297 207 504 381 
 
UESB 

Ciências 
Biológicas 

28 46 74 66 

Letras 100 - 100 94 
Matemática 62 - 62 49 
Letras com 
Inglês 

- 57 57 51 

SUBTOTAL  190 103 293 260 
 
UESC 
 

Ciências 
Biológicas 

42 - 42 27 

História 52 - 52 42 
Letras 50 - 50 45 
Matemática 50 52 102 73 
Geografia - 53 53 46 

SUBTOTAL  194 105 299 233 
 
 
UNEB 

Ciências 
Biológicas 

149 48 197 154 

História 98 - 98 84 
Letras 457 56 513 452 
Matemática 83 50 133 91 
Geografia 52 47 99 86 
Letras com 
Inglês 

- 105 105 91 

SUBTOTAL  839 306 1.145 958 
 
 
UFBA 

Ciências 
Biológicas 

- 102 102 88 

Geografia  - 49 49 42 
História  - 44 44 37 
Letras  - 49 49 44 
Letras com 
Inglês 

- 49 49 41 

Matemática - 101 101 82 
Química - 41 41 39 

SUBTOTAL - - 435 435 373 
Fonte: Sistema de Informação/ IAT (impresso) 
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