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o professor e o mundo da escola
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O trabalho do
professor e a

A reestruturação
produtiva foi uma
exigência
decorrente da crise
de modelos sociais
que não
conseguiram
enfrentar os novos
desafios.
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Doutor em Serviço Social
(PUCRS), Professor do
Departamento de Ciências
Sociais da Unijuí.

elasticidade
da jornada
A reflexão sobre o mundo do trabalho é uma tarefa que se impõe a
qualquer profissional nos tempos atuais. De forma especial ao professor,
sujeito especializado na arte de produzir conhecimentos, transmitir saberes acumulados e preparar as novas
gerações para a inserção social e profissional. Exige-se do professor que
ele saiba interpretar o mundo em que
se vive e produzir clareza a respeito
de suas possibilidades e limites. Para
realizar essa tarefa social e profissional, o professor se vê diante de um
conjunto de desafios, que se pretende abordar ao longo deste texto.

Doutoranda em Sociologia
(UFRGS), Professora do
Departamento de Ciências
Sociais da Unijuí,
Diretora do Sinpro/RS.

O mundo do trabalho vem enfrentando, especialmente a partir das
duas últimas décadas do século vinte,
um profundo processo de transformação, conhecido por reestruturação
produtiva. A reestruturação produtiva foi uma exigência decorrente da
crise do capitalismo e do socialismo
real, modelos de organização da sociedade que não conseguiram mais
enfrentar seus problemas internos e
os novos desafios da conjuntura
internacional. Em nosso caso específico, o capitalismo enfrentou o esgotamento da proposta constituída no
pós-segunda Guerra Mundial. Uma

35

junho 2008

REVISTA TEXTUAL

proposta alicerçada no modelo fordista da
produção e do consumo em massa e nos
pressupostos do Keynesianismo, em que o
Estado funcionava como o organizador,
fomentador e garantidor dos pressupostos
básicos da economia e da sociedade.
As décadas de 1970 e 1980 foram cruciais no processo de redefinição do capitalismo, tanto pelas duas grandes crises do
petróleo (1973-4 e 1978-9) quanto pelas
opções tomadas pelas potências hegemônicas (Estados Unidos e Inglaterra) de
fazer uma opção clara pelas idéias neoliberais como alternativa para superar a crise e
realizar o processo de reestruturação. A
opção pelas idéias neoliberais indicou o
caminho que as nações capitalistas deveriam seguir para realizar seu processo de
reestruturação e retomar as possibilidades
de equilibrar suas economias e garantir
ganhos de produtividade ao capital.No
ideário do neoliberalismo o Estado e os tra-
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balhadores constituem-se como dois grandes responsáveis pelo processo de crise
que a economia mundial capitalista
enfrentava. O primeiro, por aumentar
demasiadamente seu tamanho, inserir-se
em atividades do capital, assumir uma feição social e gastar muito e nem sempre de
forma controlada. O Estado acabou sendo
culpado por funcionar como o garantidor
do processo de reprodução do capital e da
consolidação dos direitos sociais. Nos
argumentos usados contra o Estado exaltaram-se aqueles que evidenciavam sua
incapacidade gerencial, a corrupção e o
descontrole das contas públicas, deixando
de lado a assertiva que grande parte disso
decorria da própria necessidade que os
grandes donos do capital impunham ao
Estado para que a economia continuasse
funcionando como eles queriam.
Em relação aos trabalhadores, o ideário neoliberal culpou a enorme quantida-

de de direitos conquistados ao longo dos
trinta anos gloriosos do capitalismo
(1945-1975) e a excessiva força dos sindicatos nos processos de negociação
coletiva. Com esse diagnóstico, a estratégia de reestruturação passava pela
diminuição dos direitos e pela desestruturação dos sindicatos. Dois processos
levados a efeito a partir de modificações
na legislação, geração de um clima de
insegurança no ambiente de trabalho,
substituição de postos de trabalho por
processos mecanizáveis, aumento das
exigências para os trabalhadores continuarem com seus empregos (gerando um
novo perfil de trabalhador: polivalente,
qualificado, flexível e com reduzida
inserção no movimento sindical), campanhas difamatórias dos sindicatos e
retomada de uma cultura individualista.
Neste capitalismo reestruturado a partir do ideário neoliberal, os trabalhadores

passaram a ser gerenciados, única e exclusivamente a partir da lógica do mercado.
Com isso, a dinâmica da concorrência é
que acaba definindo as regras e vai moldando uma redefinição das relações de
trabalhos, dos tempos, das exigências,
das capacidades e até mesmo dos gostos.
No caso específico dos professores, a dinâmica de mercado passou a invadir os direitos conquistados, excluir colegas, exigir
cada vez mais qualificação, intensificar o
ritmo de trabalho, determinar novas funções e mobilizar cada vez mais tempo para
o exercício das atividades. Exige-se um
"trabalhador 24 horas", sem reconhecê-lo
legalmente como tal.
Pressionado por essas novas exigências do mercado, implantadas nas Instituições de Ensino, o professor começa a viver
um conjunto de dilemas em sua carreira
profissional. Ele, que sempre ressaltou a
dimensão da qualidade, se vê diante da
necessidade da quantidade; ele, que sempre defendeu a humanização e a cidadania, se vê diante do culto ao mercado; ele,
que sempre defendeu a participação social, se vê diante de um individualismo crescente; ele, que sempre defendeu a ética
nas relações interpessoais e interinstitucionais, se vê premido por uma verdadeira
"corrosão do caráter"; ele, que sempre
dedicou muito tempo à preparação de
suas aulas e a seu processo de formação
pessoal, passa a ver esse tempo consumido por novas exigências do mercado de
trabalho.
O sociólogo norte-americano Richard
Sennett, em seu livro A cultura do novo
capitalismo (2006, p. 100 e 101) relata
um exemplo de um bom conflito entre

tempo e qualidade, em que ele se deparou ao retomar contato com um grupo de
programadores que entrevistara certa
vez numa empresa de programas de computação de grande porte: os programadores queixavam-se da prática da empresa de pôr no mercado softwares incompletos, em versões que eram então "corrigidas" por pressão de queixas e reclamações dos consumidores. Apesar de profundamente avessos a sindicatos, esses
programadores tomavam a frente de um
movimento profissional informal para
exigir que a empresa abrisse mão dessa
prática altamente lucrativa, mas que
implicava baixa qualidade. Eles queriam
TEMPO para construir adequadamente os
programas; só podiam sentir-se bem em
seu trabalho se realizassem aquela tarefa
de maneira adequada, pelo prazer de
fazer a coisa bem-feita.
Fazer a coisa bem-feita precisa de
tempo em qualquer área? Imagine uma
situação de emergência médica, como um
infarto do miocárdio, em que o médico
reivindique mais tempo para instituir um
tratamento... pode custar uma vida ou,
então, o bombeiro que diante de um chamado de fogo em uma enfermaria solicite
mais tempo para se paramentar com os
equipamentos de proteção individual...
pode custar a queima de todo o hospital.
Faz-se necessário respeitar as peculiaridades de cada situação. Parece fácil concordarmos que um engenheiro precisa de
tempo para projetar uma casa, assim
como um médico para diagnosticar determinadas doenças. Mas o que justificaria a
necessidade de tempo para um Professor?
Nossa resposta pode estar embasada no

Neste capitalismo
reestruturado a
partir do ideário
neoliberal, os
trabalhadores
passaram a ser
gerenciados única
e exclusivamente a
partir da lógica do
mercado.
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A sobrecarga de trabalho ou a
necessidade de trabalhar em mais de
uma instituição faz com que muitas
vezes as aulas não sejam preparadas
com suficiente dedicação. Quem ensina
a pensar está sem tempo para pensar.

tipo de sociedade que queremos viver.
Uma sociedade pensante ou executante.
Uma sociedade altruísta ou consumista.
Valorar o tempo é antes uma questão política do que econômica.
O sociólogo italiano Domênico de
Masi (2007, p. 58) afirma que a qualidade
"exige uma boa relação com o tempo para
evocar o passado e antecipar o futuro.
Enfim, para conseguir que os produtos de
nosso trabalho e a experiência de nossa
vida sejam de "qualidade" é necessário
ter a coragem de nos renovar continuamente" (MASI, 2007, p. 58).
A força de renovar-se continuamente
exige estudo, leitura, pesquisa e, ousaria
resumir, TEMPO. Uma educação de qualidade exige que os profissionais gastem
mais tempo preparando bem as coisas do
que executando-as. Não podemos viver
ao sabor do improviso. Quando se prepara uma aula ou uma palestra, normalmente o tempo que se leva preparando é
maior do que os minutos da apresentação. A sobrecarga de trabalho ou a necessidade de trabalhar em mais de uma instituição faz com que muitas vezes as aulas
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não sejam preparadas com tamanha
dedicação. Quem ensina a pensar está
sem tempo para pensar.
As novas realidades impostas pelo
mundo do trabalho ligado às transformações tecnológicas possibilitaram a
expansão do ensino privado para outras
cidades, principalmente no ensino superior, criando duas realidades: alguns
docentes levam horas para chegar ao
seu trabalho, enquanto outros têm se
dedicado quase 24 horas por dia, participando de chats, grupos de discussão,
tirando dúvidas de alunos via e-mail,
orientando pesquisas e elaborando
materiais 'virtuais'. É justo que os professores recebam as horas de deslocamento, de preparação e acompanhamento de todo o processo educativo.
Além da preparação das aulas que
demandam muito tempo para pesquisa
e planejamento de forma 'bem-feita' e
correções de avaliações, há reuniões
programadas pelas instituições em que
os docentes obrigam-se a comparecer;
relatórios que devem elaborar sobre
suas atividades e conseqüente avalia-

ção de seu trabalho; atualização de conteúdos nos sites.
A política das instituições têm sido
a de contratação de professores horistas, camuflando, dessa forma, as atividades inerentes à execução dessa 'horaaula', como a preparação, pesquisa, deslocamento. Em contraposição, a intensidade do trabalho na sociedade globalizada é muito mais intensa do que no
processo anterior, pois a exigência de
um trabalhador polivalente pressupõe
liderança, capacidade de articulação,
negociação de um 'grupo' diante da atividade produtiva. As pessoas passam a
ter, no limite da tecnologia, o trabalho

O professor está ou
deveria estar em
permanente
formação, pois as
transformações da
sociedade, baseada
amplamente em
tecnologia e
'integral', como diz o professor doutor
em economia, José Sérgio Gabrielli Azevêdo (1999, p. 30): "o telefone celular,
o modem em casa e o bip são sinais de
que não há mais diferenciação de
tempo de trabalho e tempo doméstico.
Praticamente, o trabalhador é de tempo
total, não é nem tempo integral, é
tempo total, está disponível para o trabalho a todo o momento".
Celestino Alves da Silva Jr. faz alguns questionamentos sobre essa realidade, refletindo sobre a educação pública em São Paulo, os quais podem ser
aproveitados para refletirmos sobre a
educação no RS: "Se uma hora-ativi-

dade, por exemplo, é diferente de uma
hora-aula, caberia perguntar: a horaaula não implica atividade? Seria o
tempo de pura passividade? Da mesma
forma, também caberia perguntar: se
uma hora de trabalho pedagógico é diferente da hora-aula e da hora-atividade,
as duas últimas não se constituiriam em
trabalho pedagógico?" Esses exemplos
de questionamentos demonstram o
quanto os problemas sociais relacionados à educação são globais, permitindo
considerar que as novas formas de organização do trabalho "induzem à reativação de formas antigas de exploração,
como o trabalho domiciliar, o emprego

informação, exigem
constante
aproximação,
seleção, reflexão
sobre os novos
saberes em curso.

39

junho 2008

REVISTA TEXTUAL

O professor precisa
estar bem consigo
mesmo para poder
ser referência na
construção de
sujeitos para a
sociedade.
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temporário (sem garantias previdenciárias) e a rotatividade acelerada" (SILVA
JÚNIOR, 2000, p. 86). E ainda: "corre-se
hoje o risco de que tais características,
em vez de serem eliminadas ou atenuadas por um avanço necessário do processo de organização do trabalho pedagógico nas escolas públicas, acabem por
se cristalizar e se 'consagrar' como
decorrências inevitáveis da 'modernização' dos processos de gestão" (idem).
O professor está ou deveria estar em
permanente formação, pois as transformações da sociedade, baseada amplamente na tecnologia e informação, exigem constante aproximação, seleção,
reflexão sobre os novos saberes em curso. Esses saberes só constroem significados e se transformam em significantes, com aulas criativas. Isso exige do
professor: leitura, estudo aprofundado,
contato com novos cursos, pesquisa...
Uma aula criativa e que desperte o gosto
pelo saber e curiosidade exige que o pro-

fessor tenha direito ao 'ócio criativo'.
Um professor que trabalha o tempo todo
em sala de aula não tem como inovar,
pois ele fica alienado, seu trabalho é
rotineiro e ainda sofre um desgaste físico e emocional muito grande, podendo
afetar sua saúde. Aliás, a busca por qualidade de vida tem se apresentado de
forma paradoxal, como demonstra o artigo dos médicos Gérvas & Pérez:
“Com mais e melhor ciência e tecnologia, a vida diária tem mudado nos países desenvolvidos. Não tem melhorado
somente na medicina, senão no conjunto das condições de vida (educação,
lazer, trabalho, justiça, redistribuição de
riqueza, democracia e outras). Com
isso, tem melhorado a saúde das populações em níveis nunca conseguidos na
história. Curiosa e inesperadamente, a
maior qualidade de vida e a maior longevidade não têm sido acompanhadas
de maior felicidade ou maior gosto e desfrute da vida. É o paradoxo da saúde,

que na prática se transforma em uma
busca persistente e obsessiva de uma
saúde perfeita, com desprezo do nível de
saúde real que se possui (2008, p. 02).”
A busca da felicidade é a razão de
nossa existência, a essência do trabalho
de educar. É muito difícil a um professor
que não tenha tempo de reflexão captar
essa essência. O professor precisa estar
bem consigo mesmo, para poder ser
motivador, constituir-se referência,
pois ele ajuda a construir 'sujeitos',
homens e mulheres para a sociedade,
não apenas 'máquinas' para as técnicas
do trabalho. Problematizar sobre suas
próprias práticas para compreender as
teorias e saberes que as fundamentam,
os objetivos de seus ensinamentos, para
que servem, são compromissos do fazer
docente. E esse compromisso só poderá
ser efetivado se o professor tiver tempo
para ser professor.
Somos hoje a sociedade do conhecimento, mas estes não operam por si mes-

mos; precisam ser problematizados,
questionados sobre tudo isto que circula, por que circula e a favor de quem circula. O professor deve compreender o
próprio fazer para auxiliar os educandos
a criar sentido e articular os aspectos
múltiplos da realidade complexa, percebendo as contradições do conhecimento, pois este se encontra tanto na cura
de doenças outrora incuráveis quanto
na fabricação de armas letais para liquidar milhões de seres humanos e destruir
o próprio planeta... O que fazemos e o
que fazem com o conhecimento é trabalho que se define por REFLEXÃO. Esse é o
diferencial que muitos ainda não perceberam. Educar ultrapassa uma mera aplicação de informações úteis ao mercado.
Educar é criar laços relacionais; é pensar
cada contexto como um todo coerente,
coletivamente, solidariamente; é superar a fragmentação; ensinar a condição
humana e a identidade terrena; é
enfrentar as incertezas, compreendendo

O professor deve compreender o próprio fazer
para auxiliar os educandos a criar sentido e
articular os aspectos múltiplos da realidade
complexa, percebendo as contradições do
conhecimento. Educar ultrapassa uma mera
aplicação de informações úteis ao mercado.

que o conhecimento é transitório, assim
como a vida. Um conhecimento assim
requer que mudemos nossa visão de ser
humano e de mundo, percebendo que
educar também passa por um trabalho
coletivo, o qual busca uma nova ética,
comprometida com a humanidade toda,
cada um de seus membros, com a natureza e com o futuro.
Sennett (2006, p.100) refere que
"quanto mais sabemos como fazer alguma coisa bem-feita, mais nos preocupamos com ela. Todavia, as instituições
baseadas em transações de curto prazo e
tarefas que estão constantemente
sendo alteradas não propiciam esse aprofundamento". As reflexões que esse
autor levanta são fundamentais para
(re)pensarmos a qualidade da educação
e sua relação com o tempo do professor,
a necessidade de triunfar um conhecimento que não seja superficial, mas profundo e transformador da realidade. Sem
dúvida, o professor é o agente essencial
de construção de homens e mulheres 'melhores', mas para isso precisa de reconhecimento de seu fazer por parte da
sociedade e políticas de valorização de
sua profissão. Assegurar a qualidade de
ensino passa por profissionais valorizados e qualificados e instituições sérias/comprometidas com essa qualidade,
que ajudam a zelar pelos direitos de
seus trabalhadores, pois entendem os
reflexos disso no conjunto da sociedade.
Diante das transformações ocorridas
no mundo do trabalho, este tem ocupado cada vez mais espaço na vida dos
seres sociais, fazendo com que o indivíduo despenda mais da sua energia e das
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Assegurar a
horas para trabalhar, sacrificando inclusive outros importantes tempos. Isso
ocorre porque a sociedade capitalista
acentuou a dimensão do trabalho como
produtor de valores de troca, ou seja, de
mercadorias que podem ser colocadas
no mercado, deixando de lado a dimensão do trabalho como uma relação de
intercâmbio do homem com a natureza,
dos homens entre si e dos homens com a
sociedade. Centrando-se apenas na
idéia de trabalho como produtor de valores de troca perdeu-se o seu caráter cria-

dor e de condição de realização do ser
humano. Esse processo de produção de
mercadorias, buscando o aumento da
lucratividade, intensificou a quantidade
de atividades ao trabalho do professor,
acentuando a divisão entre o pensar e o
executar, sem o devido acompanhamento do TEMPO necessário para qualificar
essas atividades. Urge valorizar e valorar esse TEMPO para recuperar a dimensão do trabalho como produtor de valor
de uso e fator essencial na realização do
ser humano.

qualidade de ensino
passa por
profissionais
valorizados e
qualificados e
instituições sérias,
comprometidas com
essa qualidade.
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