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E N S A I OUma década de LDBEN

A reestruturação 

produtiva foi uma 

exigência 

decorrente da crise 

de modelos sociais 

que não 

conseguiram 

enfrentar os novos 

desafios.

o professor e o mundo da escola
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cação, as comissões de Educação da Câma- mente construídas no Projeto de Reforma 
ra Federal e do Senado com o apoio do Minis- da Educação Superior, que se encontra no 
tério da Educação estão chamando todas as congresso nacional com o nome de PL 
organizações ligadas à educação para que 7200.

5. Alterar os artigos que se referem à educação elaborem uma avaliação da LDB e enviem 
a distância impedindo que ela seja oferecida suas contribuições e propostas sobre a alte-
em todos os níveis e modalidades (como ração da Lei.

Levanto, para terminar sinteticamente, esta na LDBEN atual), estabelecendo crité-
alguns tópicos que orientam uma proposta de rios claros e definidores de qualidade.

6. Estabelecer um sistema nacional de avalia-alteração da LDBEN para colocá-la à altura 
ção da educação para todos os níveis de de uma Lei de Estado orientadora do desen-
ensino.volvimento da educação nacional para um 

7. Resgatar a indissociabilidade entre ensino, país democrático, soberano, promotor de dire-
pesquisa e extensão na Educação Superi-itos e igualdades. São Eles:
or e regular a autonomia Universitária das 1. Instituir no corpo da Lei o Sistema Nacional 
Instituições, tanto públicas como privadas. de Educação articulador de todos os siste-

8. Estabelecer o percentual mínimo de aplica-mas, para todos os níveis e modalidades 
ção de verbas para a educação, tendo co-de ensino e regulamentador da educação 
mo parâmetro 7% do PIB, estabelecendo pública e privada.
condições para a efetivação das metas esti-2. Instituir as mesmas exigências de padrão 
puladas pelo Sistema Nacional de Educa-de qualidade e democratização para a 
ção e pelo Plano Nacional de educação.     escola pública e privada em todos os níveis 

9. Valorizar a produção de conhecimentos e a e modalidades.
qualificação docente em todos os níveis de 3. Valorizar o magistério tanto para os profes-
ensino. sores da escola pública como privada, com 

10. Definir os princípios gerais e únicos de os mesmos princípios de plano de carreira, 
democratização da gestão e dos proces-piso nacional e direito à qualificação e à 
sos decisórios e participativos nas institui-formação permanente.
ções de educação de todos os níveis, tanto 4. Alterar todo o capítulo da Educação Supe-
para o setor público como privado.       rior seguindo as orientações democratica-
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A reflexão sobre o mundo do tra-
balho é uma tarefa que se impõe a 
qualquer profissional nos tempos atu-
ais. De forma especial ao professor, 
sujeito especializado na arte de pro-
duzir conhecimentos, transmitir sabe-
res acumulados e preparar as novas 
gerações para a inserção social e pro-
fissional. 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 profissio-
nal, o professor se vê diante de um 
conjunto de desafios, que se preten-
de abordar ao longo deste texto.

elasticidade

O trabalho do
professor e a

da jornada
O mundo do trabalho vem enfren-

tando, especialmente a partir das 
duas últimas décadas do século vinte, 
um profundo processo de transforma-
ção, conhecido por reestruturação 
produtiva. A reestruturação produti-
va foi uma exigência decorrente da 
crise do capitalismo e do socialismo 
real, modelos de organização da soci-
edade que não conseguiram mais 
enfrentar seus problemas internos e 
os novos desafios da conjuntura 
internacional. Em nosso caso especí-
fico, o capitalismo enfrentou o esgo-
tamento da proposta constituída no 
pós-segunda Guerra Mundial. Uma 
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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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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 cruci-
ais no processo de redefinição do capita-
lismo, tanto pelas duas grandes crises do 
petróleo (1973-4 e 1978-9) quanto pelas 
opções tomadas pelas potências hegemô-
nicas (Estados Unidos e Inglaterra) de 
fazer uma opção clara pelas idéias neolibe-
rais como alternativa para superar a crise e 
realizar o processo de reestruturação. A 
opção pelas idéias neoliberais indicou o 
caminho que as nações capitalistas deveri-
am 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-

balhadores constituem-se como dois gran-
des 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 fei-
ção 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 exal-
taram-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 ideá-
rio neoliberal culpou a enorme quantida-

de de direitos conquistados ao longo dos 
trinta anos gloriosos do capitalismo 
(1945-1975) e a excessiva força dos sin-
dicatos nos processos de negociação 
coletiva. Com esse diagnóstico, a estra-
tégia de reestruturação passava pela 
diminuição dos direitos e pela desestru-
turação 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 conti-
nuarem com seus empregos (gerando um 
novo perfil de trabalhador: polivalente, 
qualificado, flexível e com reduzida 
inserção no movimento sindical), cam-
panhas difamatórias dos sindicatos e 
retomada de uma cultura individualista. 

Neste capitalismo reestruturado a par-
tir do ideário neoliberal, os trabalhadores 

passaram a ser gerenciados, única e exclu-
sivamente a partir da lógica do mercado. 
Com isso, a dinâmica da concorrência é 
que acaba definindo as regras e vai mol-
dando uma redefinição das relações de 
trabalhos, dos tempos, das exigências, 
das capacidades e até mesmo dos gostos. 
No caso específico dos professores, a dinâ-
mica de mercado passou a invadir os direi-
tos conquistados, excluir colegas, exigir 
cada vez mais qualificação, intensificar o 
ritmo de trabalho, determinar novas fun-
ções 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 exigênci-
as do mercado, implantadas nas Institui-
ções 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 sem-
pre defendeu a humanização e a cidada-
nia, se vê diante do culto ao mercado; ele, 
que sempre defendeu a participação soci-
al, se vê diante de um individualismo cres-
cente; ele, que sempre defendeu a ética 
nas relações interpessoais e interinstitu-
cionais, 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 consumi-
do 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 depa-
rou ao retomar contato com um grupo de 
programadores que entrevistara certa 
vez numa empresa de programas de com-
putação de grande porte: os programa-
dores queixavam-se da prática da empre-
sa de pôr no mercado softwares incom-
pletos, em versões que eram então "cor-
rigidas" por pressão de queixas e recla-
mações dos consumidores. Apesar de pro-
fundamente 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 cha-
mado 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 peculiarida-
des de cada situação. Parece fácil concor-
darmos que um engenheiro precisa de 
tempo para projetar uma casa, assim 
como um médico para diagnosticar deter-
minadas doenças. Mas o que justificaria a 
necessidade de tempo para um Professor? 
Nossa resposta pode estar embasada no 
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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.
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'integral', como diz o professor doutor 
em economia, José Sérgio Gabrielli Aze-
vêdo (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 tra-
balho a todo o momento".

Celestino Alves da Silva Jr. faz al-
guns questionamentos sobre essa reali-
dade, refletindo sobre a educação pú-
blica 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 hora-
aula não implica atividade? Seria o 
tempo de pura passividade? Da mesma 
forma, também caberia perguntar: se 
uma hora de trabalho pedagógico é dife-
rente 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 relaciona-
dos à educação são globais, permitindo 
considerar que as novas formas de orga-
nização do trabalho "induzem à reativa-
ção de formas antigas de exploração, 
como o trabalho domiciliar, o emprego 

tipo de sociedade que queremos viver. 
Uma sociedade pensante ou executante. 
Uma sociedade altruísta ou consumista. 
Valorar o tempo é antes uma questão polí-
tica 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 continua-
mente" (MASI, 2007, p. 58).

A força de renovar-se continuamente 
exige estudo, leitura, pesquisa e, ousaria 
resumir, TEMPO.  Uma educação de quali-
dade exige que os profissionais gastem 
mais tempo preparando bem as coisas do 
que executando-as. Não podemos viver 
ao sabor do improviso. Quando se prepa-
ra uma aula ou uma palestra, normalmen-
te o tempo que se leva preparando é 
maior do que os minutos da apresenta-
ção. A sobrecarga de trabalho ou a neces-
sidade de trabalhar em mais de uma insti-
tuição faz com que muitas vezes as aulas 

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 transfor-
mações tecnológicas possibilitaram a 
expansão do ensino privado para outras 
cidades, principalmente no ensino supe-
rior, criando duas realidades: alguns 
docentes levam horas para chegar ao 
seu trabalho, enquanto outros têm se 
dedicado quase 24 horas por dia, parti-
cipando de chats, grupos de discussão, 
tirando dúvidas de alunos via e-mail, 
orientando pesquisas e elaborando 
materiais 'virtuais'. É justo que os pro-
fessores recebam as horas de desloca-
mento, de preparação e acompanha-
mento 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 con-
teúdos nos sites. 

A política das instituições têm sido 
a de contratação de professores horis-
tas, camuflando, dessa forma, as ativi-
dades inerentes à execução dessa 'hora-
aula', como a preparação, pesquisa, des-
locamento. Em contraposição, a inten-
sidade do trabalho na sociedade globa-
lizada 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 ati-
vidade produtiva. As pessoas passam a 
ter, no limite da tecnologia, o trabalho 
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mos; precisam ser problematizados, 
questionados sobre tudo isto que circu-
la, por que circula e a favor de quem cir-
cula. O professor deve compreender o 
próprio fazer para auxiliar os educandos 
a criar sentido e articular os aspectos 
múltiplos da realidade complexa, perce-
bendo as contradições do conhecimen-
to, pois este se encontra tanto na cura 
de doenças outrora incuráveis quanto 
na fabricação de armas letais para liqui-
dar milhões de seres humanos e destruir 
o próprio planeta... O que fazemos e o 
que fazem com o conhecimento é traba-
lho que se define por REFLEXÃO. Esse é o 
diferencial que muitos ainda não perce-
beram. Educar ultrapassa uma mera apli-
cação de informações úteis ao mercado. 
Educar é criar laços relacionais; é pensar 
cada contexto como um todo coerente, 
coletivamente, solidariamente; é supe-
rar a fragmentação; ensinar a condição 
humana e a identidade terrena; é 
enfrentar as incertezas, compreendendo 

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 conheci-
mento, mas estes não operam por si mes-

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 natu-
reza e com o futuro. 

Sennett (2006, p.100) refere que 
"quanto mais sabemos como fazer algu-
ma coisa bem-feita, mais nos preocupa-
mos com ela. Todavia, as instituições 
baseadas em transações de curto prazo e 
tarefas que estão constantemente 
sendo alteradas não propiciam esse apro-
fundamento". 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 conheci-
mento que não seja superficial, mas pro-
fundo e transformador da realidade. Sem 
dúvida, o professor é o agente essencial 
de construção de homens e mulheres 'me-
lhores', mas para isso precisa de reco-
nhecimento de seu fazer por parte da 
sociedade e políticas de valorização de 
sua profissão. Assegurar a qualidade de 
ensino passa por profissionais valoriza-
dos e qualificados e instituições séri-
as/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 ocupa-
do cada vez mais espaço na vida dos 
seres sociais, fazendo com que o indiví-
duo despenda mais da sua energia e das 

temporário (sem garantias previdenciá-
rias) 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 atenua-
das por um avanço necessário do pro-
cesso de organização do trabalho peda-
gógico nas escolas públicas, acabem por 
se cristalizar e se 'consagrar' como 
decorrências inevitáveis da 'moderniza-
ção' dos processos de gestão" (idem).

O professor está ou deveria estar em 
permanente formação, pois as transfor-
mações da sociedade, baseada ampla-
mente na tecnologia e informação, exi-
gem constante aproximação, seleção, 
reflexão sobre os novos saberes em cur-
so. Esses saberes só constroem signifi-
cados e se transformam em significan-
tes, 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 físi-
co e emocional muito grande, podendo 
afetar sua saúde. Aliás, a busca por qua-
lidade de vida tem se apresentado de 
forma paradoxal, como demonstra o arti-
go dos médicos Gérvas & Pérez: 

 “Com mais e melhor ciência e tecnolo-
gia, a vida diária tem mudado nos paí-
ses desenvolvidos. Não tem melhorado 
somente na medicina, senão no conjun-
to das condições de vida (educação, 
lazer, trabalho, justiça, redistribuição de 
riqueza, democracia e outras). Com 
isso, tem melhorado a saúde das popu-
lações em níveis nunca conseguidos na 
história. Curiosa e inesperadamente, a 
maior qualidade de vida e a maior lon-
gevidade não têm sido acompanhadas 
de maior felicidade ou maior gosto e des-
frute da vida. É o paradoxo da saúde, 
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horas para trabalhar, sacrificando inclu-
sive 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 dimen-
são 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 valo-
res de troca perdeu-se o seu caráter cria-
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  Os artigos técnico-científicos deverão versar sobre o professor 
e o mundo da escola privada, a institucionalidade educacional e 
sua dinâmica política e gerencial.

  Os ensaios deverão versar sobre pesquisa científica realizada 
por professores, em diferentes áreas da ciência.

  No caso de artigos técnico-científicos, os originais deverão ter 
um mínimo de 3 páginas (7.200 caracteres)  e no máximo 5 
páginas (12 mil caracteres).

  No caso de ensaios científicos, os originais deverão ter no 
mínimo 8 páginas (22.200 caracteres) e no máximo 12 páginas 
(28.800 caracteres).

  O texto deverá ser precedido do título, do nome e da titulação 
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compreendendo os conceitos e conclusões principais do artigo e 
palavras-chave do texto.
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endereço e um currículo abreviado do autor.

  As referências bibliográficas deverão ser colocadas no final do 
artigo e obedecerão à ordem alfabética, em conformidade com a 
norma NBR-6023 da ABNT.
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publicação e o número da página referenciada entre parênteses, 
separados por vírgula.
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  Os trabalhos enviados serão apreciados pela Comissão 
Editorial e por especialistas. O autor receberá comunicação 
relativa aos pareceres emitidos.
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texto: no caso de modificações substanciais, elas serão sugeridas 
ao autor, que providenciará a devida revisão.
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emitidos em matéria assinada a que dê publicação.
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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 acompanhamen-
to do TEMPO necessário para qualificar 
essas atividades. Urge valorizar e valo-
rar esse TEMPO para recuperar a dimen-
são do trabalho como produtor de valor 
de uso e fator essencial na realização do 
ser humano. 


