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Este artigo tem como objetivo analisar e compreender sucintamente em que 
condições sociais o trabalho do professor está sendo desenvolvido e quais 
influências podem ocasionar na formação e desenvolvimento do aluno. Sabe–se que 
o fracasso escolar embora esteja atrelado a vários fatores (sociais, familiares, 
biológicos, culturais e pedagógicos) nesse ensaio buscar–se–á relacionar às 
condições de trabalho do professor na sociedade capitalista contemporânea; sua 
formação, desvalorização e desumanização advindas da alienação do exercício da 
profissão. A pesquisa de cunho bibliográfico em uma perspectiva histórico–cultural 
em que pensa o homem e seu desenvolvimento partindo da interação que é 
estabelecida socialmente. Nisso inclui–se o trabalho do professor como uma 
atividade marcada por questões decorrentes do sistema capitalista. Propõe ainda na 
visão dos autores desta escola que os educadores transformem sua práxis 
superando o fazer pedagógico alienado e desprovido de significação política, 
profissional e pessoal por meio da construção de sua identidade, bem como da 
escola vista como um locus de excelência em que o conhecimento científico é 
sistematizado. Diante do exposto, avalia–se que a grande contribuição do professor 
é na formação dos sujeitos, valorizando o ensino e por meio deve possibilitando um 
aprendizado sigificativo. Dessa forma, ensinar qualitativamente a expressão oral, a 
escrita e as operações matemáticas também significa emancipar o indivíduo para 
que esse possa se inserir na sociedade como verdadeiro cidadão. Fornecer 
educação totalizante significa levar o sujeito a se ver como um ser histórico que é 
possibilitando–o superar o estado de alienação. 
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Atualmente existem vários mecanismos nacionais de avaliação do ensino como o 
Saeb, o Enade, o Enem e a Prova Brasil, todos de reconhecido padrão de qualidade 
e que visam aferir o nível de qualidade da educação brasileira. Além desses o Pisa, 
reconhecido teste internacional, coordenado no Brasil pelo INEP (Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), também produz indicadores 
sobre a efetividade do sistema educacional. A cada divulgação de resultados, 
revelam-se os problemas que perpassam as escolas brasileiras e que clamam por 
estudos, pesquisas e solução. 

Introdução 

Por outro lado, muitos são os profissionais da educação que se formam a cada ano 
no Brasil nas centenas de cursos espalhados por todo o território nacional. Ao 
buscar oportunidades de trabalho, porém, esses profissionais se deparam com 
salários irrisórios oferecidos em editais de concursos públicos destinados aos 
professores. Por que o professor tem sido tão desvalorizado no Brasil? Isso traz 
consequências para o desempenho escolar?  

As reflexões presentes neste artigo originaram-se dessas constatações e dos 
estudos realizados no seminário de pesquisa na pós-graduação em nível de 
mestrado, desenvolvido na Universidade Estadual de Maringá - UEM. Para 



investigar tais questões, optamos por uma abordagem histórico-crítica e pelos 
embasamentos teórico-metodológicos do materialismo histórico-dialético. 
Acreditamos que as respostas a esses questionamentos não estão na educação em 
si, pois a educação não se reduz em si mesma, mas na trajetória histórica da 
humanidade, nos sujeitos envolvidos no processo educacional, nas contradições 
existentes no contexto sociocultural e no trabalho humano.  

Nesse sentido, no decorrer do artigo, abordamos inicialmente a educação como 
formadora dos seres humanos e reafirmamos o seu caráter histórico. Na sequência 
comentamos sobre como o modo de produção capitalista perpassa a sociedade e a 
educação e como essas condicionantes influenciam o trabalhador docente e traz 
como uma de suas consequências os pífios resultados obtidos pelas escolas públicas 
brasileiras.  

A guisa de conclusão inferimos que o baixo desempenho escolar deve ser analisado 
sob todas as suas variáveis, incluindo a formação docente, a desvalorização e a 
desumanização advindas da alienação do exercício da profissão. Faz-se necessário, 
também, que o professor busque a sua identidade profissional e a da escola na qual 
está inserido. Sua maior contribuição, como professor, é auxiliar para a construção 
de uma escola que realmente ensine a expressão oral, a escrita e as operações 
matemáticas e, como ser social, é auxiliar na emancipação do aluno, inseri-lo na 
sociedade para que dela possa participar. Isso não se dá de maneira espontânea, 
mas exige trabalho, disciplina e persistência.  

Baseando-se nos ensinamentos de Luria (1979), pode-se afirmar que o homem se 
distingue dos animais por sua atividade consciente, isto é, ele age conscientemente 
sobre a natureza modificando-a; ao mesmo tempo em que transforma a natureza o 
homem também se modifica. A forma com que interfere na natureza, com que age 
sobre ela para produzir constitui-se em um conjunto de conhecimentos e 
habilidades; configura-se em um processo de aprendizagem que, historicamente, é 
transmitido e assimilado pelo homem desde o princípio da humanidade. Desde a 
primitividade o ser humano se desenvolveu historicamente mediado pelo trabalho e 
pela educação. A atividade de preparação dos instrumentos e o surgimento da 
linguagem foram condições, segundo o autor, que levaram à formação da atividade 
consciente e de uma estrutura mais complexa do homem. Os indivíduos, nesse 
sentido, não nascem humanos, tornam-se humanos. Segundo Luria (1979): 

Educação: (trans) formadora de homens 

A grande maioria de conhecimentos, habilidades e procedimentos do 
comportamento de que dispõe o homem não são resultado de sua experiência 
própria, mas adquiridos pela assimilação da experiência histórico-social de 
gerações. Este traço diferencia radicalmente a atividade consciente do homem do 
comportamento animal. (p. 73) 

O homem se educa, é educado e educa aos outros, dialeticamente, desde o 
primeiro dia de vida. Inicialmente pela pessoa que lhe dá os cuidados iniciais de 
sobrevivência, em geral representada na figura da mãe, depois pela família e 
posteriormente, quando os limites se ampliam, pela escola, amigos, comunidade e 
sociedade em geral. 

Ao rever a história da educação, com base em Saviani (2004), verifica-se que nas 
comunidades primitivas os homens viviam e eram educados de forma coletiva; nas 
tribos aprendiam, principalmente, princípios de sobrevivência. Na antiguidade, o 
modo de produção escravista imperava na sociedade greco-romana; desse modo, 
foi possível a existência de uma classe privilegiada e ociosa, que podia usufruir de 



uma educação diferenciada. Posteriormente, a sociedade medieval com o modo de 
produção feudal e a posse da terra, cunhou uma classe privilegiada que detinha a 
posse da terra e usufruía da produção de seus trabalhadores servis e era favorecido 
por uma educação específica. A maioria dos indivíduos, porém, permanecia à 
margem da sociedade, isto é, garantia a produção de seus senhores feudais, mas 
continuava a se educar pelo senso comum e pelo trabalho. 

A modernidade trouxe: a maquinaria, a expropriação dos trabalhadores do campo; 
o inchamento das cidades; a propriedade privada etc. O desenvolvimento acirrado 
do modo de produção capitalista separou cada vez mais trabalhado manual e 
trabalho intelectual fragmentando e desqualificando o trabalhador. As cidades e as 
indústrias alastraram-se e a necessidade de aumentar a produção trouxe consigo a 
acumulação do capital e o desenvolvimento das ciências. O pensamento liberal 
construía um novo homem para viver na nova sociedade, um homem que “se faz 
por si mesmo”. 

A todo esse processo, de acordo com Saviani (2004), correspondeu a exigência de 
uma generalização de escola para a formação do homem moderno. Para se 
participar plenamente dessa nova sociedade como cidadão era necessário dominar 
as letras e adentrar ao universo da cultura escrita. A escola, então, seria o meio 
adequado para apropriação dessa cultura. A educação passou a ser ministrada nas 
escolas públicas, as quais instituíram-se para formação do homem necessário à 
sociedade da época. 

A escola é o espaço aqui privilegiado e o professor o sujeito a ser enfocado devido a 
suas particularidades. Seguindo a fundamentação do materialismo histórico, 
entender, porém, a sociedade e o contexto histórico em que essas instâncias se 
inserem é essencial para a compreensão do trabalho docente e de suas 
repercussões.  

Capitalismo e educação 

Alguns dos dilemas educacionais que se descortinam nos dias atuais dizem respeito 
aos inúmeros papéis que são exigidos à escola, que se vê afogada na necessidade 
de dar respostas a tantas questões como a droga, a educação sexual, a violência, o 
problema ambiental, restando-lhe pouco espaço de reflexão efetiva para responder 
eficazmente a novos problemas que surgem na cotidianidade. 

Há um excesso de funções que recai sobre a escola e na figura do professor, que se 
vê inapto a buscar respostas para tais dilemas, engendrado numa estrutura de 
relações sociais calcificada em práticas pedagógicas, pela burocracia escolar e pelo 
currículo. Desse modo, a autonomia do trabalho docente se perde na subserviência 
e na dependência de diretrizes descontextualizadas que chegam às escolas, em 
forma de normas e processos a serem seguidos sem a democrática participação dos 
envolvidos no processo educativo. 

Aliado a todo esse aparato de imposições, estampa-se na sociedade e nas relações 
sociais da escola, a exclusão, a desvalorização e alienação do profissional docente. 
Asbahr e Souza (2007: 189), em pesquisa realizada em 2003 sobre políticas 
públicas em educação, destacam: “Cada uma dessas políticas interferiu 
radicalmente na vida escolar, sendo implementadas em um sistema que pouco ou 
nada foi estruturado para recebê-las”. 

Por outro lado, na sociedade contemporânea o fazer humano volta-se ao “ter” em 
detrimento do “ser”. Uma sociedade profundamente injusta, que transforma as 
relações sociais em relações superficiais, impõe aos homens uma existência 



alienada e materializada, voltada para a competitividade e o individualismo. Duarte 
(2004) coaduna-se a essas reflexões:  

Mas os seres humanos agem no seu cotidiano como se o valor de troca fosse uma 
propriedade natural das mercadorias. O fetichismo da mercadoria não é um fetiche 
religioso, mas sim um fetiche que contém uma naturalização de algo que é social. 
Um produto das ações humanas é visto pelos próprios seres humanos como se 
fosse comandado por forças da natureza, como se tivesse vida própria (p.11) 

Discutir essa realidade é o primeiro passo para buscar a superação dessa forma 
histórica de sociedade. O objetivo deste trabalho, entretanto, não é discutir a 
superação da sociedade capitalista. Basta-nos perceber que o professor é um 
sujeito engendrado nessa sociedade cheia de contradições e para sua 
sobrevivência, e, devido aos baixos salários necessita perfazer uma dupla, até tripla 
jornada de trabalho, comprometendo sua saúde, relação familiar e a educação 
ofertada aos seus alunos. A formação continuada e o aperfeiçoamento profissional 
desse indivíduo ficam prejudicados pela falta de condições financeiras para pagar 
cursos e comprar livros. 

Quais seriam, então, as opções de resistência desse profissional frente à situação 
posta? De que forma se desalienar, ver sua profissão valorizada, ter uma formação 
acadêmica de excelência, ter autonomia no exercício de suas atividades? Seria 
interessante um profissional dessa envergadura para uma sociedade capitalista que 
investe na produção e reprodução dos desmandos do capital? Um profissional 
crítico, que se empenhe na formação de homens críticos, conscientes dos processos 
ideológicos que perpassam os muros escolares contribuiria para a reprodução do 
capital? Segundo os pressupostos marxianos contidos em Marx (2004), não há o 
que reformar num sistema em que a lógica é a redução do ser humano à condição 
de mercadoria. 

A procura de homens regula necessariamente a produção de homens como de 
qualquer outra mercadoria. Se a oferta é muito maior que a procura, então parte 
dos trabalhadores cai na miséria e na fome. Assim, a existência do trabalhador 
torna-se reduzida às mesmas condições que a existência de qualquer outra 
mercadoria.  O trabalhador transformou-se numa mercadoria e terá muita sorte se 
puder encontrar um comprador. (p. 66) 

Ao escreverem, na Ideologia Alemã, sobre a produção da consciência, Marx e 
Engels (1999) explicitaram que não é a consciência que produz o homem, mas o 
homem real que produz sua consciência, por meio do seu trabalho e nas suas 
relações sociais. Partindo, pois, desse princípio pode-se apontar a totalidade das 
questões que envolvem o trabalhador docente: o sistema capitalista; as relações 
sociais estabelecidas no âmbito escolar; a formação profissional; a desvalorização 
do trabalhador; os baixos salários; a precarização trazida pelo capital; as reformas 
educacionais; as contradições sociais presentes na escola. 

Todo esse complexo constitui o professor, faz parte da sua vida, forma o seu 
pensamento assim como traz conseqüências para todos os atores que participam 
do sistema educacional. Muitas vezes, o professor aliena-se disso tudo, vê sem 
conseguir enxergar; ouve, mas não escuta; lê, mas não compreende. Em meio às 
suas condições de trabalho, à estrutura educacional instituída no Brasil, à sua parca 
formação, cerceado na sua atividade produtiva, inserido em um espaço limitado, 
em condições de trabalho limitadas e com baixos salários, termina por romper a 
sua ligação enquanto sujeito de sua práxis e, dessa maneira, aliena-se e perde a 
visão da totalidade do processo educativo. Constatações essas já se inseriam nas 
acepções marxianas, conforme (Marx apud Klein, 2003): 



[...] o enriquecimento do trabalhador coletivo e, por isso, do capital, em forças 
produtivas sociais, realiza-se às custas do empobrecimento do trabalhador em 
forças produtivas individuais. [...] deforma o trabalhador monstruosamente, 
levando-o artificialmente a desenvolver uma habilidade parcial, à custa da 
repressão de um mundo de instintos e capacidades produtivas. [...] o próprio 
indivíduo é mutilado e transformado no aparelho automático de um trabalho 
parcial. (p.22-23) 

Nesse sentido, o professor alienado é aquele que se submete aos valores e 
instituições que o cercam. Submete-se cegamente, sem questionar, sem perceber, 
sem opinar. Na interpretação de Enguita (1989) o alienado perde o controle da 
própria atividade. 

A alienação com relação ao próprio processo de trabalho, outra das características 
de modo de produção capitalista, radica na carência de poder, por parte do 
trabalhador, para determinar o procedimento pelo qual obterá os objetivos fixados 
para seu trabalho. Representa a perda do controle sobre a própria atividade 
durante o tempo de trabalho. (p. 172). 

De acordo com Frigotto (2003), a ideologia neoliberalmente globalizada, que se 
move nas entranhas da sociedade capitalista disseminando suas proposições, 
postula que a escola precisa ser preservada da política por abrigar em seus 
meandros outras especificidades. Os educadores, induzidos a pensar e agir de 
acordo com esse ideário, exercem uma política; a política da alienação imposta. É 
fato que, ensinar e aprender são atos importantes, essenciais numa sala de aula, 
contudo, como escreve o autor, as práticas pedagógicas não bastam, mas as 
práticas sociais são essenciais. Dessa maneira, para Frigotto (2003: 191), “a 
educação e mais amplamente a formação humana enquanto práticas constituídas 
pelas e constituintes das relações sociais não avançam de forma arbitrária, mas de 
forma necessária e orgânica com o conjunto de práticas sociais fundamentais.” 

Paralelamente a essa alienação, o professor vem perdendo prestígio profissional há 
anos. Sobre essa questão Coelho (1986) já analisava a desqualificação e a 
fragmentação dos trabalhadores trazidas pela lógica do capital que, 
gradativamente, apartou-se os educadores da tomada decisões, tornando-os meros 
executoesr de decisões planejadas por especialistas na área educacional.  

A caracterização dos docentes como “simples” professores e não como especialistas 
em educação (decorrente da divisão social do trabalho) funciona como pretexto 
para sua subordinação à burocracia escolar, bem como para a desqualificação de 
seu trabalho e a degradação de seu salário. [...] seus salários perdem o poder 
aquisitivo, mas essa depreciação aparece como justa, pois não são trabalhadores 
qualificados. (p. 35)  

Todo esse processo de alienação, provocado por uma sociedade cuja relação com o 
tempo é mediada pela produção, tem o dom de desqualificar o indivíduo e sua 
vivência, fazendo do esquecimento a instância que impede a construção das 
identidades individuais e coletivas. É preciso, portanto, que o educador faça um 
desvio para distinguir, a realidade na qual está inserido para enxergar como os 
fatos se apresentam no imediato e buscar na totalidade o que se encontra velado, 
que não aparece claramente. Que aprenda a reconhecer, conforme recomenda 
Klein (2003), o que realmente dizem os PCN’s; as novas linguagens tecnológicas, e 
tantas outras novidades que se apresentam no cotidiano escolar.  



Segundo Facci (2004), o professor deve, dessa forma, assumir atitudes que 
coadunem com o domínio de comportamentos e vivências considerados adequados 
ao trabalho educativo.  

Não compete ao professor apenas satisfazer as necessidades que o aluno traz de 
casa; o conhecimento elaborado não produz senão a base que já foi constituída, 
isto é, a partir da própria experiência, mas ele tem que gerar novas necessidades e 
levar os alunos a uma concepção coerente, articulada, explícita e crítica da 
realidade social. Para que o professor possa encaminhar os alunos para um saber 
elaborado, para um senso crítico, antes ele precisa ter essa criticidade. (p. 245) 

Mediante os estudos realizados, vimos que paralelamente à desvalorização do 
profissional da educação e à precarização de seu trabalho, segue-se o baixo 
desempenho dos alunos nos exames nacionais e internacionais de avaliação. Esse 
baixo desempenho, entretanto, não deve ser explicado utilizando-se apenas os 
fenômenos sociais aparentes na escola, como se observa com freqüência na mídia, 
em que o verbete preferido é a crítica à qualidade do ensino e a culpabilização das 
escolas, professores, alunos e pais pelos baixos resultados alcançados.  

Considerações finais 

A sala de aula, todavia, não se resume aos professores, alunos e conteúdo, mas é 
um local privilegiado onde atuam indivíduos historicamente determinados. 
Entendendo os sujeitos como seres históricos, deve-se considerar que na sala de 
aula atuam, também, a influência dos ideais capitalistas presentes nos currículos, 
nas políticas públicas, nos métodos pedagógicos, na formação dos professores, na 
remuneração, na condição social dos indivíduos participantes do processo educativo 
e na sua cultura. De fato, a educação não é um ato neutro, mas carregado de 
intenções.  

Nessa perspectiva, vimo-nos incapacitados de mudar o modo de produção material 
da vida no qual estamos inseridos, pois o capitalismo está nas entranhas das 
relações sociais, nas contradições sociais que se apresentam e nas lutas de classes. 
Verifica-se, assim, que a grande contribuição do professor é auxiliar para a 
construção de uma escola que realmente ensine, porém, para chegar a essa 
conclusão o professor deve se desalienar, deve aprender a “enxergar” a totalidade 
das relações sociais capitalistas para aprender a atuar nas suas possibilidades. 

Ensinar a expressão oral, a escrita, as artes, a história, a geografia, as ciências e as 
operações matemáticas significa, além de educar, emancipar o aluno para que esse 
se insira na sociedade, para que participe do mundo em que vive. Isso não se dá 
espontaneamente, mas exige muito trabalho, disciplina, esforço e persistência. 
Fica-se, assim, com as palavras de Hoffmann (2007): 

Dar conta da escolarização das crianças e jovens brasileiros é tarefa de enorme 
complexidade diante do cenário sociocultural que se descortina. Os professores 
estão pedindo socorro. Há que se atuar prioritariamente sobre valorização, 
condições de trabalho e apoio pedagógico que o professor não recebe. (p. 9) 
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