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RESUMO 

 

PERCURSOS FORMATIVOS E IDENTIDADES LABORAIS: O PROFESSOR DE 

SOCIOLOGIA DO ENSINO MÉDIO 

 
AUTOR: Dionas Ávila Pompeu 

ORIENTADORA: Laura Senna Ferreira 

 
Esta dissertação se insere nas pesquisas e nos debates referentes ao encadeamento entre 

trabalho, profissão e educação. O principal objetivo deste estudo foi o de pesquisar, sistematizar 

e apresentar as trajetórias formativas e as identidades laborais dos professores e das professoras 

que ministram a disciplina de Sociologia no Ensino Médio das escolas público-estaduais da 

cidade de Santa Maria/RS. Tendo em Claude Dubar a principal referência no quesito identidade 

profissional e social, o qual leva em consideração não somente os aspectos subjetividades da 

identidade, mas também os macroestruturais, ou seja, aqueles elementos externos e de certa 

forma coercitivos que exercem influências para a conformação da auto-identidade do indivíduo, 

procurou-se explorar as atuais configurações do trabalho dos docentes da educação básica do 

estado do Rio Grande do Sul, mais especificamente daqueles que foram entrevistados. Para tal, 

recorreu-se tanto a aplicação de questionários como a realização de entrevistas e análise 

documental. No plano teórico estrutural, exercitou-se o debate sobre as formas de 

racionalização no mundo do trabalho – sobretudo as mudanças mais contemporâneas que 

ocorreram após os anos 1970 –  e suas particularidades no ambiente escolar. No tocante ao 

aspecto profissional, observou-se as formas de socialização pelos quais os indivíduos passam e 

conformam suas identidades. Argumentou-se que os docentes entrevistados em seu mundo 

laboral vivenciam aspectos e possuem características que se aproximam e por vezes se afastam 

das quatro configurações identárias propostas por Dubar, a saber, identidade de fora do trabalho, 

identidade de ofício, identidade de empresa e identidade de rede. Ademais, observando a 

relação específica destes profissionais com a Sociologia, foi possível construir três tipos de 

identidade profissional referentes a disciplina: a filiação identitária, a desfiliação identitária e a 

intermediária. 

 

Palavras-chave: Profissão docente; Identidade Profissional; Sociologia no Ensino Médio; 

Racionalização do Mundo Laboral 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

FORMATIVE PATHS AND LABOR IDENTITIES: THE HIGH SCHOOL 

SOCIOLOGY TEACHER 

 

AUTHOR: Dionas Ávila Pompeu 

ADVISOR: Laura Senna Ferreira 

 
This dissertation is part of the research and debates concerning the link between work, 

profession and education. The main objective of this study was to research, systematize and 

present the educational trajectories and the working identities of the teachers who teach the 

discipline of Sociology in the High School of the public-state schools of Santa Maria/RS. 

Having Claude Dubar as the main reference in the question of professional and social identity, 

which takes into consideration not only the subjectivities aspects of identity, but also the 

macrostructures, that is, those external and somewhat coercive elements that influence the 

conformation of individual self-identity, we sought to explore the current work configurations 

of teachers of basic education in the state of Rio Grande do Sul, more specifically those who 

were interviewed. To this end, it was used the application of questionnaires as well as interviews 

and document analysis. At the structural theoretical level, there was a debate about the forms 

of rationalization in the world of work - especially the more contemporary changes that 

occurred after the 1970s - and their particularities in the school environment. Regarding the 

professional aspect, we observed the forms of socialization through which individuals go 

through and shape their identities. It was argued that teachers interviewed in their working 

world experience aspects that have characteristics that approach and sometimes deviate from 

the four identity configurations proposed by Dubar, namely, identity outside work, craft 

identity, company identity and identity network. Moreover, observing the specific relationship 

of these professionals with Sociology, it was possible to build three types of professional 

identity related to the discipline: identity affiliation, identity affiliation and intermediary. 

 
Keywords: Teaching profession; Professional Identity; Sociology in High School; 

Rationalization of the World of Work 
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INTRODUÇÃO 

 

1. O projeto: nascimento, desenvolvimento, definição do tema e delimitação do 

problema 

 

Lembra-se que o interesse pelo tema da educação por parte deste pesquisador se deu no 

mesmo período que se elaborava o trabalho de conclusão de curso, precisamente em 2016, o 

qual se encontrou sob orientação do professor Eduardo Maia1 e versava sobre a discussão acerca 

dos impactos da internet nos protestos de junho de 2013 no Brasil2. Um dos fatores que 

influenciaram a mudança de tema foi o acompanhamento em um trabalho final de pós-

graduação de terceiros. A pesquisa dizia respeito ao aspecto da dualidade educacional 

(propedêutica e técnico-profissional) brasileira. Também nesse mesmo período, notadamente 

no primeiro semestre de 2016, obteve-se contato com uma disciplina do professor Holgonsi 

Soares3 sobre Sociologia da Educação. A cereja do bolo veio com a professora Laura Senna 

Ferreira, a qual ingressou no Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de 

Santa Maria em 2015. Ela trouxe consigo um ponto de vista em relação ao mundo do trabalho 

e das profissões que salientou a atenção deste pesquisador. A oportunidade de conhecer a 

perspectiva pela qual ela trabalhava começou de forma introdutória no final do segundo 

semestre de 2015 na disciplina Temas Sociológicos Contemporâneos. Em 2016 o contato se 

manteve via grupo de estudos Leituras do Mundo do Trabalho e das Profissões (LMTP), 

sobretudo nas atividades do Projeto de Extensão “Teoria Social e as categorias trabalho e 

profissão nas obras dos autores clássicos e contemporâneos”4. E, para fechar, especificamente 

no segundo semestre de 2016 este pesquisador foi aluno dela tanto na disciplina da Sociologia 

do Trabalho bem como na de Ciências Sociais para o Ensino Médio. Foi nesse período que se 

começou a pensar na elaboração do projeto de seleção do mestrado na UFSM para o ano de 

2017, visando discutir o encadeamento entre trabalho, profissão e educação.  

Mas por que trazer esses fatos? Por um lado, para evidenciar um desafio. Em O Horror 

Sobrenatural na Literatura, Howard Phillips Lovecraft (1989, p. 177, tradução e grifos meus) 

inicia o texto afirmando que “o medo é uma das emoções mais antigas e poderosas da 

                                                           
1 Do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
2 O título do trabalho é “Junho de 2013 e a bolha que estourou: internet e redes sociais como instrumentos da 

revolta brasileira”. 
3 Também do Departamento de Ciências Sociais da UFSM. 
4 Para ler mais acerca do grupo de estudos, cf. em: <https://goo.gl/zvWSeK>. Acesso em: 19/04/2018. 

https://goo.gl/zvWSeK
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humanidade, e o medo mais antigo e poderoso é o medo do desconhecido”5. Nesse sentido, crê-

se que a opção por mudar de tema e partir para a exploração de novos cenários foi, ao mesmo 

tempo, uma tarefa desafiadora e estimulante. Ademais, pensa-se que as ciências sociais e esse 

apavoramento do que não se conhece andam lado a lado em todo o processo da pesquisa, isto 

em decorrência do fato que, primeiro, por tratarmos de sujeitos de carne, osso e pensamento, o 

que podemos encontrar é tão “imprevisível como o sol e a pancada de chuva”6 e, segundo, pela 

razão de que é dela própria – ou do competente cientista social – “desvela[r] coisas escondidas 

e por vezes recalcadas” (BOURDIEU, 2003, p. 24). 

Por outro lado, considera ser relevante nós, pesquisadores, mencionarmos – nem que 

seja de uma maneira geral – o ponto do qual “partimos” na nossa pesquisa, visto que há o 

entendimento que nenhuma escolha é acidental ou, como nos disse Karl Marx no 18 de 

Brumário de Luís Bonaparte (2011, p. 31), nos atinge “como um raio [que cai] do céu sem 

nuvens”. E crê-se que essa questão exige de nós uma postura frente aos nossos estudos e na 

maneira como lidamos com a vinculação emocional para com o objeto que nos envolvemos. Já 

se antecipa aqui o registro desse “obstáculo epistemológico”, em razão de que se procurou lidar 

com esse dilema de forma mais aprofundada no capítulo Epistemológico e Metodológico deste 

trabalho.  

Feitos estes breves comentários introdutórios, faz-se questão de anunciar de uma 

maneira objetiva que esta pesquisa busca analisar os percursos formativos e identidades 

laborais das professoras e dos professores7 de Ensino Médio das escolas públicas estaduais da 

cidade de Santa Maria – município localizado no interior do estado do Rio Grande do Sul –, 

com recorte específico sobre aqueles e aquelas que ministram8 a disciplina de Sociologia.  

Antes de adentrar nos pormenores da questão, apreciaria retomar brevemente as 

inspirações citadas no primeiro parágrafo. Sublinha-se que as duas primeiras menções fizeram 

girar o interesse para a área da educação de forma geral e um pé no Ensino Médio de maneira 

um pouco mais pontual. Já tanto as disciplinas cursadas com a professora Laura Senna bem 

                                                           
5 No original: “El miedo es uma de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidade, y el tipo de miedo 

más viejo y poderoso es el temor a lo desconocido”. 
6 Trecho final da música The Sun And The Rainfall, da banda inglesa Depeche Mode. Do original: Unpredictable 

like the sun and the rainfall. Tradução minha. 
7 Aproveita-se a menção e já se destaca que apesar da pesquisa levar em consideração tanto professoras quanto 

professores, por vezes será bem possível que haverá apenas alusão ao sexo/gênero feminino ou masculino. Pontua-

se que quando houver questões específicas essas serão avisadas. De modo geral quando houver a citação de um 

ou de outro quer dizer ambos.  
8 Aqui já se deixa registrado o contorno preciso do objeto. Ressalta-se que se trata em consideração aqui não 

somente as e os docentes que possuem formação na área, mas também os que por n fatores são levados a ministrar 

essa disciplina sem a formação adequada. 
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como a participação no grupo de estudos LMTP9 despertou a atenção para o ensino de 

Sociologia no Ensino Médio e para a atuação das e dos profissionais que ministram essa 

disciplina. Além dos mais, há a própria formação de graduado no bacharelado em Ciências 

Sociais que coloca este pesquisador numa relação específica com essa área de conhecimento 

aqui mencionada. Enfim, realizada esta devida responsabilização mais precisa sobre a 

curiosidade acerca do que se pretende pesquisar, passa-se a expor a discussão do assunto 

propriamente dito. 

Inicia-se assinalando que um dos estímulos para se debruçar sobre essa temática é o fato 

de que há pouco tempo as professoras e os professores que ministravam Sociologia nas escolas 

público-estaduais de Santa Maria não tinham formação específica na área10 (Brum; Perurena; 

Oliveira, 2013). E aqui se apresenta uma primeira hipótese: a de que por esse quadro de carência 

de formação na área permanecer atual, apesar do período de mais de dez anos desde a 

implementação obrigatória da disciplina no Ensino Médio por meio da Lei nº 11.684/200811, 

tanto o ensino de Sociologia como a educação em geral sofrem considerável impacto no quesito 

qualidade. Outra dimensão que impacta na qualidade da atividade docente diz respeito ao fato 

de que muitos professores possuem jornada de trabalho intensificada, lecionando, muitas vezes, 

em duas ou mais disciplinas, seja na mesma ou em outra escola12. Projeta-se que essa conjuntura 

impacta tanto a produção do material didático quanto o método de ensino adotado. Nesse 

sentido, entende-se que a falta de formação adequada somada à precariedade das condições de 

trabalho, pode ser um grande obstáculo para a formação de uma comunidade disciplinar 

consistente. Essa, por sua vez, pode ser elemento que contribua para gerar uma fragilização do 

sentimento de coletividade desses trabalhadores e/ou até mesmo impactar na institucionalização 

da disciplina. Eis um primeiro eixo de inquietações que precisam ser verificadas na realidade. 

Gostar-se-ia agora de abrir um leque mais geral no qual se traça parte da localização 

social do objeto aqui tratado. Entende-se que o profissional-professor se encontra no interior 

daquilo que Antunes (1999, p. 101) chamou de “classe-que-vive-do-trabalho”, um termo 

                                                           
9 Cf. nota de rodapé nº 4. 
10 Cleber do Nascimento. Ensino de Sociologia: formação dos docentes e o ensino nas escolas estaduais de Santa 

Maria/RS. Publicado em Universidade Federal de Santa Maria. Disponível em: <https://goo.gl/TZKttd>. Acesso 

em: 10/05/2018. 
11 Cf. em sítio oficial da Presidência da República. Disponível em: <https://goo.gl/Wh49TM>. Acesso em: 

19/04/2018. 
12 O caso desses profissionais que atendem mais de uma escola no Rio Grande do Sul supera a média nacional. Cf. 

em Zero Hora. Em jornadas triplas, professores se dividem entre escolas para melhorar o salário. Disponível em: 

<https://goo.gl/PJBYGL>. Acesso em 10/12/2017. Ademais, teve-se a oportunidade de ouvir em uma das 

entrevistas que realizada o destaque da necessidade de deslocamento de uma cidade a outra para a realização da 

atividade docente. Ainda não se pode esquecer de mencionar a questão da tripla jornada de trabalho das mulheres 

professoras. 

https://goo.gl/TZKttd
https://goo.gl/Wh49TM
https://goo.gl/PJBYGL
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guarda-chuva que “compreende a totalidade dos assalariados, homens e mulheres que vivem da 

venda de sua força de trabalho, não se restringindo aos trabalhadores manuais diretos”, mas 

“incorporando também a totalidade do trabalho social, a totalidade do trabalho coletivo” 

(ALVES; ANTUNES, 2004, p. 342).  

Levar em consideração este aspecto já é compreender que o docente compartilha 

experiências e dilemas comuns aos demais coletivos dos trabalhadores. Cita-se como exemplo 

o que se considera mais estrutural, a saber, o fenômeno do “movimento contemporâneo de 

reorganização produtiva que afeta os modos de gestão e a divisão social e técnica do trabalho” 

(Jinkings, 2009, p. 02). Dalila Oliveira (2004) afirmou que a partir da reestruturação produtiva 

dos anos 90 no Brasil o professor passou a se defrontar com novas exigências advindas do 

campo escolar como um todo. As implicações, segundo ela, foram de intensificação e 

precarização do trabalho docente, entendido o acréscimo de funções que o professor passa a 

adotar, o que resultou em maiores degradações e descontentamentos face sua profissão. Jinkings 

(2009, p. 05) levantou essa mesma linha pontuando que os estudos e pesquisas na área do 

trabalho docente “tem apontado para um processo de pauperização dos professores, submetidos 

à baixa remuneração, a longas jornadas laborais, ao multiemprego e ao subemprego, a precárias 

condições formativas e de trabalho”. Fundamental frisar que essas alegações podem servir 

como um pontapé inicial, mas nunca serem tomadas como verdades absolutas e generalizantes. 

A verdade é que se precisou passar pelo exercício da verificação empírica e metódica para se 

ter noção em qual grau de precisão essas afirmações fazem diálogo com a realidade do trabalho 

docente na cidade que se está a verificar. Independente disto, destaca-se que a relação que as 

professoras e os professores possuem com o Estado é imprescindível para esse trabalho, em 

razão de que tal profissional, sendo funcionário deste Estado, se encontra constantemente 

regulado e submetido às suas transformações, seja em via de reformas educacionais ou tipo de 

vínculo empregatício (Marcello, 2015). 

Cumprida essa menção mais geral, faz-se questão de deslocar a profissão docente e 

enxergá-la a partir de um ponto de vista mais específico do que referido no parágrafo anterior. 

A intenção aqui é realçar as particularidades e implicações específicas que a prática docente 

possui. Para tal, considera-se este trabalho, apesar dos dilemas e de relativa rotinização, dotado 

de caráter relativamente artesanal, em razão da sua desvinculação da dinâmica da alta e 

maquinal produção fabril. “Habilidade artesanal”, afirmou o sociólogo Richard Sennett (2009, 

p. 19), “designa um impulso humano básico e permanente, o desejo de um trabalho benfeito 

por si mesmo”. Admite-se que não foi difícil ouvir dos entrevistados o desejo que seu trabalho 
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seja realizado com qualidade. “O bom artífice”, continuou Sennett (idem, p. 22) mais além, 

“utiliza soluções para desbravar novos territórios; a solução de problemas e a detecção de 

problemas estão intimamente relacionadas em seu espírito”. Assim, da mesma forma que “se 

imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso” 

(BENJAMIN, 1987, p. 205), considera-se que se reveste na aula o rastro da particularidade do 

professor, tendo este a escola e a sala de aula como laboratórios para o exercício de sua 

capacidade inventiva, criativa e (relativamente) autônoma. 

Feita essa alusão do geral para o particular, menciona-se agora outra especificidade, a 

saber, a situação das e dos profissionais que ministram a disciplina de Sociologia. Relevante 

evidenciar que para além dos problemas enfrentados pelos docentes de modo geral – que foram 

brevemente citados aqui –, estes que assumem a Sociologia ainda precisam lidar com o fato de 

que ela é “pouco conhecida, sem uma tradição pedagógica consolidada”13 (JINKINGS, 2009, 

p. 05). Esse fato, decorrente do caráter intermitente da disciplina nos currículos escolares 

brasileiros, contribui para o “desconhecimento sobre o sentido e a finalidade” da mesma na 

“grade curricular”, como também para sua “desvalorização, tanto pelas direções das escolas e 

pelo seu coletivo de professores, tal como pelos alunos”, obstaculizando, assim, a “criação e a 

consolidação de espaços de reflexão sociológica que promovam mediações significativas entre 

os estudantes e o conhecimento científico da vida social” (JINKINGS, 2007, p. 126). Em 

síntese, para a autora, levando em consideração as determinações “mais gerais dos processos 

de ensino e aprendizagem”, professores “sobrecarregados de trabalho, muitas vezes sem a 

formação adequada para o ensino das ciências sociais e ministrando diferentes disciplinas”, são 

encontrados nas salas de aula das escolas, gerando um contexto propício para que os sujeitos 

desenvolvam “experiências pedagógicas descontextualizadas e fragmentadas, que não 

permitam uma compreensão totalizante do mundo social contemporâneo”14 (idem). Entende-se 

que essas condições, assim como a questão dos contratos empregatícios e da instabilidade da 

disciplina, impactam na identidade desses professores, tendo por base o fato de que esta se 

constrói na dialética entre os processos objetivos e subjetivos (BOURDIEU, 1983; 2004; 2009).  

Mas o que se entende por identidade? Em primeiro lugar a perspectiva epistemológica 

que se adota não empreende analisar a identidade profissional isoladamente, isto é, levando em 

consideração somente aquilo que estes agentes sociais dizem sobre si. Compreende-se que é 

necessário levar em consideração seu caráter relacional com outras instâncias da vida prática e 

concreta, ou seja, o sistema de relações mais estrutural que fazem com que os sujeitos digam 

                                                           
13 Sublinha-se que tal afirmação se refere ao contexto brasileiro. 
14 Destaca-se que se buscou conferir o grau em que essas afirmações fazem eco com a realidade pesquisada. 
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tais coisas acerca de si. Dito de maneira mais clara, conforme Claude Dubar (2005, p. 151), 

“para realizar a construção biográfica de uma identidade profissional e portanto social, os 

indivíduos devem entrar em relações de trabalho, participar de alguma forma das atividades 

coletivas em organizações, intervir de uma maneira ou de outra em representações”. Dada essa 

constatação, entende-se que para apreender essas “relações de trabalho” é preciso conhecer a 

dinâmica do mundo do trabalho na qual esse sujeito se localiza. Face a isso, tem-se por eixo 

nessa pesquisa pensar a relação identidade profissional e mundo do trabalho15. Para tal, adotou-

se na qualidade de referencial teórico-metodológico e epistemológico, a reflexão da praxiologia 

proposta por Pierre Bourdieu16 (1983; 2004; 2009). 

Como bem destacou Mokhatar Kaddouri (2009, p. 24, grifos meus) 17 por meio da noção 

de dinâmicas identitárias, os objetivos são “deslocar o foco habitual sobre a identidade 

enquanto resultado (sob o risco de reificá-la) e a analisá-la como processo em perpétua 

construção, desconstrução, reconstrução”, assim como destacar a “dinâmica identitária como 

uma totalidade constituída de componentes indissociavelmente complementares e 

interativamente conflituosos. 

Tendo noção de que há complementariedade e conflito no processo identitário, concebe-

se algumas perguntas de pesquisa: de que maneira os professores que não possuem formação 

específica em Sociologia, mas mesmo assim ensinam-na enquanto disciplina para o Ensino 

Médio, vivenciam seus percursos? Quais desenhos identitários que se configuram? Faz-se 

possível falar numa crise identitária mais acentuada nesses casos? Quais são as estratégias para 

enfrentamento/superação dos dramas trazidos por trajetórias inconstantes? 

Para além das já expressas nas linhas acima, ainda se procura responder: de que modo 

a fragilidade da disciplina é estimulada/provocada pelas decisões do Estado? Que relações 

possíveis podem ser observadas entre a posição precária da disciplina e os problemas da 

educação em geral? Quais as condições de trabalho docente nas escolas públicas e estaduais da 

cidade de Santa Maria18? E quais os impactos dessas condições na prática dos profissionais que 

lecionam Sociologia? Levando em consideração as condições específicas de cada escola, de 

que forma as professoras e os professores que ministram Sociologia produzem suas práticas 

                                                           
15 Não à toa posicionar o professor enquanto “classe-que-vive-do-trabalho” bem como artífice atuando 

especificamente em seu laboratório (escola). 
16 O debate sobre conhecimento praxiológico se encontra mais desenvolvido no capítulo Epistemológico e 

Metodológico.   
17 Que por sinal é altamente inspirada em Claude Dubar. 
18 Destaca-se que tal recorte foi pensado de forma a dar conta da maior quantidade de detalhes desta realidade. Em 

decorrência disto não foi possível realizar uma comparação regional. Nesse sentido, entende-se que por um lado 

se perde a questão comparativa, mas por outro se ganha em aprofundamento. 
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pedagógicas? De alguma maneira repercute na consolidação e institucionalização da disciplina? 

De que maneira os trabalhadores lidam com a falta de formação na área? E com as jornadas de 

trabalho? Busca-se requalificação profissional? Ou melhor, tem-se tempo “livre” para a 

formação continuada? O que leva os professores a assumirem diversas disciplinas? Qual a 

espécie do vínculo empregatício? Quais as exigências dos concursos? De que modo a última 

reforma do Ensino Médio impacta o professor da área19? 

Estas questões apresentadas não são consideradas eternas ou engessadas, visto que, 

como bem afirmou Slavoj Zizek, “tão importante quanto dar respostas é fazer a pergunta 

correta”20. Nesse sentido, o que quero dizer é que no curso da pesquisa foi dada a possibilidade 

de se reformular essas indagações bem como se formular novas. 

À guisa de concluir esta parte da introdução, julgo fundamental fechar tocando na 

importância da disciplina no Ensino Médio. Para tal, menciona-se a obra das sociólogas Maria 

Bridi, Silvia Araújo e Benilde Motim (2010), que contém um debate amplo e relevante sobre o 

ensinar e aprender Sociologia. De acordo com as autoras, o Ensino Médio é um estágio 

privilegiado para fornecer aos alunos condições para compreenderem e analisarem os 

“fenômenos sociais, apreender a relação homem-natureza, as relações indivíduo e sociedade e 

suas instituições” do mesmo modo que “a estrutura social, a produção e reprodução das 

desigualdades, as dinâmicas do Estado, da cultura e da ideologia, num processo de 

desnaturalização desses fenômenos” (2010, p. 12, grifo das autoras). Ademais, trataremos tanto 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais + Ensino Médio21, assim como do Referencial 

Curricular para as escolas estaduais do Rio Grande do Sul22, dada sua teoricamente possível 

importância na orientação do professor em sua prática cotidiana. 

A disciplina de Sociologia possui um histórico de intermitência na grade curricular da 

educação básica. No presente estamos em um momento em que novamente ela pende a deixar 

de ser obrigatória enquanto disciplina, se diluindo em “estudos e práticas”23. Constatou-se uma 

heterogeneidade nas considerações dos docentes acerca deste fato, ou seja, essas mudanças 

impactavam a forma identitária no momento da pesquisa de maneira particular para cada um.  

                                                           
19 Cf. nota de rodapé 17 
20 “Não há somente respostas incorretas, também existem perguntas incorretas”, continuou Zizek em vídeo 

intitulado We Need Thinking e que fora publicado pela plataforma multimídia Big Think. Tradução do áudio foi 

minha. Disponível em: <https://goo.gl/gZq88U>. Acesso em: 27/04/2018. 
21 Cf. Parâmetros Curriculares Nacionais + Ensino Médio: Orientações Educacionais Complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. Disponível em: <http://migre.me/vfHox>. Acesso em: 10/10/2016. 
22 Cf. Referencial Curricular. Lições do Rio Grande do Sul: Ciências Humanas e suas Tecnologias. Sociologia, p. 

89-114. Volume 5. Disponível em: <http://migre.me/vfIez>. Acesso em: 10/10/2016 
23 Cf. em sítio do Ministério da Educação, mais precisamente no item 9 da seção de dúvidas acerca da Reforma do 

Ensino Médio. Disponível em: <https://goo.gl/bMwyYn>. Acesso em: 24/04/2018. Grifos meus. 

https://goo.gl/gZq88U
http://migre.me/vfHox
http://migre.me/vfIez
https://goo.gl/bMwyYn
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2. A pesquisa de campo 

 

Antes de adentrar no objeto de pesquisa propriamente dito, se apreciaria destacar certos 

apontamentos. Primeiramente, aponta-se que o estudo foi feito na cidade de Santa Maria, 

município localizado no interior do estado do Rio Grande do Sul, com foco nas escolas público-

estaduais da localidade. Em segundo lugar, destaca-se que as investigadas e os investigados são 

professoras e professores que ministram a disciplina de Sociologia nesses colégios. Como já 

mencionado anteriormente, optou-se pelos profissionais que lecionam a disciplina de modo 

geral, não dando atenção somente aos que possuem formação em Ciências Sociais. Acredita-se 

ser relevante traçar também o perfil dos que não possuem a formação na área, seja para conhecer 

como se desenvolve o ensino com essas condições, seja para verificar afastamentos e 

aproximações entre estes e os que dispõem da formação específica. 

A pesquisa realizou-se com a utilização da observação direta, entrevistas 

semiestruturadas, aplicação de questionários e análise documental. Além das, obviamente, 

bibliografias sobre o tema. Destaca-se que se empreendeu 15 entrevistas com professores e 

professoras que lecionam Sociologia em diferentes escolas do centro e dos demais bairros da 

cidade, abarcando, nesse sentido, o total de 15 colégios dos 23 estaduais que ofertam esta 

disciplina no Ensino Médio. No que toca ao âmbito da gestão na escola, optou-se também por 

entrevistar 4 gestores, sendo uma diretora, uma vice-diretora, uma supervisora e um supervisor, 

abrangendo 3 escolas das 2324. Além destas, entrevistou-se um representante da 8ª 

Coordenadoria Regional da Educação – como ponto de vista do Estado – e um membro do 2º 

Núcleo do Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul – Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação (CPERS/Sindicato), núcleo este referente à cidade de Santa Maria. 

No que diz respeito ao período da pesquisa, afirma-se que a mesma começou, do ponto 

de vista teórico, a ser elaborada no primeiro semestre de 2017. Já a ida a campo propriamente 

dita iniciou-se no segundo semestre de 2017, especificamente em novembro, e terminou em 

dezembro de 2018. Frisa-se, portanto, que o estudo aqui presente diz respeito a este recorte 

temporal. Destaca-se ainda que o critério de seleção das entrevistas foi feito, fundamentalmente, 

por meio de indicações dos entrevistados de diferentes escolas, visando produzir uma rede de 

interlocutores de forma a não gerar viés nos dados. Através destas recomendações, obteve-se 

relação com 10 professores. Ademais, outros 2 professores foram acessados por sugestão de 

                                                           
24 A Vice-Diretora e a Supervisora Escolar se encontravam na mesma escola. 
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dois estagiários do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid). Os 3 

professores restantes foram selecionados a partir de uma escolha racional e objetiva deste 

pesquisador, visto que as indicações se esgotaram. Tratou-se de observar, nesse sentido, quais 

locais da cidade não haviam sido explorados ou quais poderiam ser melhores contemplados do 

ponto de vista geográfico. Assim sendo, a pesquisa deu conta de abarcar todas regiões da cidade, 

a saber, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Nordeste, Zona Oeste e Centro25 

No que se refere ao âmbito da análise documental, sublinha-se que se atentou para Leis, 

Resoluções, Pareceres, Referenciais e Parâmetros, assim como a imprescindível Lei n. 

13.415/17 que objetiva reformar o Ensino Médio no país. Além destes, houve contato para 

análise de um (1) Plano de Estudos elaborado em uma das escolas, bem como o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) de três (3) escolas. 

Para finalizar, sublinha-se, novamente, que se lançou mão da observação direta em 

algumas escolas, a saber, cinco. Há o reconhecimento que não foi um acompanhamento 

aprofundado, no entanto existiu a oportunidade, para além de observar as aulas, constatar um 

pouco da realidade estrutural dos colégios, além de presenciar o recreio e também algumas 

atividades, como uma (1) gincana e algumas reuniões dos professores. Em duas escolas ocorreu 

o espaço para assistir duas aulas, em outra analisou-se três e na última a presença se deu em 

quatro aulas. Ademais, sublinha-se que em algumas dessas idas à campo alguns materiais que 

as professoras utilizam em suas aulas foram compartilhados pelas mesmas para esta pesquisa. 

Enfim, mais adiante haverá o aprofundamento dessas questões. 

 

3. O objeto: quem são as professoras e os professores que ministram 

Sociologia 

 

Levando em consideração que os conteúdos das entrevistas, a partir de determinado 

momento, atravessarão de ponta a ponta esta dissertação, considerou-se adequado indicar desde 

já os sujeitos de carne e osso que estão compondo o trabalho, bem como destacar algumas 

características gerais de suas pessoas. Relevante já sublinhar que – como bem contido no termo 

de consentimento livre e esclarecido26 – a identidade das e dos participantes deste estudo estão 

preservadas por meio de nomes fictícios retirados de personagens literários27. Importante 

                                                           
25 Esta afirmação foi feita baseada na divisão da cidade organizada pela Agência de Desenvolvimento de Santa 

Maria: Santa Maria em dados. Disponível: <https://bit.ly/2nSPRGI>. Acesso em: 11/02/2019. 
26 Este documento pode ser visualizado no anexo C. 
27 Sublinha-se que a utilização é apenas do nome, não levando em conta, portanto, a personalidade do personagem. 

Destaca-se, nesse sentido, que a nomeação foi realizada de maneira aleatória. 

https://bit.ly/2nSPRGI
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destacar que, conforme for mencionando as entrevistas, caberá um mínimo de explicitação 

sobre os pormenores onde se localizam estas e estes agentes, ou seja, o “’lugar’ 

sociológico/histórico dos [...] entrevistados” (FONSECA, 1999, p. 61). Ademais, as escolas 

também terão seus nomes preservados por meio de uma substituição, contudo, limitado ao 

momento, novamente se apresenta a característica geográfica das mesmas, a saber, região 

central e demais áreas28. 

 

Quadro 1 – Listagem das professoras e dos professores entrevistadas/os29 

NOME VÍNCULO IDADE TEMPO DE 

PROFISSÃO 

GRADUAÇÃO 

Alice Concursada 33 7 anos 
Ciências Sociais 

(licenciatura) 

Bento Santiago Concursado 31 5 anos História30 

Irineu Funes Concursado 26 3 anos História 

Úrsula Iguarán Concursada 51 25 anos 
Ciências Sociais 

(licenciatura) 

Berenice Concursada 39 10 anos História 

Ligeia Concursada 49 19 anos 
Filosofia 

(licenciatura) 

Dupin Concursado 33 5 anos Filosofia 

Eleonora Concursada 48 27 anos Pedagogia31 

Jean Valjean Concursado32 39 3 anos 1/2 História 

Hermione Concursada 36 5 anos 

Filosofia 

(licenciatura 

Plena) 

Capitu Concursada 65 32 anos História33 

Julieta 

Capuleto 
Concursada 33 3 anos34 

Sociologia 

(licenciatura) 

Anna 

Karenina 
Concursada 50 16 anos35 Pedagogia36 

                                                           
28 Como bem já mencionado, realça-se que a territorialidade foi um critério para a seleção da incursão no campo. 
29 Parte da forma dessa tabela foi inspirada na que fora elaborada por Jorge Fuentes em sua dissertação intitulada 

A precarização do trabalho docente e a disciplina de Sociologia no ensino médio (2015). 
30 Mestrado em Ciências Sociais. 
31 Especialização em Sociologia. 
32 Como já destacado, foram feitas com Jean Valjena duas entrevistas, sendo uma piloto (quando ele ainda não 

lecionava em Santa Maria) e uma que se prestou a inserir os dados na pesquisa (quando ele já lecionava em Santa 

Maria). Neste quadro informativo os dados são referentes a segunda entrevista. 
33 Especialização em História Político-social administrativa do Brasil . 
34 Porém lecionando há apenas 1 ano. 
35 Como professora do estado, visto que há 21 ela atua como gestora de uma escola municipal. Além do mais, 

destaca-se que o dado constado no quadro é referente ao que a própria preencheu no questionário, contudo, ao se 

analisar a entrevista, verifica-se que na exposição da sua trajetória no mercado de trabalho, ela afirmou que está 

“com 30 anos de trabalho” (Anna Karenina, 2018). Isto em decorrência do fato que “quando eu terminei o Ensino 

Médio eu já peguei um contrato emergencial pela prefeitura de União (nome fictício) onde eu fui trabalhar naquelas 

classes unidocentes onde a gente era tudo” (idem). 
36 Pós-Graduação em Gestão Escolar. 
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Lolita Contratada 59 7 anos Filosofia37 

Romeu Concursado 60 4 anos38 Filosofia 

Fonte: dados coletados pelo próprio autor, 2017-2018 

 

4. A estrutura: um Frankenstein feito com “papel e caneta” 
 

O corpo desta dissertação está sendo constituído por quatro momentos, sendo uma 

introdução, dois capítulos e mais as considerações finais. Frisa-se de antemão que estas 

parcelas, mesmo possuindo uma autonomia entre si, estão umbilicalmente interligadas em um 

diálogo que busca dar conta do objetivo desta pesquisa. Enfim, como diria o ditado popular, 

então vamos por partes. 

Nesta Introdução o propósito foi de apresentar o projeto da pesquisa de um modo geral, 

expondo as maneiras como se desenvolveu os interesses pelo tema, a problemática que se 

propôs a investigar, em qual objeto debruçou-se e como se organiza este trabalho.  

No Capítulo 1 – Da epistemologia, metodologia e técnicas de pesquisa (como o próprio 

título já diz), buscou-se traçar o panorama do processo do estudo. Para tal, ocorreu a exposição 

da maneira como se entende a produção do conhecimento científico do social sendo o 

pesquisador também um sujeito que vive no mundo. A questão epistemológica, portanto, foi o 

primeiro passo dado. O seguimento foi de apresentação do método qualitativo e as motivações 

para o uso de tal. A terceira e última parte deste capítulo diz respeito a abertura da caixa de 

ferramentas, ou seja, quais as técnicas que se mobilizou durante a investigação. 

O Capítulo 2 – Mundo laboral: o professor que ministra a disciplina de Sociologia 

comportou a dimensão da realidade específica do trabalho docente. Para esse fim, considerou-

se mais apropriado abarcar inicialmente as formas mais estruturais de organização do trabalho 

no século XX, ou seja, fordismo, taylorismo, escola das relações humanas e o toyotismo. 

Compreendeu-se essa excursão como totalmente necessária em razão do fato que, como já 

mencionado nessa introdução, essas determinações mais gerais do arranjo e reorganização do 

mundo do trabalho afetam a organização e a prática específica da docência. Feitas essas devidas 

considerações, passou-se então a analisar as particularidades desse universo laboral do 

professor. Finalizou-se o capítulo focando na realidade do objeto propriamente dito desta 

pesquisa, a saber, profissionais que atuam nas escolas público-estaduais de Santa Maria 

ministrando a disciplina de Sociologia. 

                                                           
37 Também possui formação em Teologia Popular, uma pós-graduação em Trabalho Pedagógico e outra em 

Metodologia em Sociologia e Filosofia. 
38 Contando apenas a partir da última nomeação (que foi o preenchido no questionário), visto que na entrevista o 

entrevistado afirmou ter ficado de 1981 até 1984 trabalhando de “bico” no magistério. 
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Já no Capítulo 3 – Identidade profissional: o professor que ministra a disciplina de 

Sociologia procurou-se esboçar os desenhos identitários da profissão docente que se conseguiu 

identificar na pesquisa. Nesse sentido, a primeira parte do capítulo é uma exposição do 

referencial teórico que aborda os conceitos trabalho, profissão e de identidade profissional e 

social que se mobilizou na pesquisa. Logo depois instrumentalizou-se os conceitos para tratar 

da identidade docente. Para encerrar, como procurou-se fazer em todas as partes finais dos 

capítulos, utilizou-se uma lupa para analisar os detalhes daquelas e daqueles que compõem esse 

estudo.  

Para o último ato, considerado como Considerações Finais, procurou-se fechar as 

cortinas com um diálogo sintético entre todas as partes que compõem esse texto, visando não 

somente lançar algumas conclusões, mas também jogar possíveis questões e dúvidas geradas 

para pesquisas posteriores. 
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CAPÍTULO 1 – Da epistemologia, metodologia e técnicas de pesquisa 

  

Na apresentação da coleção Sociologia em que se publicou, entre outras39, a obra O 

Senso Prático de Pierre Bourdieu, Basílio Sallum Jr. sublinhou que uma das “características 

mais estimulantes intelectualmente” da disciplina faz parte de sua própria natureza, a saber, a 

renovação de “conceitos, focos de investigação e conhecimentos produzidos” (2009, p. 07). 

Afirmou que “este é um dos ensinamentos mais duradouros de Max Weber: a sociologia e as 

outras disciplinas que estudam a sociedade estão condenadas à eterna juventude, a renovar 

permanentemente seus conceitos à luz de novos problemas suscitados pela marcha incessante 

da história” (idem, grifos meus). Concorda-se plenamente com essa afirmação, contudo crê-se 

relevante destacar que também muitos dos velhos problemas clamam por novas perspectivas 

analíticas para sua compreensão através de outros pontos de vista. É nesse viés que esse trabalho 

funcionará, no sentido de buscar novas abordagens para questões que já veem sido pesquisadas 

(sem abrir mão – obviamente – da referência em estudos anteriores). Concluída essa breve 

assertiva, começa-se a discorrer com relação aos tópicos epistemológicos, metodológicos bem 

como as técnicas operacionalizadas nessa pesquisa. 

 

1.1.  Epistemologia: a sombra que nos persegue na trajetória de pesquisa 

 

Sebastião Salgado, em O Sal da Terra40(2014), afirmou que “se você colocar muitos 

fotógrafos no mesmo lugar todos farão fotos muito diferentes”. Imaginemos agora um mesmo 

fotógrafo registrando o mesmo objeto sob diversos ângulos. Os resultados prováveis que se 

enxerga são dois: a) que a coisa apresentaria uma modificação em relação a si própria no que 

diz respeito ao que ela apresenta enquanto imagem perante determinados pontos de vista; bem 

como b) a variação relativa ao pano de fundo enquanto referência de tal objeto. Mas por que se 

levanta essa questão? Slavoj Zizek pode nos ajuda a entender. 

Em seu livro A Visão em Paralaxe (2008), mais precisamente no capítulo 141, Zizek 

acabou mobilizando o problema científico da relação entre sujeito e objeto42. Invertendo a 

                                                           
39 “A Coleção Sociologia ambiciona reunir contribuições importantes desta disciplina para a análise da sociedade 

moderna” (JR., 2009, p. 07, grifos do original). 
40 Documentário franco-ítalo-brasileiro que retrata parte da trajetória de Sebastião Salgado – consagrado fotógrafo 

tupiniquim – bem como seu projeto Gênesis – que tinha como objetivo registrar áreas do globo onde povos isolados 

conviviam em ambientes que não foram radicalmente transformados. 
41 “O sujeito, esse ‘judeu circuncidado interiormente’”. 
42 Não se interessa discutir essa questão nesse momento, por isso não há o seu desenvolvimento desenvolve e 

apenas menção para se chegar ao que é útil agora, a saber, a visão em paralaxe. 
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“noção padrão de sujeito ativo que age sobre o objeto passivo”, o autor defendeu que é 

justamente o sujeito que apresenta a “atividade de sujeitar-se ao inevitável” e que a “presença 

passiva” do objeto “é a que comove, incomoda, perturba, traumatiza a nós”43 (idem, p. 31). 

“Mas”, pergunta Zizek, “que objeto é esse? [...] É o objeto paraláctico”, responde (idem). E que 

seria objeto paraláctico? A definição de paralaxe esclarece esse questionamento. 

“O deslocamento aparente de um objeto (mudança de sua posição em relação ao fundo) 

causado pela mudança do ponto de observação [que] permite nova linha de visão” é a noção 

referência de paralaxe (idem, p. 32, grifos meus). Essa questão fica mais interessante quando 

acrescida a perspectiva filosófica. Como bem destacou o filósofo sloveno, essa “diferença 

observada não é simplesmente ‘subjetiva’, em razão do fato de que o mesmo objeto que existe 

‘lá fora’ é visto a partir de duas posturas ou pontos de vista diferentes”. O complemento a mais 

trazido por ele – mediante Hegel – é que “sujeito e objeto são inerentemente ‘mediados’, de 

modo que uma mudança ‘epistemológica’ do ponto de vista do sujeito sempre reflete a mudança 

‘ontológica’ do próprio objeto” (idem). 

Apresenta-se, mas por enquanto deixando essa parte em suspenso – já que trata da 

relação entre sujeito e objeto que se irá abordar mais para frente –, para trazer à tona novamente 

a definição padrão que se encontra na primeira frase do parágrafo anterior. Aproveitando, 

adiciona-se um questionamento. Sendo que a “mudança da posição do sujeito” (idem) 

observador muda também como ele vê o objeto, não seria de todo positivo acrescentar essa 

perspectiva utilizando outras áreas de conhecimento? Não poderiam elas proporcionar uma 

forma diferente de enxergar tal objeto? Ou seja, trata-se de colocar outras lentes para observar 

a mesma coisa.   

A proposta aqui, por óbvio, não será a mesma de Zizek44. Pega-se modestamente sua 

noção como modelo com o objetivo de sistematizar e orientar a ideia geral deste trabalho. Se 

Zizek se utilizou da filosofia, das ciências cognitivas e da luta política – ou se preferirem nomes 

próprios, de Hegel, Lacan e Marx – para conduzir seu trabalho, destaca-se que se lançou mão 

das Ciências Sociais, da Psicanálise e da Filosofia para nortear este45.  

Antes de mais nada, sublinha-se que como o trabalho que está sendo desenvolvido aqui 

é de Ciências Sociais, vinculado a um programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, assim 

como a própria formação do pesquisador é em Ciências Sociais, nada mais acertado de que seja 

                                                           
43 “Em seu aspecto mais fundamental, o objeto é aquilo que objeta, aquilo que perturba o funcionamento tranquilo 

das coisas” (ZIZEK, 2008, p. 31, grifo do original) 
44 Muito por respeitar limitações teóricas bem como porque o interesse (além da capacidade) dele em aprofundar 

as outras áreas de conhecimento é muito maior que o que se tem em mente nesse trabalho. 
45 Estas duas últimas são utilizadas por Zizek porém com perspectivas muito mais escavadas. 
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essa área de conhecimento que tenha maior peso na balança. Sendo assim, crê-se que seja 

necessário delimitar bem o que de cada campo será mobilizado na pesquisa.  

Destaca-se que do campo filosófico o que será trazido aqui será o debate epistemológico, 

isto é, campo que trata dos processos da produção do conhecimento científico, ou dito de outra 

forma, “a teoria do conhecimento, do que este consiste, de como podemos obtê-lo e como 

podemos defender e justificar o nosso conhecimento” (JENSEN, 2013, p. 172). Essa discussão 

será feita, sobretudo, com a utilização de Zizek e de Pierre Bourdieu – com sua leitura sobre 

Gaston Bachelard.  

Da Psicanálise se utilizou a noção de sujeito do inconsciente. Importante destacar que 

em decorrência desta perspectiva epistemológica, não somente o objeto será visto como esse 

sujeito, mas também o pesquisador que o olha. Ou seja, o sujeito do inconsciente atravessará 

tanto as Ciências Sociais como a Filosofia. 

E das Ciências Sociais, como já havia mencionado, será utilizada uma gama de 

orientações teóricas bem como de métodos e técnicas. Aproveitando, antecipa-se os temas pelos 

quais autoras e autores da área passarão: identidade docente; mundo do trabalho; e profissão 

docente. Como veremos mais adiante, essas áreas se abrirão e outras perspectivas surgirão no 

interior das mesmas.  

Sendo assim, faz-se questão de começar a explicar de forma a tornar inteligível e 

sistemática essas três perspectivas no trabalho. Como se trata de um pequeno-grande trecho que 

se tomou da Psicanálise, resolveu-se começar por ela. Para o momento, preza-se em destacar 

que não há a intenção em desenvolver de forma aprofundada o conceito de inconsciente, em 

razão do fato de que essa discussão levaria a mobilizar o debate de sujeito em Freud, composto 

pelas três instâncias do ordenamento psíquico que, além do Ics, ainda é formado pelo consciente 

e o pré-consciente46. Esta tarefa, por sua vez, desembocaria em uma dissertação dentro desta 

dissertação47. Em suma, não levando em exposição toda teoria, apenas se gostaria de sublinhar 

o fato de não sermos somente senhoras ou senhores conscientes de nossas atuações. Ou, 

conforme Zizek (2010, p. 67), que o “inconsciente freudiano” é justamente “o ‘saber que não 

se sabe’”, isto é, “coisas que não sabemos que sabemos”48, “crenças e suposições repudiadas às 

quais aderimos sem ter a mínima consciência” (ZIZEK, 2017, p. 15). 

                                                           
46 Para lançar mão da “tripartição do psiquismo humano”, como bem fez Giovanni Alves em seu livro Trabalho e 

Subjetividade (2011, p. 128), que fora “elaborado por Freud na sua primeira tópica (1900-20)”. Além do mais, o 

próprio Freud (Freud, 1996, p. 102), em seu escrito O Inconsciente, deixou registrado “de que o atributo de ser 

inconsciente é apenas um dos aspectos do elemento psíquico, de modo algum bastando para caracterizá-lo”. 
47 Ademais, como já mencionado, o maior peso na balança é as Ciências Sociais. 
48 Trata-se dos “sabidos não sabidos”, quarto termo que Zizek adicionou a outros três mencionados por Donald 

Rumsfeld, político e empresário norte-americano. “Há sabidos sabidos. Essas são coisas que sabemos que 
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Faz-se menção a esse ponto, mesmo que de certa feita superficial, por dois motivos. O 

primeiro diz respeito a interpretação de que o pesquisador está constantemente em relação com 

o mundo também por meio do inconsciente, com diversos tipos de ações que escapam o caráter 

voluntário da prática, ou seja, se age muitas vezes de maneira involuntária49 (FINK, 1998). Este 

fato é relevante aqui por se tratar de uma pesquisa científica. O que se quer dizer é que, como 

bem assinalou Denise Lima (2012, p. 23), além de estar de certa forma socialmente 

condicionado “para fazer minhas escolhas, pelo momento, lugar e contexto nos quais [estou 

inserido], queira ou não”, também o estou “inconscientemente [...], mesmo que tenha alguma 

consciência” dessas minhas preferências. Isto em decorrência do fato que  

 
o processo de conhecimento não é concebido como uma atividade isolada da mente, 

mas também determinado por impulsos, desejos, repressões, que se estruturam 

segundo a lógica de uma história pessoal, que contém uma história externa, que vai 

determinar o que pode ou não ser conhecido, de que forma e quando (idem, p. 26-27, 

grifos meus) 

 

Nesse sentido, Denise Lima (idem, p. 26, grifos meus) sintetiza que as “elaborações de 

Freud [...] postulava[m] a implicação inconsciente do sujeito na escolha e no tratamento do 

objeto; na teoria do objeto como objeto construído e na interpretação infindável do objeto”. 

Pode se perceber, para não deixar de mencionar, que essa perspectiva de certa forma se 

aproxima da elaboração do conceito de habitus – de Pierre Bourdieu – enquanto inclinação do 

indivíduo em incorporar e externalizar a estrutura social no qual ele está inserido através de 

disposições para agir, sentir, pensar e estar no mundo. Enfim, nesse sentido que se mencionou 

acerca da relação entre Psicanálise e Filosofia, ou seja, no debate epistemológico que se abre 

quando levado em consideração um sujeito que não é somente feito da consciência dos seus 

atos. 

O segundo motivo se refere à forma do objeto de pesquisa, ou seja, não somente levando 

em consideração o pesquisador inconscientemente acionado, mas também os agentes que se 

analisou aqui. Esse deslocamento entre sujeito-da-observação e sujeito observado mantém os 

mesmos princípios citados acima, o que se limita a complementar brevemente o que já dito com 

o caso específico do objeto. Levar em consideração que somos de certa forma determinados por 

“impulsos, desejos, repressões, que se estruturam segundo a lógica de uma história pessoal, que 

contém uma história externa”, auxilia – ou no mínimo guia – para a compreensão dos motivos 

que, por exemplo, poderiam levar uma professora mulher e jovem a dar uma atenção mais 

                                                           
sabemos. Há não sabidos sabidos. Isto é, há coisas que sabemos que não sabemos. Mas há também não sabidos 

não sabidos. Há coisas que não sabemos que não sabemos” (idem) 
49 Seja no campo das ideias, das emoções ou das movimentações corporais. 
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especial ao debate sobre gênero50 do que um professor homem e mais velho. Ou, da mesma 

forma, as razões que hipoteticamente fariam este mesmo professor a concentrar maior atenção 

à discussão sociológica sobre a época da ditadura civil-militar no Brasil do que aquela 

professora; e assim por diante, poderia se apresentar inúmeras conjecturas. Adianta-se aqui que 

é em vista dessa importância da história pessoal dos agentes que se lança mão de entrevistas 

para buscar compreender a trajetória de vida e trabalho de cada um e, assim, melhor associar 

suas escolhas e identificações com a profissão docente. Destaca-se que fora essa a intenção do 

diálogo entre Psicanálise e o estudo nas Ciências Sociais que se indicou anteriormente. 

Abre-se agora a discussão na “região” filosófica. Retomando a questão que havia ficado 

em suspenso, a saber, a relação entre sujeito e objeto, primeiramente optou-se por explorar 

brevemente o problema ontológico – que diz respeito à “natureza” da realidade, por assim dizer 

– para então adentrar no debate epistemológico.  

Em diversas partes do livro Menos que Nada: Hegel e a sombra do materialismo 

dialético51 (2013), Zizek volta sua preocupação com as condições da prática científica, o que 

toca necessariamente o debate sobre o envolvimento do agente de observação e o objeto de 

observação. O que pode ser constatado é um desempenho do pensador em defender o 

entrelaçamento entre essas duas esferas citadas. Inicia-se lançando mão da argumentação 

realizada no âmbito da psicanálise e sua tensão com a filosofia cartesiana.  

Trazendo como exemplo a questão ontológica da psicose, Zizek se propôs a abordar o 

que para ele é a “lição que solapa efetivamente o cogito cartesiano enquanto percipiens (sujeito 

que percebe) externo ao perceptum” (idem, p. 414, grifos do original). Utilizando como 

mediação Jacques-Alain Miller, Zizek (idem) cita-o diretamente: “o percipiens não é exterior 

ao perceptum, mas incluso nele. [...] É preciso pensar a inclusão do sujeito da percepção no 

percebido”52.  

A intenção aqui é justamente corroborar com a ideia de que estamos imersos dos pés à 

cabeça na posição social que ocupamos no mundo social no qual vivemos. “Cada figura da 

realidade”, afirmou Zizek (idem, p. 540), “está enraizado em um ponto de vista determinado” 

e que, portanto, “cada ser vivo percebe (e interage) com sua própria ‘realidade’”. Para utilizar 

o bourdieunês, equivale a dizer que a apreensão da realidade ocorre conforme a percepção que 

                                                           
50 Mesmo que ela não tenha consciência direta de que de fato está dando essa atenção. 
51 Cita-se como exemplo o capítulo 1 – Ainda é possível ser Hegeliano? –, capítulo 5 – Objetos, objetos por toda 

a parte – e o capítulo 8 – A ontologia da física quântica –, para ficar nesses três. 
52 Este trecho pode ser encontrado em Jacques-Alain Miller, “As prisões do gozo”, Opção Lacaniana, n. 54, maio 

2009, p. 21. 
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os agentes sociais possuem “segundo o ponto de vista que adotam”, e este, por sua vez, é “visto 

a partir de um ponto” (BOURDIEU; WACQUANT, 2005, p. 155-156). 

Existe uma passagem literária do livro Vampiros do Espaço (1976, p. 97, grifos meus), 

do novelista e escritor inglês Colin Henry Wilson, que é bastante interessante como forma de 

ilustração.  

 
Carlsen olhou para baixo, para as florestas a apenas trinta metros do avião. [...] Eram 

pequenos lagos escuros, aos quais o reflexo do céu dava a aparência de vidro 

manchado. A uns oitocentos metros de distância, no granito escarpado, uma cascata 

produzia uma nuvem de névoa branca. Carlsen podia ouvir seu barulho encobrindo o 

do aparelho. A oeste, o céu estava passando de dourado a vermelho. Havia alguma 

coisa de onírico e sobrenatural naquela paisagem. [...] Naquela terra, era fácil 

acreditar em fantasmas e demônios. 

 

Eis aqui então o problema – ou dilema – usual da epistemologia: “o sujeito pode atingir 

a realidade independente ou está preso no círculo de suas representações subjetivas?” (ZIZEK, 

idem, p. 567). Como bem destacou Zizek (idem),  

 
o fato de não produzirmos nosso conhecimento à distância, observando a realidade a 

partir de uma posição longínqua, objetiva e não entrelaçada, não significa que 

devemos renunciar à objetividade como tal, que todo nosso conhecimento seja 

subjetivo: tal interpretação ainda pressupõe uma distância representacional entre 

nossa subjetiva visão-de-fora e as próprias coisas. Sendo assim, como devemos pensar 

a objetividade [...] do nosso conhecimento? 

 

Uma tentativa de resposta que se considerou minimamente adequada será tecida a 

seguir. 

Pode-se afirmar – de maneira objetiva – que em O Ofício de Sociólogo (2015) a proposta 

elaborada por Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon e Jean-Claude Passeron foi de 

explicar aquilo que chamaram de um “sistema de hábitos intelectuais” que tem por destino 

“levar em consideração todas as ferramentas conceituais ou técnicas que permitem dar todo o 

seu vigor e toda a sua força à verificação experimental” (idem, p. 10). Isto significa “ensinar os 

atos mais práticos da prática sociológica” (idem, p. 12), i.é., o habitus da profissão de sociólogo, 

que nada mais é que a “interiorização dos princípios da teoria do conhecimento sociológico” 

(idem, p. 14). 

É com este quadro geral que os autores irão defender como fundamental à pesquisa 

sociológica o princípio da vigilância epistemológica. De maneira um tanto quanto genérica, 

atenta-se que a epistemologia possui enquanto seu objeto o processo da elaboração dos 

conhecimentos científicos. Nas Ciências Sociais, por obviedade deste ponto de vista, não seria 

diferente, sendo, portanto, a reflexão epistemológica essencial em todos os momentos do 
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processo de construção da pesquisa social53. A vigilância epistemológica nesse sentido é, 

“subordinando a utilização das técnicas e conceitos a uma interrogação sobre as condições e 

limites de sua validade” (idem), a proibição das “facilidades de uma aplicação automática de 

procedimentos já experimentados” e o ensino de que “toda operação [...] deve ser repensada” 

(idem), por mais repetida que seja. Trata-se, então, de se criar as condições para o pesquisador 

tomar as rédeas por si próprio de sua pesquisa, caminhando com rigor epistêmico e 

metodológico a uma maior cientificidade. 

Operando em conluio com Gaston Bachelard uma nova “ordem epistemológica das 

razões” (p.21), os autores defenderam que o “fato científico é conquistado, construído e 

constatado” (p.22, grifos meus). Dito isto, graças a “natureza” do objeto nas Ciências Sociais 

– ou seja, o universo das relações entre indivíduos e instituições, por assim dizer –, o fato é 

conquistado justamente “contra a ilusão do saber imediato” (p.23), i.é., o intuicionismo 

espontâneo do real surge aqui como ponto de ruptura epistemológica. Nesse sentido que os 

autores defenderam algumas técnicas de objetivação para realizar essa ruptura com o senso 

comum. 

Dentre as técnicas apresentadas pelos autores, lançou-se mão de algumas delas, a saber, 

“a crítica lógica e lexicológica da linguagem comum [...] para a elaboração controlada das 

noções científicas” (p.24); ainda houve a pretensão de realizar a pesquisa com a utilização de 

dados quantitativos para ser mais preciso do ponto de vista macrossociológico e ainda tecer, 

como ponderam os autores, a construção de novas relações entre as teorias e o objeto; por 

último, mas não menos relevante, a contestação decisória e metódica das aparências, baseada 

na “pertinência e coerência do sistema de indagações que [se] coloca em questão” (p.25). Isto 

buscando gerar uma definição prévia do objeto como construção teórica provisória destinada a 

constituir uma primeira noção científica54 - a qual seria colocada à prova no exercício da 

verificação empírica. 

Outra forma de vigilância epistemológica que se adotou foi o princípio da não 

consciência, ou seja, a preocupação constante em não se deixar levar pelo psicologismo, tal 

que não se poderia compreender as relações sociais reduzindo as mesmas a representação (ou 

o sentido que os indivíduos têm de suas ações). Por esta linha que os autores afirmaram que “as 

                                                           
53 Por isso ser a epistemologia uma sombra que “sempre” está conosco. 
54 Esta questão também aparece no texto Análise de conteúdo: considerações gerais, relações com a pergunta de 

pesquisa, possibilidades e limitações do método (2014). Quando na discussão acerca da formulação da pergunta 

de pesquisa, os autores Ricardo Cavalcante, Pedro Calixto e Marta Pinheiro destacaram que a “verdadeira pergunta 

possui um pré-saber e um não saber que fazem parte do mesmo universo imaginário” e que é a partir “desta 

interação entre ambas [...] nasce a resposta possível que pode ser norteada pelo conhecimento prévio” (idem: 15). 
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relações sociais não poderiam ser reduzidas a relações entre subjetividades animadas por 

intenções ou ‘motivações’ porque se estabelecem entre condições e posições sociais” (p.28). 

Ademais porque elas são, ao mesmo tempo, “mais reais do que os sujeitos que estão ligados 

por elas” (idem). (Um adendo que se antecipa: é nesse sentido que se operou a pesquisa tendo 

como um dos panos de fundo a noção de sociologia praxiológica de Bourdieu (1983), na qual 

o autor propôs, partindo de um objetivismo provisório55, uma relação dialética entre as 

estruturas sociais e a agência humana, justamente para tentar escapar do mecanicismo e do 

finalismo das explicações mais positivistas que ou primam o indivíduo ou a sociedade. Além 

do mais, o próprio conceito de identidade de Dubar, principal referência neste tema, é baseado 

na interconexão entre estrutura e sujeito). 

A vigilância epistemológica contra os essencialismos e naturalismos – que tratam como 

inerentes aos indivíduos, como natural, certas características humanas – é outra vigilância que 

os autores chamam a atenção. Contudo, para esta pesquisa, não se lançou mão. 

Elemento fundamental também se encontra nos perigos de cair naquilo que os autores 

chamaram de sociologia espontânea, que nada mais é que trabalhar com noções do senso 

comum de forma erudita para envernizar essa linguagem, buscando dar ares de cientificidade. 

Trata-se de buscar enquanto saída para esse obstáculo uma reflexão epistemológica que 

submeta tanto as palavras quanto as metáforas a uma crítica consciente e metódica visando 

“evitar a contaminação das noções pelas prenoções” (idem, p. 32). Ou dito de uma maneira mais 

sofisticada: procurar a redefinição desses termos ordinários no  

 
interior de um sistema de noções expressamente definidas e metodicamente 

depuradas, ao mesmo tempo que submete à crítica as categorias, problemas e 

esquemas, retirados da língua comum pela língua erudita, que ameaçam sempre se 

reintroduzir na linguagem sob os disfarces eruditos da língua mais formal possível 

(idem)56 

                                                           
55 Isto quer dizer da necessidade de se levar em conta os dados estruturais antes dos fatos das ações conscientes ou 

inconscientes dos indivíduos. Esse movimento é provisório e deve ser revisto com a inclusão na análise dos 

sentidos que os sujeitos conferem a suas práticas no interior do conjunto de relações sociais. 
56 Esse exercício, crê-se, é um dos mais fundamentais, em razão de que, levando em consideração juntamente com 

Giovanni Sartori, considera-se as Ciências Sociais fundamentada enquanto linguagem especial, justamente por se 

tratar de ciência. Afirmou Sartori (1981, p. 20, grifos do autor) que “’linguagens especiais’ são as linguagens 

‘críticas’, ‘ especializadas’, desenvolvidas a partir da linguagem ordinária mediante a correção dos seus defeitos. 

São críticas porque elaboradas mediante a reflexão sobre o instrumento linguístico que empregam; especializadas 

por que cada disciplina tende a criar para si uma linguagem ad hoc, especialmente adaptada aos seus problemas 

heurísticos. Já conhecemos as características da linguagem ordinária, que não tem consciência de si mesma, e na 

qual as palavras não têm um significado definido, o vocabulário é limitado e o discurso não tem método. Será fácil 

identificar, ex adverso, por contraste, as operações que presidem a criação das linguagens especiais: 1) a precisão 

e definição dos significados das palavras; 2) a estipulação de regras precisas de sintaxe lógica; 3) a criação de 

novas palavras”. Aceitando a delimitação de linguagem especial, se gostaria, contudo, de apenas fazer uma ressalva 

ao que toca a definição de linguagem ordinária do autor. É preciso estar atento que, no interior da pesquisa, mesmo 

que haja distanciamento entre o pesquisador e o objeto deste estudo, crê-se que este, por se tratar de profissionais 

que no mínimo possuem uma graduação em alguma área de humanas, não necessariamente se encaixam tão 
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Relevante também pensar que o sociólogo, por tratar do que é humano (seja das 

instituições ou das pessoas que as gerem), está implicado numa lógica de ser julgado – por 

assim dizer – pelo público que o acessa. Aqui está a possibilidade do sociólogo fazer-se profeta, 

e o faz “ao aceitar definir seu objeto e as funções de seu discurso em conformidade com as 

demandas de seu público”57. Nesse sentido, “todo sociólogo”, afirmou Bourdieu et al., “deve 

combater em si próprio o profeta social que [...] é obrigado a encarnar” (idem, p. 37). Eis a 

quinta vigilância epistemológica para se combater o quinto obstáculo epistemológico: a 

tentação do profetismo. 

Adentra-se agora no penúltimo obstáculo assim como na penúltima tentativa de resposta 

a este entrave trazido pelos autores, a saber, a relação entre teoria e tradição teórica. Neste 

tópico Bourdieu afirmou que fora Bachelard quem recusou “à ciência as certezas do saber 

definitivo para lembrar que ela só poderá progredir ao colocar perpetuamente em questão os 

princípios de suas próprias construções” (idem, p. 38, grifos meus)58. O embaraço dessa 

questão é que uma teoria, por exemplo, “nunca deixa de ser a reelaboração indefinida dos 

elementos teóricos artificialmente extraídos de um corpo escolhido de autoridades”59 (idem, p. 

40). Os autores, portanto, sublinharam que é preciso levar em consideração que a “verdadeira 

acumulação pressupõe rupturas, que o progresso teórico pressupõe a integração de novos 

dados mediante um questionamento crítico dos fundamentos da teoria que os novos dados 

colocam à prova” (idem, p. 42, grifos meus).  

                                                           
precisamente nesse tipo de linguagem ordinária. Por outro lado, na função de agentes-observados, acredita-se que 

também não operam por meio da linguagem especial. O que se constatou durante a pesquisa e através das 

entrevistas foi um meio termo entre esses dois tipos de linguagem, um certo imbricamento entre elas. 
57 Portanto trata-se de uma falta de rigor científico, havendo a chance de um enquadramento entre teorias e dados 

feito de forma tendenciosa. Aproveito e destaco uma passagem interessante no que toca, por um lado, uma questão 

de responsabilidade do sociólogo, por outro (intrinsicamente vinculado a este) a motivação de não especialistas 

em dar vereditos na área da prática científica do social. “De fato, quando o sociólogo se limita a tomar à sua conta 

os objetos de reflexão do senso comum e a reflexão comum sobre esses objetos, não tem mais nada a opor à certeza 

comum de que pertence a todos os homens falarem de tudo o que é humano e julgarem qualquer discurso, até 

mesmo científico, sobre o que é humano. E como é possível que cada um não se sinta um pouco sociólogo quando 

as análises do “sociólogo” concordam completamente com as afirmações da tagarelagem cotidiana e quando o 

discurso do analisa e as afirmações analisadas estão separados apenas pela barreira frágil das aspas?” (idem, p. 

36). 
58 Porém não deixa de destacar a dificuldade dessa tarefa, posto que estamos lidando “não [com] uma teoria 

científica constituída, mas [com] uma tradição teórica” (idem, p. 38) – que os autores até relacionaram com as 

Sagradas Escrituras que os canonistas ou teólogos organizavam. 
59 “Assim, por exemplo, existem problemas que os sociólogos deixam de apresentar porque a tradição profissional 

não os reconhece como dignos de serem levados em consideração, ou não propõe as ferramentas conceituais ou as 

técnicas que permitiriam tratá-los de forma canônica; e, inversamente, existem questões que eles se obrigam a 

formular porque as mesmas ocupam uma posição elevada na hierarquia consagrada dos temas de pesquisa. Da 

mesma forma, a própria denúncia ritual das prenoções comuns corre o risco de se degradar em uma prenoção 

escolar bem-feita para evitar o questionamento das prenoções eruditas” (idem, p. 41) 
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E por último, mas não menos importante, a discussão acerca da teoria do conhecimento 

sociológico e teoria do sistema social. Como bem destacaram os autores,  

 
a teoria do conhecimento sociológico, como sistema de regras que regem a produção 

de todos os atos e discursos sociológicos possíveis, e somente destes, é o princípio 

gerador das diferentes teorias parciais do social [...] e, por consequência, o princípio 

unificador do discurso propriamente sociológico que não deve ser confundido com 

uma teoria unitário do social (idem, p. 43, grifos meus) 

 

Destaca-se que esta afirmação trata justamente do que se tentou realizar até aqui – e 

ainda desenvolver mais daqui para frente – enquanto sistema de práticas na pesquisa social – 

ou, como já sublinhado anteriormente nessa exposição, o habitus da profissão de sociólogo.  

Enfim, a intenção com essa exposição foi de apresentar a perspectiva de vigilância 

epistemológica que se optou por operar como pano de fundo da pesquisa60. Feita a devida 

apresentação, discute-se a partir de agora a dimensão metodológica do estudo. 

 

1.2. Metodologia: uma das formas de olhar, ver e enxergar o mundo 

 

A ideia de discorrer sobre aspectos gerais de ordem epistemológica é em decorrência da 

noção que o debate epistêmico é a priori e fundamental para o maior controle das metodologias 

e instrumentos de análise61 (BOURDIEU et al., 2015). Criticando os metodólogos, Bourdieu et 

al. expõem suas preocupações em relação aqueles que buscam a perfeição metodológica, que, 

segundo eles, tal obsessão poderia desabar naquilo que definiram como “deslocamento 

epistemológico” (idem, p. 19). Este deslocamento nada mais é que o esquecer do 

questionamento “sobre o objeto da medição e [...] se ele merece ser medido”; e que ao invés de 

pôr em questão “as técnicas de medição e de nos interrogarmos sobre o grau de precisão 

desejável e legítimo, [...] ou até mesmo de examinarmos [...] se os instrumentos medem o que 

se pretende medir” (idem), podemos ser levados a “perseguir, com a obsessão das decimais, o 

ideal contraditório de uma precisão intrinsecamente definível” (idem, p. 19-20). Este 

agarramento fixista à mecânica lógica acaba sendo anticientífico, uma “ars probandi” em 

                                                           
60 Ou como aquela capa que, segundo Roberto DaMatta, o pesquisador deve vestir durante a sua pesquisa (1978). 
61 Isto diz respeito, no nosso caso em específico, à própria construção e realização de entrevistas. Conforme 

Bourdieu et al., “o sociólogo que não submete suas próprias interrogações à interrogação sociológica não estaria 

em condições de fazer uma análise sociológica verdadeiramente neutra das respostas que elas suscitam”, i.e., “o 

questionador que, por falta de uma teoria do questionário, não se interroga sobre a significação específica de suas 

perguntas, corre o risco de encontrar facilmente uma garantia do realismo de suas perguntas na realidade das 

respostas recebidas” (2015, p. 55-56). 
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contraposição a uma “ars inveniendi”62 (idem, p. 14); e que “essa utilização legítima dos 

instrumentos lógicos serve, frequentemente, de caução à paixão perversa por exercícios 

metodológicos que têm como única finalidade discernível permitir a exibição do arsenal dos 

meios disponíveis” (idem: 18). 

Tendo isto em vista e já sido feita a discussão acerca dos pressupostos epistemológicos, 

coaduna-se com Hartmut Günther (2006, p. 201, grifos meus) de que o “método escolhido deve 

se adequar à pergunta de uma determinada pesquisa”63. Conforme o autor “o que une os mais 

diversos métodos e técnicas incluídos nestas três grandes famílias de abordagem64 é o fato de 

todos partirem de perguntas essencialmente qualitativas” (idem, grifo do original). Nesse 

sentido, para este estudo, dada a natureza da problemática apresentada, a saber, a formação da 

identidade profissional das professoras e dos professores que ministram a disciplina de 

Sociologia no Ensino Médio das escolas públicas e estaduais da cidade de Santa Maria, optou-

se, na qualidade de método, pela pesquisa qualitativa. 

Destaca-se que a escolha pelo objeto e seu recorte se deu, como já destacado na 

introdução, por anseios em compreender como os professores que ministram a disciplina de 

Sociologia lidam com seus percursos formativos bem como de que forma, tendo formação 

específica na área ou não, vivenciam suas identidades laborais. Considera-se a disciplina de 

Sociologia de uma particular importância, visto que por meio dela é possível fazer com que 

alunos compreendam melhor o meio onde vivem. A escolha pelas escolas público-estaduais se 

deu em razão de que ela atende uma significativa parcela da população. Além do mais, entende-

se o Ensino Médio como um nível privilegiado de observação justamente pelo fato que é nele 

onde se bifurcam dois caminhos na vida dos estudantes, os quais professores precisam lidar, a 

saber, o mundo do trabalho ou do Ensino Superior. 

Enfim, no tocante a perspectiva qualitativa, entende-se que ela satisfaça demandas um 

tanto quanto específicas. Levando em consideração Günther (2016) se apoiando em Flick, von 

Kardoff e Steinke (2000), as bases teóricas da pesquisa qualitativa são que “a) a realidade social 

é vista como construção e atribuição social de significados; b) a ênfase no caráter processual e 

                                                           
62 “A obediência incondicional a um organon de regras lógicas tende a produzir um efeito de ‘fechamento 

prematuro’, fazendo desaparecer, para falar como Freud, ‘a elasticidade nas definições’, ou, como diz Carl Hempel, 

‘a disponibilidade semântica dos conceitos’ que, pelo menos em certas fases da história de uma ciência ou do 

desenrolar de uma pesquisa, constituem uma das condições da invenção” (idem, p. 18, grifo do original) 
63 Faz-se questão de destacar que se entende por métodos “um conjunto de procedimentos e técnicas para coletar 

e analisar dados”. Esta definição do termo se encontra em Anselm Strauss e Juliet Corbin no livro Pesquisa 

Qualitativa: técnicas e procedimentos para o desenvolvimento de teoria fundamentada (2008), mais precisamente 

na página 17. 
64 Günther está se referindo à observação participante; a criação de circunstâncias artificiais para observar o 

comportamento humano; e o questionamento “às pessoas sobre o seu comportamento, o que fazem e fizeram e 

sobre os seus estados subjetivos, o que, por exemplo, pensam e pensaram” (2006, p. 201). 
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na reflexão; c) as condições ‘objetivas’ de vida tornam-se relevantes por meio de significados 

subjetivos”; e por último, mas não menos importante, que o “d) caráter comunicativo da 

realidade social permite que o refazer do processo de construção das realidades sociais torne-

se ponto de partida da pesquisa” (idem, p. 202, grifo do original). Sendo assim, a pesquisa 

qualitativa se envolve, “nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não 

deveria ser quantificado” (MINAYO, 2009, p. 21). 

Haguette (2010, p. 59) apontou três conjunturas nas quais se priorizam ênfase a índices 

qualitativos, a saber, “situações nas quais a evidência qualitativa substitui a simples informação 

estatística relacionada a épocas passadas”; contextos em que a “evidência qualitativa é usada 

para captar dados psicológicos que são reprimidos ou não facilmente articulados como atitudes, 

motivos, pressupostos, quadros de referência”, etc.; e finalmente as circunstâncias nas quais 

“simples observações qualitativas são usadas como indicadores do funcionamento complexo de 

estruturas e organizações complexas que são difíceis de submeter à observações direta”. 

Já no que diz respeito a coleta de dados, Günther (idem, p. 203) afirmou que “o fato de 

se levar em conta mais explicitamente os valores e os demais atributos do pesquisador requer, 

por parte da pesquisa qualitativa, maior detalhamento dos pressupostos teóricos subjacentes, 

bem como do contexto da pesquisa”. Logo, a discussão teórico-metodológica proposta aqui 

nesta pesquisa irá se fundamentar por meio da pesquisa bibliográfica na literatura especializada 

dos temas. Para tal decidiu-se por livro, capítulos de livros, dissertações, revistas científicas, 

entre outros (DESLANDES, 2009, p. 50-51). 

Antes de passar às técnicas, gostaria de lançar mão de uma citação que se considera um 

sintetizador dessas perspectivas até agora mencionadas acerca da pesquisa qualitativa – além 

de acrescentar alguns elementos. Conforme Anselm Strauss e Juliet Corbin (2008, p. 23, grifos 

meus), 

 
com o termo “pesquisa qualitativa” queremos dizer qualquer tipo de pesquisa que 

produza resultados não alcançados através de procedimentos estatísticos ou de outros 

meios de quantificação. Pode se referir à pesquisa sobre a vida das pessoas, 

experiências vividas, comportamentos, emoções e sentimentos, e também à pesquisa 

sobre o funcionamento organizacional, movimentos sociais, fenômenos culturais e 

interação entre nações. Alguns dados podem ser quantificados, como no caso do censo 

ou de informações históricas sobre pessoas ou objetos estudados, mas o grosso da 

análise é interpretativa. [...] Ao falar sobre análise, referimo-nos [...] ao processo não-

matemático de interpretação, feito com o objetivo de descobrir conceitos e relações 

nos dados brutos e de organizar esses conceitos e relações em um esquema 

explanatório teórico. Os dados devem consistir de entrevistas e de observações, mas 

também devem incluir documentos, filmes ou gravações em vídeo, e mesmo dados 

que tenham sido quantificados para outros fins, como dados do censo. 
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1.3. Técnicas de pesquisa: abrindo a caixa de ferramentas 

 

Expostas de forma sucinta a problemática de pesquisa65 e as motivações pela escolha do 

método qualitativo, parte-se agora para a discussão das técnicas. Aqui há uma ótima 

oportunidade de retomar não somente Zizek, mas também a discussão sobre a relação entre 

sujeito e objeto. Segundo o filósofo, “na unidade entrelaçada de um fenômeno, não há nenhuma 

maneira a priori de distinguir entre o agente da observação e o objeto observado” (ZIZEK, 

2013, p. 568, grifos do original). Para ele “cada divisão desse tipo é determinada por um corte 

agencial contingente dentro da unidade de um fenômeno, um corte que não é apenas uma 

decisão mental ‘subjetiva’, mas ‘é construído, agencialmente executado, materialmente 

condicionado’” (idem, grifos meus). Conforme Karen Barad (2007, p. 115 apud ZIZEK, idem, 

grifos do original), 

 
o limite entre o “objeto de observação” e os “agentes de observação” é 

indeterminado no sentido da ausência de um arranjo físico específico do aparato. O 

que constitui o objeto de observação e o que constitui os agentes de observação é 

determinável apenas sob a condição de que o aparato de medição seja especificado. O 

aparato executa um corte que delineia o objeto dos agentes de observação. 

Claramente, então, como temos notado, as observações não se referem às 

propriedades dos objetos independentes da observação (posto que não preexistem 

como tais) 

 

O retorno a esse tema com o adendo acerca das técnicas não foi inserido aqui de forma 

aleatória. Afirma-se isto porque entende-se que esta perspectiva aqui citada – mesmo que 

focando em técnicas no interior de um debate acerca da cientificidade na física – se aproxima à 

de Pierre Bourdieu no que diz respeito a discussão de que o objeto é construído e do peso que 

é dado acerca da reflexão das técnicas. Frisa-se que este autor, em conjunto com Chamboredon 

e Passeron, vai além da questão das técnicas como forma de construir o fato científico. Passa-

se, portanto, a menção de alguns desejos de pesquisa e de como algumas técnicas foram 

empregadas a fim de auxiliar a realizá-los.  

Inicia-se com elementos de ordem estrutural que interessam à pesquisa. Questões 

vinculadas ao Estado, como, por exemplo, políticas educacionais, além do apoio em fontes já 

mencionadas acima, optou-se também pela técnica da análise de documentos oficiais 

elaborados e/ou emitidos por este órgão (DESLANDES, idem). Além destes, foram recolhidos, 

como já mencionado na introdução, o Plano de Estudos elaborado em uma das escolas, bem 

como o Projeto Político Pedagógico (PPP) de três escolas. Relativamente a investigação das 

                                                           
65 Visto que essa se encontra mais desenvolvida na introdução deste trabalho. 



33 

 

 
 

trajetórias laborais que se encontram no interior das histórias de vida contadas pelos 

profissionais investigados, elegeu-se como técnica a entrevista semiestruturada, a partir da qual 

é permitido combinar “perguntas abertas e fechadas, onde o informante tem a possibilidade de 

discorrer sobre o tema proposto”66 (BONI; QUARESMA, 2005, p. 75) “sem se prender à 

indagação formulada” (MINAYO, idem, p. 64). Uma das vantagens é que as pessoas tendem 

mais a falar do que responder por escrito – por exemplo oposição aos questionários (BONI; 

QUARESMA, idem). Outra vantagem é a possibilidade de correção dos enganos informados 

pelos agentes sociais entrevistados. Entre outros pontos positivos, atenta-se como fundamental 

no que diz respeito “a sua elasticidade quanto à duração, permitindo uma cobertura mais 

profunda sobre determinados assuntos” (idem, p. 75). 

Esta técnica foi escolhida conscientemente não somente levando em consideração seus 

benefícios, mas também suas limitações. De acordo com Valdete Boni e Sílvia Quaresma, estas 

se encontram muito mais nas delimitações do “próprio pesquisador, como por exemplo: a 

escassez de recursos financeiros e o dispêndio de tempo” (idem, p. 76). Já do lado do 

entrevistado “há insegurança em relação ao seu anonimato e por causa disto muitas vezes o 

entrevistado retém informações importantes” (idem). Nesse sentido, entende-se de antemão que 

“não é possível apreender fidedignamente as práticas dos sujeitos”, mas sim as narrativas de 

acordo com a visão desses indivíduos, ainda mais sob o risco de influências que os entrevistados 

possam vir a sofrer (DESLANDES, 2009, p. 49). Sublinha-se que a utilização da entrevista não 

impossibilitou a aplicação de questionários para obtenção de dados bem pontuais, por assim 

dizer, mas fundamentais. 

É importante destacar – novamente – certos elementos do “estatuto epistemológico da 

produção do conhecimento”, i.e., que a “subjetividade e reciprocidade são valores a serem 

considerados em um desenho de pesquisa com técnicas qualitativas de levantamento de dados” 

(DINIZ; GUERRIERO, 2008, p. 291). Equivalente a dizer que a pesquisa social é também uma 

relação social67 (idem; BOURDIEU, 2011). Conforme pontuou Debora Diniz e Iara Guerriero 

(idem), a produção deste tipo de conhecimento se dá por meio “do encontro entre o pesquisador 

e o mundo social”. Assim sendo, cabem certos cuidados nessa relação. Crê-se que aqui é de 

total relevância a menção a nossa autonomia enquanto pesquisadores de interpretar os dados 

                                                           
66 Sublinha-se desde já que as entrevistas foram guiadas somente por perguntas abertas. Cf. roteiro no anexo B. 
67 Isto também quer dizer que não devemos naturalizar a relação entre o investigador e o investigado, posto que 

estes se encontram em certas posições sociais que na maioria das vezes nem se aproximam. Caberia discorrer, 

enquanto exercício de exorcismo do objeto, um relato que envolveria as questões de ordem subjetiva que nos 

aproximam dos nossos pesquisados, ou seja, nos desenhar também enquanto um agente social conformado e 

conformador de uma determinada posição na estrutura social. 
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coletados. Nesse caso, toma-se como uma forma de vigilância epistemológica a não-compra do 

discurso do pesquisado68, visto que é da “representação mais ou menos consciente que o 

investigado fará da situação de investigação, em função de sua experiência direta ou mediata 

de situações equivalentes, [...] que orientará todo o seu esforço de representação de si, ou 

melhor, de produção de si” (BOURDIEU, 2006, p. 189, grifos meus). Sendo assim, a hierarquia 

entre pesquisador e pesquisado não ocorre somente na hora de se iniciar ou de estabelecer as 

regras do jogo (BOURDIEU, 2011, p. 695), mas também quando o investigador passa a 

decodificar e interpretar os dados (idem, p. 711).  

Outro ponto relevante para se tocar é a postura do entrevistador frente ao entrevistado. 

Acredita-se que aqui há uma aproximação interessante entre um analista vinculado a 

perspectiva lacaniana de psicanálise e o que se considera um bom pesquisador que lança mão 

da entrevista. Para Lacan “é dever do analista intervir no real69 do paciente, não na visão de 

realidade deste” (FINK, idem, p. 45). Fink (idem, grifo do autor) afirmou que a “realidade de 

cada pessoa difere pelo mero fato de que cada grupo cultural e religioso, subcultura, família e 

grupo de amigos desenvolve suas próprias palavras, expressões e sentidos idiossincráticos”. 

Além do mais, “a realidade de cada analisando é colorida ou impregnada por ideias sobre o 

mundo – sobre a natureza humana, os deuses, a mágica, os negócios, a educação, a música e 

assim por diante – que podem não coincidir de forma alguma com qualquer ideia específica do 

analista” (idem). Por isso que para Lacan a ação não deve ser “com relação à realidade – 

tentando influenciar ou mudar as crenças [dos analisandos] a respeito de uma grande variedade 

de assuntos” (idem). Faz-se questão de apontar, longe de se colocar numa posição de 

terapeuta70, advertência que já fora mencionada por Claudia Fonseca (1999), que a aproximação 

                                                           
68 O sociólogo “não pode re-produzir o ponto de vista de seu objeto, e constituí-lo como tal, re-situando-o no 

espaço social, senão a partir deste ponto de vista muito singular (e, num sentido, muito privilegiado) onde deve se 

colocar para estar pronto a assumir (em pensamento) todos os pontos de vista possíveis” (BOURDIEU, 2011, p. 

713). O mesmo Bourdieu também disserta sobre essa questão e suas limitações no Ofício de Sociólogo, sendo que 

para ele “a maldição das ciências humanas talvez seja o fato de abordarem um objeto que fala. Com efeito, quando 

o sociólogo pretende tirar dos fatos a problemática e os conceitos teóricos que lhe permitam construir e analisar 

tais fatos, corre sempre o risco de se limitar ao que é afirmado por seus informadores. Não basta que o sociólogo 

esteja à escuta dos sujeitos, faça a gravação fiel das informações e razões fornecidas por estes, para justificar a 

conduta deles e, até mesmo, as razões que propõem: ao proceder dessa forma, corre o risco de substituir pura e 

simplesmente suas próprias prénoções pelas prénoções dos que ele estuda, ou por um misto falsamente erudito e 

falsamente objetivo da sociologia espontânea do ‘cientista’ e da sociologia espontânea de seu objeto” (2015, p. 50, 

primeiro grifo do original, restantes meus). 
69 Conforme Bruce Fink (idem, p. 44), “o real talvez seja melhor compreendido como aquilo que ainda não foi 

simbolizado, resta ser simbolizado, ou até resiste à simbolização” 
70 Apesar de que, assim como no processo psicanalítico, muitas vezes somos responsáveis, durante a entrevista – 

ou até em alguma conversa mais informal –, por “permitir a um [entrevistando] colocar em palavras aquilo que 

permanece não simbolizado para ele, verbalizar as experiências que podem ter ocorrido antes [dele] ter sido capaz 

de pensar sobre elas, falar delas, ou formulá-las de qualquer maneira que seja. O aparelho verbal do [entrevistando], 

mais tarde em sua vida, o capacita a transformar aquelas primeiras experiências não verbalizadas, nunca 

conceitualizadas ou conceitualizadas de forma incompleta pela fala” (idem, p. 44-45). Sublinha-se que no interior 
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fica mais evidente se substituirmos a palavra analisando por entrevistando. Indo em direção às 

Ciências Sociais, se acredita ser o papel do entrevistador, ao invés de entrar em conflito com a 

realidade e a visão de mundo dos entrevistandos71, buscar explorar boas respostas através de 

boas perguntas preparadas por meio de uma reflexão metódica (BOURDIEU et al. 2015; 

BOURDIEU, 2011). Um ótimo exemplo pode ser encontrado na literatura investigativa de 

Agatha Christie. No livro O misterioso Sr. Quin (1976), o protagonista – Mr. Harley Quin – se 

envolve em diversos casos72 em que, somente por meio de perguntas precisas aos envolvidos 

das tramas, ajuda a solucionar os mistérios73. Nas palavras do Sr. Satterthwaite, outro 

personagem fundamental da obra, Quin teria “um poder quase sobrenatural... de mostrar à 

pessoa o que ela viu com seus próprios olhos, de esclarecer o que ouviu com os próprios 

ouvidos” (CHRISTIE, idem, p. 41), bastando, para isso, puxar de forma competente o pino da 

memória. 

Ainda sobre este assunto, gostaria apenas de registrar uma experiência enquanto 

pesquisador, a qual diz respeito tanto ao âmbito epistemológico quanto ao campo da técnica em 

si. Logo no início da quarta entrevista74, aproveitou-se um gancho e se perguntou ao professor 

o que ele achava da Reforma do Ensino Médio, no que o mesmo prontamente respondeu: “eu 

acho que não é a melhor possível mas é bem melhor que o sistema que a gente tem” (Bento 

Santiago, 2018, grifos meus). “Eu acho que se eu fosse aluno no Ensino Médio”, continuou ele, 

“eu ia adorar essa ideia de tu não ter que cursar todas aquelas 13 disciplinas... e daí sim ter um 

itinerário formativo” (idem). Este pesquisador, que desde a proposta do ex-governo Dilma 

Rousseff (PT)75 se entendia contrário a Reforma, sentiu um certo estranhamento/desconforto. 

Nesse contexto da entrevista, buscou-se em manter-se aberto e procurando preservar a 

tão importante objetividade, evitando interferir com a visão própria na realidade/ponto de vista 

do entrevistado. Destaca-se que esta postura auxiliou com entrevistas futuras, principalmente 

quando este era o tema. Cita-se outro exemplo – em outro momento quando já se estava mais 

preparado. 

                                                           
dos colchetes tomou-se a liberdade de substituir a palavra analisando, que se encontrava no original, por 

entrevistando. 
71 Por exemplo, petulantemente afirmar que a professora ou professor poderia trabalhar uma outra metodologia de 

aula ou de que a vinculação religiosa dela interfira na preparação do conteúdo, etc etc etc. 
72 Mais precisamente doze histórias. 
73 Uma das questões mais interessantes do livro é justamente essa: a reconstituição dos fatos das histórias por meio 

de indagações e mais indagações. 
74 Essa entrevista fora realizada no final de março de 2018, ou seja, pouco mais de um ano após a Reforma do 

Ensino Médio ter sido convertida de Medida Provisória (nº 746/2016) para Lei (nº 13.415/2017). 
75 O Globo. Proposta de currículo proposta por Dilma gera polêmica nas redes sociais. Disponível em: 

<https://glo.bo/2I0rV0e>. Acesso em 02/12/2018. 

https://glo.bo/2I0rV0e
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Quando perguntado sobre a Reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415/17), o professor 

Romeu (2018), destacando que não tinha “conhecimento profundo da lei... sei mais os tópicos 

gerais”, se colocou contrário a tal Reforma. No entanto, em determinado momento da entrevista 

sublinhou que “seria bom que em sala de aula ficassem os alunos que tivessem a fim... porque 

às vezes tu tem 4 ou 5 alunos que acabam impedindo que os outros participem” (idem). O que 

o entrevistado não se deu conta é que este seu desejo, teoricamente, está inserido em um dos 

principais eixos da Reforma, a saber, a questão dos itinerários formativos76 – mencionada por 

Bento Santiago. A contradição, evidentemente, fica com a questão da retirada da 

obrigatoriedade da disciplina de Sociologia e Filosofia. Mesmo assim, há a possibilidade de se 

observar a complexidade desta Reforma em suas várias frentes. 

 Nesse sentido, assim como o personagem-narrador do conto O Retrato Oval de Edgar 

Allan Poe, que precisou de “tempo para pensar [e] para serenar [seus] devaneios”77 após 

deparar-se e chocar-se com uma pintura, ao realizar este exercício da objetividade, este 

pesquisador foi capaz de se colocar mais atento frente a possibilidade de explorar melhorar essa 

questão – assim como outras que me impeliram certo estranhamento –, caso viesse a se 

apresentar novamente (e que de fato veio). 

Enfim, dado o exposto, no que se refere a coleta dos dados, para além das questões 

teóricas pelas quais já adentramos em campo, destaca-se novamente que houve a realização de 

21 entrevistas, sendo 15 docentes, 4 gestores, 1 representante do Sindicato dos professores e 1 

representante da 8ª CRE. Apesar de reconhecer que não foi possível em todas abordar certos 

elementos de interesse próprio, admite-se que elas foram bastante profundas, onde o/a 

entrevistado/a pareceu bem à vontade para falar de questões até polêmicas – em certa medida.  

Por outro lado, constatou-se as limitações em momentos em que houve menção a não 

possibilidade de fala “porque estava sendo gravado”. De maneira mais velada também se 

percebeu as reticências sobre certos temas. 

Sublinha-se que a dimensão das informações obtidas por meio das entrevistas 

impossibilitou a análise de todos os dados que foram adquiridos. Sendo assim, levando em 

consideração tanto o tempo estipulado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

                                                           
76 Ministério da Educação. Novo Ensino Médio: perguntas e respostas. “Os itinerários formativos são o conjunto 

de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho, que os estudantes poderão 

escolher no ensino médio. Os itinerários formativos podem se aprofundar nos conhecimentos de uma área do 

conhecimento (Matemáticas e suas Tecnologias, Linguagens e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas) e da formação técnica e profissional (FTP) ou mesmo nos 

conhecimentos de duas ou mais áreas e da FTP. As redes de ensino terão autonomia para definir quais os 

itinerários formativos irão ofertar, considerando um processo que envolva a participação de toda a comunidade 

escolar” (grifos meus). Disponível em: <https://bit.ly/2YHJqMr> Acesso em: 04/08/2019. 
77 Visando “lançar à tela um olhar mais sóbrio e mais preciso”. 

https://bit.ly/2YHJqMr
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Nível Superior (CAPES), como a própria estrutura de uma dissertação de mestrado, precisou-

se privilegiar certos dados em prejuízo a outros. Esta prioridade se deu por meio de uma escolha 

racional do pesquisador, tendo como critério o juízo de que algumas questões foram mais 

aprofundadas pelos entrevistados, podendo, portanto, serem melhores exploradas. Além do 

mais, estas informações foram também selecionadas tendo como pano de fundo as teorias 

mobilizadas neste trabalho. 

Como a entrevista não é somente o momento em que ela está ocorrendo, acredita-se ser 

relevante também apenas mencionar sobre o momento histórico e político da inserção no 

campo78. Como nada está planando no ar, percebeu-se que o contexto não facilitou algo que já 

não é fácil, a saber, o acesso às entrevistadas e aos entrevistados. A referência aqui é ao 

momento de greve que o estado do Rio Grande do Sul andou vivenciando por parte do 

funcionalismo público em decorrência do parcelamento de salários pelo poder Executivo79. 

Sublinha-se isto tanto por causa da greve em que algumas professoras e professores se 

envolveram diretamente, o que tem por consequência um dispêndio de tempo para isso e que 

acredita-se, portanto, não ser prioridade participar de pesquisas acadêmicas80, assim como a 

própria questão objetiva do parcelamento, visto que muitos precisam “se virar de qualquer 

jeito”81 para preencher essa lacuna. Por outro lado, se observou também uma falta de habilidade 

do pesquisador nessa conjuntura, o que abriu a possibilidade de repensar o método e atuação, 

visto que se tornou possível constatar que a dificuldade ou o desmarque de uma entrevista é 

uma coisa facilmente vivenciada por aqueles se propõem a utilizar esta técnica. 

A partir dos fatos elencados acima constatou-se a necessidade de maior envolvimento 

com o campo, o que significou observar diretamente os agentes sociais pelos quais a pesquisa 

se interessa. Outra questão interessante é o aprofundamento da pesquisa no que diz respeito a 

uma das próprias limitações da entrevista, a saber, que ela não possa captar fidedignamente as 

práticas dos sujeitos em relação com o social. Sendo assim, se apreciaria mencionar como se 

procurou sucintamente dar conta deste aspecto. 

Em Etnografia da prática escolar, Marli Eliza D.A. de André (2012, p. 28) afirmou que 

para lidar com essa situação no campo educacional “o que se tem feito [...] é uma adaptação da 

                                                           
78 Como já mencionado, os maiores detalhes do envolvimento com o campo serão expostos conforme irá se 

desenvolvendo os demais capítulos. 
79 G1. Governo do Rio Grande do Sul pagará R$350 aos servidores nesta quinta. Disponível em: 

<https://goo.gl/4W88QP>. Acesso em: 28/10/2017. 
80 Já “se perdeu” uma entrevista porque o professor foi viajar para uma assembleia geral em Porto Alegre. Mas 

também pode-se pensar que o momento também fosse propício para os professores “desabafarem” sobre o 

contexto. 
81 Termo que uma professora utilizou ao desmarcar a entrevista por causa da questão salarial. 

https://goo.gl/4W88QP
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etnografia à educação”, ou seja, são “estudos do tipo etnográfico e não etnografia no seu sentido 

estrito”. Isso significa que por um lado se encontram a utilização das técnicas, a saber, “a 

observação participante, a entrevista intensiva e a análise de documentos” (idem, grifos meus) 

e por outro, “o pesquisador [enquanto] instrumento principal na coleta e na análise de dados” 

(idem). Feita a menção aos recursos, destaca-se o recorte pelo qual utilizou-se os instrumentos 

e métodos.  

A primeira dimensão é a “institucional ou organizacional”, que se relaciona com as 

“formas de organização do trabalho pedagógico, estruturas de poder, níveis de participação dos 

seus agentes, disponibilidade de recursos humanos e materiais”, ou seja, “toda rede de relações 

que se forma e transforma no acontecer diário da vida escolar”. A segunda extensão é a 

“instrucional ou pedagógica”, abrangendo as “situações de ensino nas quais se dá o encontro 

professor-aluno-conhecimento”. Este contexto é marcado pelos “objetivos e conteúdos do 

ensino, as atividades e o material didático, a linguagem e outros meios de comunicação entre 

professores e alunos e as formas de avaliar o ensino e a aprendizagem”. O último enfoque será 

na dimensão “sociopolítica/cultural”, a qual tem relação com os “determinantes 

macroestruturais da prática educativa”, i.e., refletir acerca do “momento histórico, sobre as 

forças políticas e sociais e sobre as concepções e os valores presentes na sociedade” (ANDRÉ, 

2012, p. 42-44). As três dimensões aqui citadas foram analisadas, como já mencionado, por 

meio da observação direta, entrevistas, questionários e análises de documentos. Relevante 

frisar, ainda junto da Marli André (idem, p. 44), que se reconhece a existência de outras 

dimensões no mundo escolar, porém adotou-se essas a priori como forma de organização da 

pesquisa. Conforme a autora, essas dimensões elencadas dizem respeito a questões básicas e 

fundamentais da “prática pedagógica cotidiana” que não podem ser esquecidas na análise (idem, 

p. 44) e que ainda correspondem a “um nível mais profundo de explicação da prática escolar 

que leva em conta sua totalidade e suas múltiplas determinações, a qual não pode ser feita nem 

abstrata nem isoladamente, mas com base nas situações do cotidiano escolar” (idem), 

confrontado a teoria com esses elementos de ordem empírica82 (BOURDIEU, 2007) 

Preza-se agora em abordar a importância que se vê em não se limitar apenas às 

entrevistas. Já se destacou que este instrumento oferece acesso a um discurso parcelar acerca 

da realidade e que, caso colocasse “o peso todo [...] no discurso verbal do entrevistado [...], não 

[veria] assim as inevitáveis (e nada repreensíveis) discrepâncias entre discurso e prática” 

                                                           
82 “Diferente da teoria teórica – discurso profético ou programático que tem em si mesmo o seu próprio fim e que 

nasce e vive da defrontação com outras teorias –, a teoria científica apresenta-se como um programa de percepção 

e de acção só revelado no trabalho empírico em que se realiza” (BOURDIEU, 2007: 59). 
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(FONSECA, idem, p. 63). Claudia Fonseca (idem) afirmou que “perguntando ‘o que você faz’ 

ou ‘o que você acha’, recebemos respostas interessantes, que refletem uma dimensão idealizada 

da sociedade”, porém “não temos como comparar este com outros tipos de fala”83. Enfim, o que 

recebemos é “um discurso nem falso, nem verdadeiro, mas que representa apenas uma 

dimensão de uma realidade multifacetada” (idem, p. 64). O que Fonseca sugeriu é que o 

pesquisador vá de encontro ao ambiente do pesquisado84 e saia da sua zona de conforto, 

experimentando outro tipo de elo na pesquisa e levando em consideração as relações mais 

sociais dos sujeitos. Nas palavras da autora, o fato realmente interessante é  

 
quando o objeto de estudo não é mais “informante”, submetido a regras da entrevista, 

que lhe são estranhas, mas sim “nativo” dominando seu espaço. Nesta situação, o 

pesquisador, um intruso mais ou menos tolerado no grupo, não nutre mais a ilusão de 

estar “em controle da situação”. É justamente aqui, quando seu mal-estar, sua 

incompetência nas linguagens locais o obriga a reconhecer dinâmicas sociais que não 

domina bem, que o antropólogo85 sente que está chegando a algum lugar. Quando 

nossos “nativos” começam finalmente a sentir-se em casa na nossa presença, zombam 

de nós ou até nos ignoram, aí passamos além dos diálogos “para inglês ver” (idem) 

 

É nessa exploração de outras áreas que conhecemos não somente o universo simbólico 

do pesquisado, mas também melhor o nosso, enxergando, assim, “com maior nitidez os 

contornos e limites históricos” dos nossos próprios valores. O que Fonseca defendeu, portanto, 

é uma descentralização do foco da pesquisa de nós para o outro, para posteriormente completar 

o “processo com a volta para a casa” (idem, p. 65). Sublinha-se que este estranhamento de fato 

se deu principalmente nas reuniões e nos intervalos dos recreios – os quais alguns foram 

acompanhando a sala dos professores.  Enfim, gostaria agora de sublinhar que se realizou essa 

observação junto aos professores no seu ambiente de trabalho, mais precisamente a escola, 

levando sempre em consideração que “existe vida social além da situação pesquisador-

pesquisado” (idem), o que me fez ciente de compreender, mesmo indo fazer um 

acompanhamento mais de perto, que capto certos aspectos da sua realidade social e não a 

totalidade. 

Enfim, depois do discorrido aqui, conclui-se essa discussão com algo que se considerou 

fundamental para o percurso da investigação. Günther afirmou que “enquanto participante do 

processo de construção do conhecimento, idealmente, o pesquisador não deveria escolher entre 

um método ou outro, mas utilizar as várias abordagens, qualitativas e quantitativas que se 

                                                           
83 Ela mencionou a fofoca, as desculpas, as piadas... 
84 Está-se ciente que ela está tratando do método etnográfico, coisa que não se fez neste trabalho. Contudo, 

considerou-se a ideia e a operacionalização bem-vindas para serem citadas. 
85 Ou o cientista social que lança mão deste recurso. 
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adequam à sua questão de pesquisa”. Se trata da natureza dos dados, como indicou Alvaro Pires 

(2014). Já “do ponto de vista prático existem razões de ordens diversas que podem induzir um 

pesquisador a escolher uma abordagem, ou outra” (GÜNTHER, idem, p. 207, grifos meu). A 

pretensão foi incorporar a prática científica como uma atividade aberta e nunca pronta de 

antemão, geradora de possibilidades de mudanças no transcorrer de seu caminho, cabendo ao 

pesquisador compreender esses momentos para desenvolver sua pesquisa de forma mais 

“completa” possível. 

Atingida praticamente toda exposição acerca dos conteúdos que preenchem este 

capítulo, inclina-se a apresentar de forma sucinta e objetiva como se organizou tanto o 

questionário como a entrevista86. Do primeiro se acredita ser satisfatório afirmar que se tratou 

de um levantamento de dados pessoais como nome, data de nascimento, informações acerca 

da mãe e do pai e assim por diante. Os elementos de estatuto profissional erguidos foram, por 

exemplo, local de trabalho, vínculo empregatício, disciplinas ministradas, etc. 

Sobre a entrevista, destaca-se que o roteiro se estruturou por meio de quatro eixos. Nesse 

sentido, o primeiro bloco de questões se fundamentou em perguntas que vão, a título de 

exemplo, desde as motivações pela escolha da profissão docente até a forma de inserção no 

emprego atual. No segundo bloco tratou-se de buscar dar conta das condições de trabalho dos 

professores: cotidiano na escola, relação com a gestão, etc. Já o terceiro eixo diz respeito ao 

ensino da disciplina de Sociologia enquanto o quarto bloco toca na vinculação a entidades 

coletivas ou participação em protestos que tivessem demandas da profissão. Para encerrar essa 

parte, se acredita ser significativo apontar que essas perguntas não fizeram parte de um esquema 

rígido de aplicação, pelo contrário, foram como bússolas que guiaram o pesquisador durante a 

navegação e orientação da pesquisa, o que quer dizer que as questões, além de não terem sido 

feitas necessariamente na ordem que aparecem no roteiro, se abriram para outras que não 

obrigatoriamente estavam presentes no papel87. 

Preza-se ainda em registrar que houve pequena utilização de obras literárias como forma 

de dialogar com teorias e o material empírico. Obviamente não se fez questão de substituir o 

arcabouço científico de análise em prol dos textos de literatura, mas se levou esse recurso em 

consideração por acreditar, assim como Freud (1973, p. 1286 apud LIMA, idem, 2012, p. 26), 

que “os poetas e autores literários são valiosíssimos aliados, cujo testemunho deve-se estimar 

em alto grau”. Entende-se tal recurso não somente como uma maneira de deixar mais 

                                                           
86 A “ligeireza” da explanação destes é em decorrência do fato que ambos se encontram, respectivamente, no 

anexo A e B. 
87 E de fato é como uma bússola real, visto que a orientação varia conforme o rumo do “barco” (ou da conversa). 
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“agradável” a leitura ou mais “bonito” este trabalho, mas também como forma de facilitar a 

compreensão do que se discute aqui. Esta afirmação será melhor entendida quando a leitura 

chegar nessas partes. 

Enfim, é com base nas reflexões epistemológicas e metodológicas apresentadas até aqui 

que se buscou compreender os desafios teóricos e empíricos antepostos pelo campo de pesquisa 

desta dissertação, a saber, os percursos formativos e identidades laborais das professoras e 

professores de ensino médio das escolas público-estaduais da cidade de Santa Maria – 

município localizado no interior do estado do Rio Grande do Sul –, com recorte específico 

sobre aqueles e aquelas que ministram a disciplina de Sociologia. 

Aproveitando que todo o arcabouçou epistemológico, metodológico e de técnicas 

terminou de ser exposto, afirma-se que o mesmo foi pensado e organizado visando que o 

pesquisador tivesse um mínimo de controle racional da pesquisa – digamos assim. Entretanto, 

retomando um dos eixos que estrutura o tripé de pesquisa88, foi preciso estar ciente que o 

pesquisador é também um sujeito atravessado por questões do inconsciente, o qual não faz o 

indivíduo ser dono da própria casa, para lançar mão da famosa afirmação de Freud (2010, p. 

186)89. Isso quer dizer que um pesquisador “auto-consciente até a moela”, como diria Claudia 

Fonseca (1999, p. 65), não é viável. 

Finaliza-se com trecho de uma crônica escrita por Machado de Assis90: 

 
Eu gosto de catar o mínimo e o escondido. Onde ninguém mete o nariz, aí entra o 

meu, com a curiosidade estreita e aguda que descobre o encoberto. Daí vem que, 

enquanto o telégrafo nos dava notícia tão graves como a taxa francesa sobre a falta de 

filhos e o suicídio do chefe de polícia paraguaio, coisas que entram pelos olhos, eu 

apertei os meus para ver coisas miúdas, coisas que escapam ao maior número, coisas 

de míopes. A vantagem dos míopes é enxergar onde as grandes vistas não pegam91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
88 Só para retomar: Ciências Sociais, Filosofia e Psicanálise. 
89 Ou em outras palavras de Freud (1996, p. 99), “devemos adotar a posição segundo a qual o fato de exigir que 

tudo quanto acontece na mente deve também ser conhecido pela consciência, significa fazer uma reivindicação 

insustentável”. 
90 A crônica fora publicada originalmente no dia 11 de novembro de 1900 no jornal carioca Gazeta de Notícias. 

Ela pode ser conferida integralmente em sítio de um projeto da Universidade Federal de Santa Catarina que se 

propôs a digitalizar as obras de Machado de Assis. Disponível em: <https://goo.gl/EUrYYP>. Acesso em: 

25/04/2018 
91 Relevante, contudo, estar atento para não escorregar e cair em um ensaio sobre a cegueira. 

https://goo.gl/EUrYYP
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CAPÍTULO 2 – Mundo laboral escolar: os professores que ministram a 

disciplina de Sociologia no Ensino Médio da rede pública-estadual da cidade 

de Santa Maria/RS 

 

Como o próprio título já orienta, o presente capítulo trata do mundo laboral do professor 

que ministra a disciplina de Sociologia no Ensino Médio das escolas público-estaduais da 

cidade de Santa Maria/RS. Tem-se em mente aqui duas finalidades. A primeira é explorar as 

condições de trabalho as quais esses profissionais estão submetidos, bem como a maneira ativa 

como eles dialogam com a realidade estrutural, operacionalizando sua capacidade de agência. 

O outro objetivo é o de apresentar as transformações mais gerais que o mundo do trabalho 

vivencia, sobretudo, a partir de 1970, com a reestruturação do sistema capitalista de produção. 

Justifica-se abaixo essas escolhas. 

Decidiu-se por esse formato em decorrência da perspectiva teórico-conceitual acerca da 

noção de identidade adotada neste estudo. Por isso, considera-se importante adiantar este tema 

– que terá toda uma dedicação especial no capítulo três desta dissertação – para pontuar breves 

considerações que tornarão mais claros os próximos passos.  

Claude Dubar é um sociólogo filiado a concepção nominalista de identidade em 

oposição à essencialista. Isto significa dizer que, diferente da perspectiva essencialista, a qual 

defende que a identidade é uma essência imutável em referência ao tempo, Dubar entende a 

identidade como passível de transformações. Bom, mas “se nada é e tudo se torna, o tornar-se 

não é tornar-se qualquer coisa ou de qualquer maneira” (DUBAR, 2009b, p. 349).  “A 

identidade de todo e qualquer ser empírico”, afirmou Dubar (2009a, p. 13), “depende da época 

considerada, do ponto de vista adotado”. E o que define ou possibilita a condição de se afirmar 

acerca desses “seres empíricos sempre mutáveis?” (idem). Segundo Dubar (idem), “são 

palavras, nomes que dependem do sistema de palavras em uso, que servem, num dado contexto, 

para nomeá-las”, ou melhor, “as maneiras de tornar-se estão ligadas a normas, quadros 

cognitivos, representações sociais, de formas de ser e de dizer, das trajetórias típicas nas 

organizações fluídas, de formas identitárias determinadas em um contexto diverso” (DUBAR, 

2009b, p. 349, grifos do original). De qualquer forma, “são modos de identificação 

historicamente variáveis” (DUBAR, 2009a, p. 13). 

De acordo com este autor existem dois tipos de identificações, a saber, “as identificações 

atribuídas pelos outros (o que chamo de ‘identidade para outrem’) e as identificações 

reivindicadas por si mesmo (‘identidades para si’)” (idem, p. 14). Partindo de “duas formas 
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sociais típicas (chamadas comunitárias e societárias)” (idem, p. 16), Dubar afirmou que cada 

uma delas põe “em jogo a dupla identificação, para outrem e para si, ainda que o façam de 

maneira significativamente diferente” (idem). Ou seja, “a própria definição do indivíduo e de 

seu lugar no processo social progressivamente no decorrer da história” (idem, p. 22).  

E aqui se chega onde se gostaria de chegar. Mas antes de entrar nos pormenores da 

discussão sobre o tema, importante salientar um detalhe fundamental – que por sinal transborda 

na discussão epistemológica proposta nesse trabalho, mais especificamente no capítulo 1. 

Claude Dubar (2009b, p. 349) deixou sublinhado que o uso do termo identidade utilizado por 

ele não é somente uma crítica ao essencialismo, “mas também do historicismo, concebido como 

uma forma de mudança social unificada, pré-programada, previsível, planificada”. Isto quer 

dizer que “não é porque não existe (ou não existe mais) identidade imutável, que todas as 

identificações têm a mesma história, o mesmo trajeto, o mesmo resultado. As identidades, 

múltiplas e em transformação, são também necessariamente incertas e plurais” (idem, grifos 

meus). O que se quer dizer com isso é que mesmo tratando das transformações mais gerais, 

ficou-se atento para as particularidades do contexto geográfico e temporal do objeto pesquisado.  

Voltando a discussão sobre o assunto da identidade, Dubar sublinhou que cada momento 

histórico e cada contexto produz maneiras dos indivíduos categorizarem os outros e a si 

mesmos. É por isso que este autor começou seu livro sobre A Crise das Identidades buscando 

“rastrear as diversas maneiras pelas quais emergiram historicamente figuras identitárias 

particularmente significativas” (2009a, p. 25), visando compreender qual é a natureza dessas 

formas de vínculos sociais “que emergem do processo histórico” (idem) e geram essas figuras. 

Conforme Dubar, “a emergência de formas novas de individualidade é aqui considerada como 

o resultado, não voluntário nem programado, de processos que modificam” as maneiras como 

os indivíduos se identificam “em consequência de transformações maiores na organização 

econômica, política e simbólica das relações sociais” (idem, p. 26, grifos meus). Nesse sentido 

que Dubar lançou mão, para tratar do aspecto político, simbólico e econômico, respectivamente 

falando, da análise sobre o processo de civilização de Norbert Elias; do processo de 

racionalização de Max Weber e; do processo de libertação de Karl Marx e Friedrich Engels. 

Trata-se, nesse seguimento, de buscar um diálogo entre os aspectos macro e micro da 

análise. É em apoio a essa concepção que a discussão acerca da organização do trabalho está 

sendo mobilizada neste capítulo. 

Como já destacado no primeiro parágrafo deste texto, a pretensão aqui, mesmo 

abarcando desde o taylorismo, é dar um destaque especial às últimas transformações ocorridas 
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no mundo do trabalho a partir da década de 1970. Para isso, recorreu-se ao que se considera 

grandes teorias de reconhecidos sociólogos que buscaram um enquadramento teórico-

conceitual para dar conta da nova forma e, consequentemente, também do novo vínculo social 

que estava emergindo.  

 

2.1. Do taylorismo ao toyotismo: breves considerações 

 

Como bem abordado no primeiro parágrafo deste capítulo, o objetivo principal aqui é 

compreender como se apresenta atualmente a esfera laboral do docente, mais especificamente 

daqueles que foram entrevistados para este trabalho. Para tal, considerou-se relevante que fosse 

realizado uma breve excursão sobre as formas históricas de organização do trabalho no 

capitalismo. A intenção é que posteriormente discuta-se a relação entre as transformações do 

mundo laboral e o ambiente escolar, visto que, como bem destacou Mariano Enguita (1989, s/n, 

grifo meu) no prefácio do seu livro A Face Oculta da Escola: Educação e Trabalho no 

Capitalismo, “se aceitarmos que uma função primordial da escola é a socialização para o 

trabalho92, salta aos olhos a necessidade de compreender o mundo do trabalho para poder dar a 

devida conta do mundo da educação”. 

Antes de adentrar especificamente na exposição dos modelos de organização, cabe 

traçar, como já fora feita na introdução desta dissertação, a localização social onde compreende-

se estar inserido o profissional da docência. Por um lado, observa-se o profissional da docência 

enquanto um trabalhador, ou seja, que se encontra minimamente inserido na lógica mais geral 

do âmbito laboral que é compartilhada pelos demais trabalhadores. Isto porque, como bem 

destacou Sadi Dal Rosso (2008), as formas de organização do trabalho (que segundo o autor 

objetiva, entre outras coisas, o aumento da intensificação do trabalho, ou seja, maior exploração 

(idem, p.45), sociologicamente, não se tratam de eventos isolados e “sim de uma condição geral 

[...], fixada em regras e normas de conduta, em habitualidade, constituindo um padrão de 

organização que, portanto, independe dos desejos, das vontades e das características específicas 

de cada trabalhador” (idem, p. 43, grifos meus) 

Por outro lado, destaca-se também que a profissão docente possui suas especificidades 

e que estes impactos mais estruturais chegam de maneira particular neste campo. Um breve 

parêntese apenas para pontuar a noção de profissão utilizada aqui. Sem ainda adentrar em um 

resgate histórico e terminológico da questão, sublinha-se que aqui há um afastamento da 

                                                           
92 “E assim o fazem não apenas a maioria dos estudiosos da educação, mas também seus agentes e seu público” 

(idem) 
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perspectiva anglo-saxônica da sociologia das profissões para filiar-se ao ponto de vista de 

Claude Dubar (2005; 2012). Diferentemente da primeira concepção, que considera profissão 

somente aquelas que implicam existência de um diploma universitário, são “beneficiadas por 

uma legislação que protege seu exercício e permite às suas associações deter o monopólio de 

sua formação e certificação” (DUBAR, 2012, p. 356), Dubar (idem, p. 364) expande tal noção. 

Segundo ele 

 
todos os “trabalhos”, mas também todos os “trabalhadores”, independentemente de 

gênero, cor ou religião, têm direito à qualificação de profissional, [...] do ponto mais 

alto ao mais baixo da escala social, do médico à auxiliar de enfermagem, do 

engenheiro ao operário, do professor universitário à professora auxiliar do ensino 

básico. [...] Com a condição de que esses “trabalhos” sejam organizados, definidos, 

reconhecidos como “ofícios”, isto é, atividades que requerem competências que 

possam ser certificadas93 

 

Por enquanto limita-se essa discussão para focar no aspecto mais estrutural do debate. 

Destaca-se, contudo, que a questão acerca da profissão será retomada mais adiante. Realizada 

estas devidas considerações, foca-se agora na exposição sobre as formas de organização do 

trabalho. 

Considerou-se relevante iniciar essa discussão tocando no sentido de uma palavra. Harry 

Braverman (1987, p. 68, grifos do original) muito bem nos lembrou que etimologicamente “o 

verbo to manage (administrar, gerenciar), vem de manus, do latim, que significa mão”. Em 

épocas passadas o termo “significava adestrar um cavalo nas suas andaduras”; no capitalismo 

trata-se de um empenho do capitalista, “através da gerência (management), em controlar” 

(idem, grifos do original). “E o controle é”, continuou Braverman, “o conceito fundamental de 

todos os sistemas gerenciais, como foi reconhecido implícita ou explicitamente por todos os 

teóricos da gerência” (idem). 

Relevante ressaltar que “o controle de turmas grandes de trabalhadores antecede de 

muito à época burguesa” (idem, p. 65). A diferença é que se antigamente lidava-se com um 

trabalho feito por escravos, como na construção das pirâmides, por exemplo, no capitalismo 

utiliza-se mão de obra assalariada, a qual representa um custo no interior do estímulo do 

capitalista em “exibir um excedente e acumular capital” (idem, p. 66). A consequência é que 

este fato “ensejou uma arte inteiramente nova de administrar, que mesmo em suas primitivas 

manifestações era muito mais completa, autoconsciente, esmerada e calculista do que qualquer 

coisa anterior” (idem). 

                                                           
93 “O problema”, chamou a atenção o autor, “é o trabalho informal não declarado, não reconhecido e não 

acompanhado de uma oportunidade de formação certificadora” (DUBAR, idem) 
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Sublinha-se que quando o autor fala em controle, ele está se referindo, de maneira geral, 

às formas em que se organiza o trabalho no capitalismo. Conforme Braverman, “os economistas 

clássicos, [...] seguidos por homens como Andrew Ure e Charles Babbage, [...] foram os 

primeiros a cuidar, de um ponto de vista teórico, dos problemas da organização do trabalho no 

seio das relações capitalistas de produção” (idem, p. 82). Contudo, ressalta o autor, nenhum 

desses levou tão a fundo a tarefa de organizar o trabalho de forma tão metódica quanto Frederick 

Winslow Taylor (1856-1915).  

Taylor, que fora engenheiro mecânico norte-americano, iniciou o movimento da 

gerência científica no final do século XIX. Conforme Braverman (idem), “a gerência científica 

[...] significa um empenho no sentido de aplicar os métodos da ciência aos problemas 

complexos e crescentes do controle do trabalho nas empresas capitalistas em rápida expansão”. 

Maurício Tragtenberg (2006, p. 88, grifos do original) destacou, por sua vez, que na essência 

do “método Taylor [...], presidindo tudo, está uma atitude descritiva na qual o importante é o 

como e não o porquê da ação”. 

Baseado em uma alta divisão do trabalho, onde de um lado estão os que executam e de 

outro estão os que planejam, o como que se deve realizar as atividades é repassado pela direção 

após estudos empíricos, “predominando, [assim], a organização sobre o homem”94 (idem, p. 

92). Para estas pesquisas, como pontuou Braverman (idem, p. 99), Taylor selecionava 1 a cada 

8 “dos melhores trabalhadores, isto é, atípicos” (TRAGTENBERG, idem, p. 93), para gerar 

dados nos quais era possível observar a execução de tarefas em ritmos mais rápidos que o 

normal (idem). Nesse sentido que “o chamado ‘estudo do tempo’” (PINTO, 2010, p. 30) – ou 

seja, o da cronometragem – e dos movimentos “definem-se como pedra angular [do] sistema 

de racionalização do trabalho” em Taylor (idem, p. 90, grifo do original). Em síntese: o que 

Taylor fez foi, “dentro das condições técnicas vigentes” (DAL ROSSO, idem, p. 58), atuar 

“sobre a organização do trabalho e aí introduzir transformações” (idem, p. 62, grifos meus). 

Por sua vez, Henry Ford (1862-1947), empreendedor norte-americano fundador da Ford 

Motor Company, deu prosseguimento a lógica de Taylor. De acordo com Dal Rosso (idem, p. 

                                                           
94 “Taylor elevou o conceito de controle a um plano inteiramente novo quando asseverou como uma necessidade 

absoluta para a gerência adequada a imposição ao trabalhador da maneira rigorosa pela qual o trabalho deve 

ser executado. Admitia-se em geral antes de Taylor que a gerência tinha o direito de ‘controlar’ o trabalho, mas 

na prática esse direito usualmente significava apenas a fixação de tarefas, com pouca interferência direta no modo 

de executá-las pelo trabalhador. A contribuição de Taylor foi no sentido de inverter essa prática e substituí-la pelo 

seu oposto. A gerência, insistia ele, só podia ser um empreendimento limitado e frustrado se deixasse ao 

trabalhador qualquer decisão sobre o trabalho. Seu ‘sistema’ era tão-somente um meio para que a gerência 

efetuasse o controle do modo concreto de execução de toda atividade no trabalho, desde a mais simples à mais 

complicada. Nesse sentido, ele foi o pioneiro de uma revolução muito maior na divisão do trabalho que qualquer 

outra havida” (BRAVERMAN, 1987, p. 86, primeiros grifos do original, segundos meus). 
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57), modificações “técnicas de peso acontecem com a modernização do sistema taylorista pela 

capacidade de Henry Ford de adaptar os sistemas de cadeias produtivas ou esteiras rolantes 

empregados nos abatedouros de animais para a produção em massa de automóveis e outros 

produtos industriais”. Como bem sublinhou Geraldo Pinto (idem, p. 35), a inovação inserida 

“por Ford, com a linha de produção em série, foi a colocação do objeto de trabalho num 

mecanismo automático que percorresse todas as fases produtivas, sucessivamente, desde a 

primeira transformação da matéria-prima bruta até o estágio final”. Sendo assim, 

 
ao longo dessa linha, as diversas atividades de trabalho aplicadas à transformação das 

matérias-primas ou insumos foram distribuídas entre vários operários fixos em seus 

postos, após terem sido suas intervenções subdivididas em tarefas cujo grau de 

complexidade foi elevado ao extremo da simplicidade (PINTO, idem, p. 35-36) 

 

Em síntese, “as características centrais do ‘método da administração científica’ proposto 

por Taylor como a forma de aumentar o rendimento do trabalho são mantidas e aprofundadas 

por meio dos controles mecânicos do ritmo e da velocidade do trabalho” (DAL ROSSO, idem, p. 

57) 

Antes de se pontuar algumas características do toyotismo, preza-se em mencionar um 

dos elementos intermediários entre o taylorismo e o modelo que será logo mais explorado. 

Destaca-se que Elton Mayo (1880-1949) e sua Escola das Relações Humanas 

(TRAGTENBERG, idem), antes mesmo de Taiichi Ohno (1912-1990)95, introduziu em seu 

modelo de gestão do trabalho princípios que podemos considerar de ordem mais horizontais. 

Trata-se fundamentalmente da busca do consenso ao invés do conflito entre os trabalhadores, 

ou seja, a sua proposta foi acentuar “o papel da negociação e compromisso” (TRAGTENBERG, 

idem, p. 104), buscando a harmonia por meio da Psicologia. Além disso, Mayo procurou a 

“valorização do informal, [...] da comunicação afetiva e simbólica, levando à noção das 

dinâmicas de grupo, [...] uma pedagogia em nível grupal e uma ação que visa mais à formação 

do que à seleção” (idem, grifos do original). A crítica de Tragtenberg é que apesar da Escola 

ter por intenção ressaltar “a participação no processo decisório, [...] esta decisão já é tomada de 

cima, a qual [o trabalhador] apenas reforça” (idem). 

É no toyotismo – como ficou conhecido o modelo proposto por Ohno –, contudo, que 

esta lógica mais flexível e horizontal se institucionalizou. A pretensão aqui será a de pontuar 

                                                           
95 Ohno foi o engenheiro da fábrica Toyota que reestrutura a forma de organização da empresa, dando origem ao 

modelo de gestão conhecido como toyotismo. 
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suas características básicas e fundamentais96, as quais se sintetizam em dois pilares de 

sustentação que tem por objetivo extinguir o desperdício. Trata-se do just-in-time/kanban e da 

autonomação. O primeiro é relativo, respectivamente, ao método e à ferramenta que faz com 

que esse método funcione. A proposta era a de flexibilizar a produção pela utilização de meios 

de trabalho aptos a ajustar a capacidade produtiva a uma demanda variável em volume e 

composição. O sistema kanban poderia ser considerado o mensageiro que avisa qual o momento 

certo para produzir peças e encaminhá-las de um setor para outro sem deixar gerar estoques. Já 

a autonomação dá existência à fluidez na produção. Isto porque esse princípio fazia com que a 

máquina funcionasse sozinha, dando maior margem de liberdade para o funcionário. Como bem 

destacou Giovanni Alves, “essa nova organização da produção e do trabalho significa o 

abandono da organização do trabalho em postos fixos e especializados” (2011, p. 49). 

Preza-se ainda em abordar aquilo que Alves chamou de “nexo essencial do toyotismo”. 

Segundo o autor trata-se da captura da subjetividade. Se em Taylor havia a clara separação entre 

concepção e execução, no projeto de Ohno leva-se em consideração também a cabeça do 

operário. Assim, o “operador de base” acabou ganhando “certa ‘polivalência’ (pois é preciso 

saber intervir em diversos tipos de materiais) e certa ‘poliatividade’ (mesclando tarefas de 

fabricação, de discussão, de manutenção trivial, até mesmo, de gestão produtiva)” (idem). Em 

síntese: não se requer apenas que o trabalhador se subordine no aspecto formal-material, mas 

também no espiritual. Trata-se não somente de “máquinas inteligentes, mas sim operadores 

‘inteligentes, trabalhando em equipe, com habilidade e talento para dar palpites que aprimorem 

a inteligência do autônomo espiritual” (idem, p. 57). 

Importante destacar e desenvolver um pouco mais destas transformações no âmbito do 

gerenciamento do trabalho e em sua lógica discursiva (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009). 

Para melhor compreender o ponto de vista da gestão organizacional, “que se apresenta como 

sistematização e inscrição de práticas forjadas no âmbito das empresas em regras de conduta 

de caráter geral”, Boltanski e Chiapello (idem, p. 85, grifos meus) analisaram a literatura 

empresarial “destinada a executivos”97 (idem). Respaldando-se em obras fundamentadas “em 

visões normativas que levem em conta não só as aspirações pessoais a garantias e à autonomia, 

mas também o modo como essas aspirações podem ser vinculadas a uma orientação mais geral 

para o bem comum” (idem, p. 85, grifos meus), os autores verificaram que os livros enfocavam 

                                                           
96 Para maior compreensão acerca das origens sócio-históricas bem como de outras questões relacionadas a esse 

modelo, cf. Giovanni Alves. Trabalho e Subjetividade: o espírito do toyotismo na era do capitalismo manipulatório 

(2011) e Ricardo Antunes. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho (1999). 
97 Apesar de se sublinhar a discussão no plano dos anos 1990, os autores fazem um trabalho de comparar os 

discursos produzidos neste ano com os que foram elaborados nos anos 1960. 
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numa maior “rejeição à hierarquia” e a “todas as instâncias associadas à autoridade (patrões, 

chefes, ordens, etc)” (idem, p. 98-99, grifos do original), prometendo “igualdade formal e 

respeito às liberdades individuais” (idem, p. 99), visando “aumentar a autonomia das pessoas 

e das equipes” (idem, p. 111, grifos meus). Além disto, se sobressai uma “atenção obsessiva à 

adaptação, à mudança, à ‘flexibilidade’” (idem, p. 100, grifos meus). Estas últimas observações 

vão ao encontro da lógica concorrencial, elemento fundamental na argumentação destes 

autores, “principalmente porque a desaceleração do crescimento dos últimos vinte e cinco anos 

e o aumento do número de desempregados reforçam a convicção de que o desenvolvimento 

econômico se tornou mais difícil, e a luta econômica, impiedosa” (idem, p. 101). 

No que toca ao último âmbito citado, há em Robert Castel (1998) um importante recurso 

de análise. Debruçando-se sobre as consequências das últimas transformações do capitalismo, 

Castel dedica atenção não somente aos que estão inseridos na lógica da empregabilidade, mas 

também – e sobretudo – aos que estão vulneráveis ou excluídos. O alto nível de desemprego 

bem como a precarização das condições de trabalho, que se apresentam na forma de 

subcontratação, contratos temporários ou por tempo indeterminado, etc., se manifestam de 

maneira peculiar neste novo tempo do mundo. Destaca-se que, mesmo sendo escrito no 

contexto da França que outrora viveu de fato um Estado de Bem Estar Social, o livro sublinha 

que “o que se cristaliza na periferia da estrutura social [...] inscreve-se numa dinâmica social 

global” (idem, p. 33-34). Nesse sentido, coube a verificação deste fato tanto no Brasil, que vive 

um cenário de aumento do desemprego98, como na esfera docente, que vivencia este contexto 

assim como o da precarização, a qual se manifesta com os contratos, falta de concursos, desvios 

de funções, aumento de intensificação do trabalho, etc. Tal análise será apresentada logo 

adiante. 

Voltando ao debate sobre toyotismo, sublinha-se mais dois pontos que Giovanni Alves 

aborda: a universalização do modelo Toyota bem como sua implementação em qualquer gênero 

de negócio ou prestação de serviços99. Antes de prosseguir, cabe realçar que a expansão do 

toyotismo fez com que ele passasse a “mesclar-se, em maior ou menor proporção, a suas 

objetivações nacionais (e setoriais), com outras vias de racionalização do trabalho, capazes de 

dar maior eficácia à lógica flexibilizada” (idem, p. 62).  

                                                           
98 Cf. Folha de São Paulo. Desemprego sobe para 12,6%, e Brasil tem 13,1 milhões de desocupados. Disponível 

em: <https://bit.ly/2MRlqkp>. Acesso em: 15/05/2018.  

Cf. Folha de São Paulo. Avanço do desemprego surpreende especialistas. Disponível em: 

<https://bit.ly/2WEy0Ud>. Acesso em: 01/04/2019 
99 Ele mencionou uma reportagem do jornal Estado de São Paulo onde mostra que até hospitais e ramos 

alimentícios vinham adotando esse modelo. 

https://bit.ly/2MRlqkp
https://bit.ly/2WEy0Ud
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Cabe destacar que essa universalização do modelo não se limitou apenas à negócios ou 

prestação de serviços pelo mundo todo. Como bem destacou Alves (idem, p. 94), esse espírito 

do toyotismo – sintetizado nas implicações das inovações nos aparatos tecnológicos, 

gerenciamento sob “critérios de produtividade e desempenho” bem como no seu nexo 

discursivo100 – transborda da esfera da empresa privada e se dissemina pela sociedade como um 

todo. Cabe, antes de abarcar essa questão, retomar de forma sucinta o taylorismo-fordismo para 

melhor compreensão da problemática. 

Salienta-se que taylorismo e o fordismo101 não são apenas uma forma de organizar o 

trabalho, mas são também filosofias ou concepções de mundo102 que orientam os indivíduos na 

forma de ser e estar nesse mundo. Segundo Antonio Gramsci (2011, p. 334, grifos meus), “na 

América, a racionalização determinou a necessidade de elaborar um novo tipo humano, 

adequado ao novo tipo de trabalho e de processo produtivo”. Não à toa Ford se interessava 

pelas esferas mais íntimas dos empregados. Gramsci (idem, p. 335, grifo meu) afirmou que “a 

verdade é que não se pode desenvolver o novo tipo de homem exigido pela racionalização da 

produção e do trabalho enquanto o instinto sexual não for adequadamente regulamentado, não 

for também racionalizado”, isto porque “a libido é a energia psíquica que organiza as 

disposições psicofísicas do trabalho vivo” (ALVES, 2011, p. 116). Ou seja, o atravessamento 

de questões estruturais do mundo do trabalho na subjetividade dos indivíduos não é novidade. 

Feita essa menção, retoma-se a discussão das implicações da reestruturação produtiva 

na sociedade em geral. Acompanhando essas transformações de ordem organizacional e 

tecnológica, podemos verificar, juntamente com Dardot e Laval, a figura do neoliberalismo. O 

neoliberalismo é entendido por esses autores como um sistema normativo, ou melhor, “é em 

primeiro lugar e fundamentalmente uma racionalidade e, como tal, tende a estruturar e 

organizar não apenas a ação dos governantes, mas até [...] a dos governados” (DARDOT; 

LAVAL, 2016, p. 17, grifo do original). Nesse sentido, o neoliberalismo “produz certos tipos 

de relações sociais, certas maneiras de viver, certas subjetividades”, ou seja, “com o 

neoliberalismo o que está em jogo é nada mais nada menos que a forma de nossa existência, 

[...] a forma como somos levados a nos comportar, a nos relacionar com os outros e com nós 

mesmos” (idem, p.16, grifos meus). 

                                                           
100 De acordo com Boltanski e Chiapello (idem, p. 39, grifo meu), o espírito é compreendido enquanto “a ideologia 

que justifica o engajamento no capitalismo”. 
101 Sobre fordismo e taylorismo cf. Harry Braverman. Trabalho e capital monopolista (1987) e François Vatin. 

Epistemologia e sociologia do trabalho (2002). 
102 Uma visão cômica, por exemplo, do impacto da atividade repetitiva na industrial pode ser conferida no filme 

Tempos Modernos, uma película norte-americana de 1936 dirigida e roteirizada por Charles Chaplin  
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Precisando ainda mais a definição, Dardot e Laval consideram o neoliberalismo “como 

um conjunto de discursos, práticas e dispositivos que determinam um novo modo de governo 

dos homens segundo o princípio universal da concorrência” (idem, p. 17, grifo nosso). Sendo 

assim, como seria a tipologia da ação individual frente à competição no mundo? Em síntese: as 

pessoas gerenciariam suas vidas como se estivessem gerenciando uma empresa. Isso quer dizer 

que o “indivíduo deve governar-se a partir de dentro por uma racionalização técnica de sua 

relação consigo mesmo. Ser ‘empreendedor de si mesmo’”, continuaram os autores, “significa 

conseguir ser o instrumento ótimo de seu próprio sucesso social e profissional” (idem, p. 350, 

grifos meus). E mais: “a instauração de técnicas de auditoria, vigilância e avaliação visa a 

aumentar essa exigência de controle de si mesmo e bom desempenho individual” (idem). 

Destaca-se que são nesses termos que se compreende o transbordamento da gestão empresarial 

para outros âmbitos da vida social. 

Aqui cabe uma pergunta interessante. Como chegamos a essa mentalidade? Esta 

pergunta feita assim de forma tão ampla clama por uma infinidade de possibilidades de 

respostas. Algumas destas que chamam a atenção estão justamente na discussão mobilizada por 

Dardot e Laval em A Nova Razão do Mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal (livro já 

citado aqui). Contudo, levando em consideração a estrutura de uma dissertação, optou-se aqui 

por um recorte. Tendo em vista questões relevantes para a pesquisa, tais como a formação e a 

educação, decidiu-se abordar os impactos da Teoria do Capital Humano para esta questão, isto 

é, para a estabilização de uma nova conduta dos indivíduos. Além do mais, este debate é de 

suma relevância para a compreensão de outro tema que será tratado aqui: a “mudança de ênfase 

da administração para a gestão educacional” (KLAUS, 2016, p. 58). 

 

2.2. Administração Escolar 

 

Para melhor entendimento acerca da Teoria do Capital Humano é necessário que, 

mesmo en passant, se aborde o debate acerca de desenvolvimento, subdesenvolvimento e 

administração escolar. Viviane Klaus (2016, p. 09), que se dedicou a desenvolver toda uma 

discussão acerca da relação entre gestão e educação, afirmou que as “noções de 

desenvolvimento e subdesenvolvimento [são] invenções do período pós-Segunda Guerra 

Mundial”. Como fato, ao visitar-se o site da Organização das Nações Unidas (ONU), 

organização fundada em 1945, podemos observar que a mesma é uma estrutura “internacional 

formada por países que se reuniram voluntariamente para trabalhar pela paz e o 
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desenvolvimento mundiais”103, auxiliando territórios afetados pela guerra e realizando políticas 

de combate ao subdesenvolvimento. 

Uma das áreas de relevância ímpar nessa conjuntura foi a educação. Não à toa que em 

16 de novembro de 1945 foi criada a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência 

e a Cultura (UNESCO), “com o objetivo de garantir a paz por meio da cooperação intelectual 

entre as nações, acompanhando o desenvolvimento mundial e auxiliando os Estados-Membros 

– hoje são 193 países – na busca de soluções para os problemas que desafiam nossas 

sociedades”104 

Alguns anos mais tarde, precisamente em 1951, o Departamento de Assuntos 

Econômicos da ONU difunde um documento “denominado Measures for the Economic 

Development of Under-Developed Countries – considerado um dos documentos mais influentes 

da época no processo de reestruturação da sociedade –”, o qual havia sido elaborado “por uma 

comissão de especialistas” (KLAUS, idem, p. 22, primeiros grifos do original e posteriores 

meus). O relatório era de natureza diagnóstica e apontava os melhores caminhos para se 

alcançar a melhoria da saúde das sociedades latino-americanas. Como bem sublinhou Klaus 

(idem, p. 23, grifos meus),  

 
para que a América Latina se constituísse como um continente desenvolvido, 

deixando para trás os aspectos patológicos considerados característicos do 

subdesenvolvimento, apontava-se como necessário: um novo sistema social, não 

baseado na antiga distinção entre Estado e economia, tão cara aos economistas 

clássicos e neoclássicos; o desenvolvimento de esquemas institucionais que 

promovessem a modernização; [...] a capitalização de toda a população – sem 

discriminação de raça, etnia, oportunidades –, principalmente através de um programa 

político de educação para todos 

 

Como pode se frisar novamente, “a educação é central nesse contexto” (idem). Ademais, 

ressaltou Klaus (idem, grifos meus), “a questão não é mais no que o Governo deve mexer e no 

que o Governo não deve mexer, mas a necessidade de intervenção”. Sinteticamente, os “experts 

da economia acreditavam que o desenvolvimento, a modernização e as mudanças sociais 

pudessem ser produzidas através de uma administração objetiva e racional” (idem, primeiro 

grifo do original e restantes meus). Nesse sentido, é possível afirmar que “a administração 

como um problema de ordem pública encontrou condições para a sua emergência no período 

pós-guerra”105 (idem, p. 24). 

                                                           
103 Nações Unidas Brasil. Conheça a ONU. Disponível em: <https://bit.ly/2JMWWpK>. Acesso em:  25/06/2019. 
104 Nações Unidas Brasil. Unesco. Disponível em: <https://bit.ly/2rEpdUd>.  Acesso em: 25/06/2019. 
105 “A administração científica, tanto no âmbito da produção quanto no âmbito das relações pessoais, se tornou um 

modo de vida e uma necessidade de ordem pública no contexto econômico, político e social do pós-guerra” 

(KLAUS, 2016, p. 09, grifos meus). 

https://bit.ly/2JMWWpK
https://bit.ly/2rEpdUd
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Sublinha-se, nesse sentido, que um dos instrumentos da administração pública é o censo, 

destacando neste momento, sobretudo, o recenseamento geral de 1950, o qual “orientou-se por 

recomendações da ONU, integrando-se no Censo das Américas de 1950, que foi promovido 

pelo Instituto Interamericano de Estatística” (idem, p. 26). É nesse censo, por exemplo, que o 

ex-presidente da República Juscelino Kubitschek de Oliveira destacou, em pronunciamento na 

abertura da sessão legislativa do Congresso Nacional em 1959, os números da alta taxa de 

analfabetismo na população brasileira, ressaltando a quão problemática era essa questão e o 

quanto a educação se apresentava atrelada ao nível de desenvolvimento do país. 

 
Ampliar o sistema educacional do País e colocá-lo a serviço do desenvolvimento tem 

sido preocupação constante deste Governo. Todavia, dificuldades consideráveis não 

permitem, de imediato, que se leve a termo um programa integral de educação, capaz 

de, em tempo breve, assegurar a cada brasileiro, oportunidades educacionais que 

efetivamente lhe permitam contribuir para o progresso social, econômico e cultural da 

Nação. Para que se atinja plenamente esse objetivo, hão de ser somados os esforços 

de administrações sucessivas. Em mensagens anteriores, temos alertado a Nação para 

a gravidade do problema e para a necessidade ingente de superarmos as condições de 

atraso que comprometem o nosso desenvolvimento (OLIVEIRA apud BRASIL, 

1987, p. 309) 

  

Interessante ainda observar nesse pronunciamento o grau de racionalidade 

administrativa que se apresentava no Governo.  

 

Não mais se acredita, hoje, que basta abrir escolas para semear progresso e 

desenvolvimento. Tampouco se admite que o desenvolvimento, por si só, 

espontaneamente, faça surgir o sistema educacional que o sustente e consolide. A 

idéia dominante, entre os educadores do nosso tempo, é de que cumpre criar escolas 

entre os educadores do nosso tempo, é de que cumpre criar escolas adequadas, 

capazes de transmitir as experiências, atitudes e habilidades, requeridas em cada 

estágio do desenvolvimento.  

 

Considerada a situação do ensino no Brasil, em ampla perspectiva, a educação 

ministrada pela escola primária apresenta-se como a tarefa precípua do Governo, o 

problema, por excelência, a ser equacionado e resolvido. Se não lhe imprimirmos a 

amplitude e eficácia necessárias, o nosso homem comum não poderá alcançar o grau 

de produtividade que a sociedade industrial de nossos dias exige, nem será possível 

descobrir-se, estimular-se e cultivar-se, devidamente, o elemento mais apto, destinado 

a compor as elites nacionais (idem, p. 308-309, grifos meus) 

 

Apresentadas estas questões, faz-se questão de entrar precisamente no debate sobre 

administração escolar propriamente dita. Para tal, lançar-se-á mão de aspectos precisos da obra 

Administração Escolar, a qual é considerada um clássico nos estudos desta área no Brasil. A 

obra, publicada “como uma edição comemorativa do 1º Simpósio Interamericano de 
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Administração Escolar realizado em 1961”106, é composta por um artigo de cada autor que a 

produziu, a saber, Anísio Spínola Teixeira; José Querino Ribeiro; Moysés e Carlos Correa 

Mascaro. 

Antes de mais nada, considera-se relevante registrar um recorte temporal. A pretensão 

aqui não é de realizar uma profunda discussão sobre administração e gestão escolar, mas 

apontar elementos básicos que possibilite uma leitura de aproximação ou de afastamento com 

questões da ordem da organização do mundo do trabalho mais geral. Mais adiante esta 

problemática ficará mais clara. Enfim, vamos ao recorte. 

A reflexão mais sistemática acerca do “conhecimento no campo da administração do 

ensino no Brasil” (SANDER, 2007, p. 424) surgiu a partir de 1930, sobretudo em função de 

“uma nova efervescência política e intelectual” no país (idem, p. 425). No campo da educação, 

como bem destacou Benno Sander, “essa efervescência intelectual se materializou no 

movimento da Escola Nova e no Manifesto dos Pioneiros da Educação em 1932, no Rio de 

Janeiro” (idem, grifos do original). É neste manifesto uma das primeiras vezes que se citava a 

problemática da administração educacional, ou seja, pensar de forma mais científica a esfera da 

educação no país. De acordo com o manifesto, a “causa principal [do] estado [...] de 

desorganização do aparelho escolar é na falta, em quase todos os planos e inciativas, da 

determinação dos fins de educação (aspecto filosófico e social) e da aplicação (aspecto técnico) 

dos métodos científicos aos problemas de educação” (MANIFESTO, 2010, p. 34). Em resumo: 

“na falta de espírito filosófico e científico, na resolução dos problemas da administração 

escolar” (idem). Apenas para pontuar, isto não significa a total inexistência de estudos acerca 

da administração escolar no período colonial e na Primeira República, entretanto, “em geral, 

essas publicações eram levantamentos e relatórios de caráter descritivo, normativo, legalista e 

de reduzida sistematização”107 (idem, p. 424). 

Dando prosseguimento, conforme Ângelo Souza, “um dos primeiros trabalhos 

produzidos no Brasil sobre administração escolar é de autoria de Antônio Carneiro Leão, de 

1939” (2017, p. 02). Segundo Souza, Leão, baseando-se na articulação entre “os conceitos e 

exemplos da administração escolar nos diferentes países e sistemas de ensino”, produz um texto 

                                                           
106 Conforme os autores na apresentação da obra, a saber, Graziela Abdian, Adolfo Calderón e José Ferreira de 

Oliveira. 
107 Segundo Benno Sander (2007, p. 424), este fato se deu em função de que “durante o período colonial, a 

educação não constava entre as prioridades dos governantes que, conseqüentemente, não se preocuparam com a 

organização de um sistema de ensino para a população. Em que pesem os esforços e a ação de educadores, 

publicistas e políticos que se bateram pela valorização da educação durante o Império e a Primeira República, a 

avaliação histórica não registra a existência de uma infra-estrutura organizacional e administrativa do Estado 

brasileiro preparada para atender às exigências mínimas das poucas instituições educacionais para a elite 

governante da época e, muito menos, para planejar e dirigir as escolas destinadas à educação popular”. 
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de organização escolar, “na qual as funções, deveres e relações hierárquicas são bastante 

explícitas” (idem). Como bem destacou Souza, “o texto passa pelas figuras do diretor de 

educação, superintendente de escolas, etc., até chegar no diretor de escola” (idem). O diretor da 

escola, por sua vez, deveria ser um professor, mais especificamente um determinado tipo de 

professor 

 

com o conhecimento da política educacional de seu povo e dos deveres de 

administrador. [...] [O diretor] defende a política de educação estabelecida, interpreta-

a, realiza-a em sua esfera com inteligência e lealdade. [...] Sua ação não se limita, 

porém, à administração, ela é também de orientação ou de cooperação como o 

orientador. Em qualquer dos casos é preciosa e indispensável. [...] É então o 

coordenador de todas as peças da máquina que dirige, o líder de seus companheiros 

de trabalho, o galvanizador de uma comunhão de esforços e de ações em prol da obra 

educacional da comunidade (LEÃO, 1953, p. 107-109 apud SOUZA, 2017, p. 03). 

 

Outro autor considerado relevante para esta discussão é José Querino Ribeiro. Isto 

porque se Leão “é muito dedicado à praticidade didática”, Ribeiro “representa talvez a primeira 

bem-sucedida tentativa no país de apresentação de um ensaio que busca ao mesmo tempo 

sugerir formas de organização e administração da escola e teorizar sobre esses aspectos 

(SOUZA, idem, p. 03). Ribeiro argumentou que como consequência do desenvolvimento social 

mais amplo a escola acabou ocupando um grau de relevância cada vez maior “na constelação 

das instituições sociais: suas atividades específicas começam a ser sobrecarregadas pela 

multiplicação, variação e extensão das coisas que deve ensinar e fazer aprender” (RIBEIRO, 

1986, p. 27 apud DRABACH; MOUSQUER, 2009, p. 262-263). Paralelamente a este fato, “o 

autor afirma que a educação pública, pela lógica de financiamento público a que está submetida, 

tem o dever de apresentar resultados adequados ao máximo” (SOUZA, 2017, p. 03). 

De acordo com Carlos Correa Mascaro, Ribeiro empreendeu um esforço para definir 

terminologicamente o que seria a Administração Escolar, buscando reduzi-la “a seus justos 

limites e a suas reais responsabilidades, como caso particular da Administração Geral e 

suscetível de ser definida, como já vem sendo feita por autores modernos, com base na doutrina 

clássica de Fayol” (MASCARO, 1968, p. 77). Segundo Ribeiro, a Administração Escolar se 

definia como  

 

um conjunto de processos técnicos, cientificamente determináveis que, servindo a 

certa filosofia e certa política de educação em geral, e de escolarização em particular, 

desenvolvem-se antes, durante e depois das atividades básicas da escola, com o 

objetivo de assegurar-lhes unidade, economia e aperfeiçoamento (RIBEIRO, sd, sp 

apud MASCARO, 1968, p. 77-78) 
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“Partindo dessa definição”, prosseguiu Mascaro (idem, p. 77, grifos do original), “e 

dentro do esquema ‘fayolista’, [Ribeiro] enumera [..] como atividades específicas da 

Administração Escolar, o planejamento, a organização, a assistência à execução ou gerência, 

a avaliação de resultados e a prestação de contas ou relatórios”. Sendo assim, “essas atividades 

específicas se aplicam aos seguintes setores constitutivos das empresas escolares, a exemplo do 

que ocorre nas demais: pessoal, material, serviços auxiliares e financiamento (idem, grifos do 

original). 

Para melhor compreensão dessa questão, relevante destacar qual a visão de Ribeiro 

acerca da instituição escolar. Conforme o autor, “a escola moderna é um empreendimento 

destinado à totalidade das populações, por isso mesmo, um empreendimento de interesse 

público, uma empresa do Estado, uma grande empresa..., como correios e telégrafos, estrada 

de ferro, energia elétrica”108 (RIBEIRO, 1968, p. 27, grifos do original). No entanto, observa 

que “na administração da grande empresa escolar o objetivo é o trabalhador, a estrutura, o 

financiamento, tudo, é claro, a serviço do educando que, sem embargo no caso, coloca-se como 

objeto indireto” (idem). De modo geral e resumido, como ressaltou Souza (2017, p. 03-04),  

 
a teoria da administração escolar que [Ribeiro] constrói se sustenta na busca por 

fundamentos nas atividades próprias da escola, [...] ou seja, a escola apresenta 

aspectos que são únicos e que não podem ser desconsiderados nos processos 

administrativos, todavia, o autor reconhece que os princípios e métodos da 

administração científica são aplicáveis à escola, pois ela também possui aspectos 

muito comuns a todas as organizações. 

 

O último autor que iremos abordar aqui no que diz respeito a esta temática será Anísio 

Teixeira. Teixeira, considerado como uma das figuras mais importantes da história da educação 

brasileira, “escreveu muito sobre [Administração Escolar] [...] ao longo de mais de 40 anos” 

(SOUZA, 2017, p. 05). Conforme Neila Drabach e Maria Mousquer (2009, p. 270), “os escritos 

de Anísio Teixeira sobre administração escolar resultam de suas experiências como 

                                                           
108 Ribeiro prossegue discorrendo porque considera a escola uma grande empresa, ou seja, porque é passível de 

equiparação com a administração geral das empresas. Conforme o autor, “quando encaramos a escola como grande 

empresa e assemelhamo-la às demais, não lhe negamos as altas e delicadas implicações de instituição destinada à 

formação das gerações novas, gravemente responsável pela manutenção e revitalização dos valores, dos padrões, 

dos comportamentos sociais, como criadora de homens novos para as novas situações da civilização. Nenhum 

desses aspectos das responsabilidades escolares está em conflito com o da grande empresa. A escola é grande 

empresa enquanto visa atender clientela de milhões; reúne grupos de trabalhadores de somam centenas de milhares; 

exige financiamentos astronômicos; exige ‘produção em massa’, ‘alta produtividade’ para atender às mais variadas 

exigências do ‘mercado social’, com o qual tem irrevogáveis compromissos de fornecimento, a tempo, à hora, em 

quantidades e qualidades que exigem técnicas aperfeiçoadas e complexas. São estas as características da escola 

moderna que lhe impõem a problemática da Administração (RIBEIRO, 1968, p. 27-28, primeiro grifo do original, 

restantes meus). 
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administrador em órgãos de educação, em especial do período em que empreendeu reformas no 

sistema de ensino do Distrito Federal, enquanto Secretário da Educação”. 

Anísio Teixeira, assim como os outros autores da sua época, vivenciou um contexto de 

considerável ampliação do ensino público no país, onde a “massa” começava a ingressar de 

maneira significativa na esfera da educação institucional. Nesse contexto de complexificação e 

expansão do sistema escolar, Teixeira defendeu a necessidade da função do administrador 

escolar, este que, segundo ele, estava em falta no Brasil (1961)109.  

Teixeira, que afirmou que “sem administração, a vida não se processaria”, definiu o 

administrador como o “homem que dispõe dos meios e dos recursos necessários para obter 

alguns resultados (idem, p. 85). Mas meios e recursos baseados de modo concreto em que? 

Nesse sentido, o autor frisou que existem “dois tipos de administração: [...] a administração da 

fábrica [e a] [...] Administração Escolar” (idem). No primeiro caso trata-se de um modo de 

organização do trabalho “em que a função de planejar é suprema e a função de executar, 

mínima” (idem), onde o “alvo supremo é o produto material, a que tudo mais está subordinado” 

(TEIXEIRA, 1968, p. 15, grifos meus). Na administração escolar, por sua vez, “o alvo supremo 

é o educando a que tudo mais está subordinado” (1968, p. 15, grifos do original). O que se 

percebe nesta afirmação é uma separação – a qual fundamenta a argumentação do autor acerca 

da impossibilidade de administrar a escola como se fosse uma fábrica – entre o capital 

físico/material da empresa e o aspecto humano da escola, ambos como fim. 

Ainda segundo Teixeira, antes da expansão do sistema de ensino, (ou até mesmo em 

escolas de pequeno porte) o professor sempre mobilizava, ao operacionalizar sua ação de 

ensinar, aspectos basilares da administração (1961; 1968). Conforme o autor, “seja a lição, seja 

a classe envolve administração, ou seja plano, organização, execução, obediente a meios e a 

técnicas. De modo geral, o professor administra a lição ou a classe, ensina, ou seja, transmite, 

comunica o conhecimento [...] e orienta ou aconselha o aluno” (TEIXEIRA, 1968, p. 14, grifos 

do original). 

                                                           
109 “Qualquer pessoa pode dirigir as escolas. Qualquer pessoa pode administrar o ensino. É evidente que o país 

acha que para isso não é preciso preparo. E por quê? Por que será que o país acha que realmente não se precisa de 

preparo para dirigir escolas, nem dirigir a educação? Só percebo dois motivos: um deles é que os professores são 

tão perfeitos, que realmente não precisem de Administração, e segundo, que as escolas também sejam tão 

pequenas, que tais professores, perfeitíssimos, podem realizar seu trabalho em perfeito estado, digamos, de 

anarquia, cada um fazendo o que venha lhe parecer que deve fazer e resultando disso uma admirável 

Administração. Ou isto, ou então que as nossas atividades no ensino estejam de tal modo estabelecidas em leis, 

regulamentos, instruções e programas, que não haja trabalho para Administração. Cada um só tem que cumprir o 

que está escrito, e está administrada a escola, está administrado o ensino, estão administradas as nossas 

Universidades” (TEIXEIRA, 1961, p. 84) 
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A partir do exposto foi possível observar que, mesmo com as discordâncias entre os 

autores, a base de inspiração para as reflexões teóricas sobre administração escolar era a 

Administração Geral (das fábricas, empresas). Isto revela um mínimo de aproximação entre as 

mudanças mais gerais da organização do mundo laboral no início do século XX e as 

peculiaridades organizativas da escola. Considera-se oportuno nesse momento relembrar o que 

já foi produzido até aqui neste capítulo, justificando-o em seus termos. 

Como pontapé inicial, discutiu-se brevemente o conceito de identidade para Claude 

Dubar, já fundamentando a importância de se explorar aspectos mais estruturais do mundo do 

trabalho e do mundo escolar, visto que a identidade profissional se conforma a partir das 

relações subjetivas e objetivas/estruturais. Nesse sentido, partiu-se da discussão sobre as formas 

de organização do mundo do trabalho do século XX (Taylorismo, fordismo, Escola das 

Relações Humanas e toyotismo). Após discutir aspectos relevantes de cada modelo, frisou-se 

em especial os impactos das mudanças mais contemporâneas da esfera laboral, já que se 

compreende que a gestão democrática nas escolas possui minimamente componentes de 

inspiração nos modelos mais horizontais de trabalho.  

A gestão democrática é de suma relevância para esta pesquisa, dada a ocorrência de ser 

a forma vigente-legal de organizar o trabalho nas escolas. Sendo assim, optou-se por uma 

excursão nas bases da administração escolar para melhor acompanhar as mudanças no arranjo 

do trabalho escolar. Até o momento percebeu-se um mínimo de vinculação entre administração 

geral das fábricas e administração escolar, conexão esta que provavelmente venha a se 

apresentar nos tempos atuais. Feito este breve resumo, considera-se relevante encaminhar o 

debate para o âmbito das críticas e modificações desta realidade.  

 

2.3. Teoria do Capital Humano  

 

Apenas para ritos de retomada, “pode-se dizer que, em um primeiro momento, o 

magistério, considerado imperfeito, será alvo dos administradores escolares, que serão colegas 

ditos mais capacitados para conduzir a instituição escolar” (KLAUS, idem, p. 50). Sendo que 

“no período de emergência da administração da educação, de constituição da ANPAE110, dos 

                                                           
110 Associação fundada a partir do I Simpósio Brasileiro de Administração Escolar, o qual fora organizado por 

Querino Ribeiro. Relevante mencionar que “na sua fundação em 1961, a ANPAE foi batizada como Associação 

Nacional de Professores de Administração Escolar. Subsequentemente foi denominada Associação Nacional 

de Profissionais de Administração Escolar, em 1971, em Niterói; Associação Nacional de Profissionais de 

Administração Educacional, em 1976, em Brasília; Associação Nacional de Profissionais de Administração 

da Educação, em 1980, no Rio de Janeiro; e, finalmente, Associação Nacional de Política e Administração da 
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estudos iniciais sobre administração da educação, temos uma visão de Sistema de Ensino 

centralizada e fechada” (idem, grifos meus). Como bem destacou Klaus (idem), “nesse 

contexto, os docentes passaram a ser conduzidos pelos administradores escolares, que teriam 

certa autoridade por serem considerados mais capacitados”. 

De acordo com Ângelo Souza, foram os “trabalhos que surgiram no final dos anos 1970 

e início dos 1980 [que] inauguraram uma perspectiva crítica na análise de gestão escolar” (2017, 

p. 08). Souza sublinhou “Maurício Tragtemberg (1974), que apresenta no país talvez uma das 

primeiras críticas ao papel ideológico da teoria geral”, além de “um artigo de Miguel Arroyo 

(1979), a dissertação de mestrado publicada em livro de autoria de Maria de Fátima Félix (1984) 

e a tese de doutorado também publicada em livro de Vitor H. Paro (1988)” (idem), textos esses 

que criticavam as “concepções por demais técnicas da AE111” (idem). Relevante pontuar desde 

já que nesse período datal das obras citadas, o “campo educacional foi alvo de permanentes 

pressões conjunturais, provenientes de processos de abertura democrática, das lutas sindicais, 

dos movimentos sociais e dos primeiros influxos neoliberais da mundialização da economia e 

de toda atividade humana” (SANDER, 2007, p. 431). 

Esta pesquisa, contudo, partirá de outra perspectiva questionadora das relações 

estabelecidas na escola na época da Administração Escolar. Trata-se da Teoria do Capital 

Humano. De maneira extremamente direta: em determinado momento a educação passou a ser 

vista não mais como um fim em si mesma, mas sim como um investimento nos sujeitos, como 

algo a ser convertido a longo prazo. Sendo assim, aqueles que recebem a educação, ou seja, os 

maiores interessados direto nela, não teriam o direito de escolher que tipo de educação seria 

essa? Não teriam o direito de participar das deliberações acerca desta temática? Vamos entender 

estas questões por partes. 

No prefácio do seu livro Valor Econômico da Educação, a qual teve sua primeira edição 

em 1963, Theodore W. Schultz destacou que o seu interesse pelo assunto da relação entre 

economia e educação112 “surgiu no correr de 1956-1957 quando [...] era membro do Centro de 

Estudos Avançados das Ciências do Comportamento” (SCHULTZ, 1973, p. 10). Segundo o 

autor ele se sentia  

 
perplexo ante o fato de que os conceitos por mim utilizados, para avaliar Capital e 

Trabalho, estavam-se relevando inadequados para explicar os acréscimos que vinham 

ocorrendo na produção. Durante o ano de minha permanência no Centro, comecei a 

                                                           
Educação, em 1996, em Brasília, denominação vigente até hoje”. Disponível em: <https://bit.ly/2XCdxjS>.  

Acesso em: 02/05/2019. 
111 Administração Escolar. 
112 O qual poderia ser sintetizado no próprio título do livro: valor econômico da educação. 

https://bit.ly/2XCdxjS
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perceber que os fatores essenciais da produção, que eu identificava como capital e 

trabalho, não eram imutáveis: sofriam um processo de aperfeiçoamento, o que não 

era devidamente apreciado, segundo a minha conceituação de Capital e Trabalho” 

(idem, grifos meus) 

 

O questionamento de Schultz é fundamentado com base na crítica a “uma das mais fortes 

razões que justificam a crença popular, amplamente aceita, de que Economia é materialista”, a 

saber, “a um conceito unilateral do capital, restrito aos bens materiais” (idem, p. 12, grifos 

meus). Conforme o autor, a negação em se levar em consideração na observação “as habilidades 

adquiridas pelo homem (habilidades que ampliam a produtividade econômica desse homem) 

como uma forma de capital [...] tem estimulado o conceito restritivo de que o trabalho prescinde 

do capital e de que somente importa o número de homens-hora” (idem, p. 12-13).  

Schultz destacou que percebeu nos Estados Unidos um relevante número de pessoas 

“investindo, fortemente, em si mesmas, como ativos humanos; que estes investimentos 

humanos estão constituindo uma penetrante influência sobre o crescimento econômico; e que 

o investimento básico no capital humano é a educação” (idem, p. 10, grifos meus). Ou seja, “as 

pessoas valorizam as suas capacidades, quer como produtores, quer como consumidores, pelo 

auto-investimento, e de que a instrução é o maior investimento no capital humano” (idem, p. 

13, grifos meus). Em síntese, como bem sublinhou Viviane Klaus indiretamente citando o 

economista norte-americano (2016, p. 54), “recursos naturais, mão de oba bruta e capital físico 

não seriam suficientes para o desenvolvimento e para explicar o crescimento de uma economia 

altamente produtiva”, necessitando, assim, levar em consideração os investimentos nos sujeitos. 

De acordo com Klaus, essa problematização acerca das “relações entre Capital e 

Trabalho, sobre o valor econômico da educação e sobre os segredos econômicos da qualidade 

da população causam algumas rachaduras nas formas de administração da população, tal como 

se constituíram no período pós-Segunda Guerra Mundial” (idem, p. 54-55). A autora vai 

ponderar, contudo, que há permanência daquilo que pode se chamar de “fio condutor nas formas 

de governamento da população”, a saber, “a noção de desenvolvimento que perpassa todas elas” 

(idem, p. 55). Pontua-se, nesse sentido, que “a partir da Teoria do Capital Humano, o 

desenvolvimento passa a ser medido não somente pelo capital físico, mas pelo capital investido 

nas pessoas, ou seja, [...] não apenas quantitativamente, mas qualitativamente – qualidade da 

população113” (idem, p. 60, grifos meus). Educação para Schultz é fundamental para isso. 

Como já dito, para Schultz o investimento básico no capital humano é a educação. Mas 

o que ele entende por educação? De acordo com o autor, a educação –  que é estreitamente 

                                                           
113 Saúde, cultura, lazer, educação, etc. 
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vinculada à cultura da comunidade a que serve – tem como “constante [...] o ‘ensino’ e o 

‘aprendizado’” (SCHULTZ, 1973, p. 18). Nesse sentido,  

 
educar significa, etimologicamente, revelar ou extrair de uma pessoa algo potencial 

e latente; significa aperfeiçoar uma pessoa, moral e mentalmente, de maneira a torná-

la suscetível de escolhas individuais e sociais, e capaz de agir em consonância; 

significa prepará-la para uma profissão, por meio de instrução sistemática; e, por 

fim, significa disciplinar ou formar habilidades, como, por exemplo, aperfeiçoar o 

gosto de uma pessoa (SCHULTZ, 1973, p. 18, grifos meus). 

 

Relevante destacar que o autor realizou uma distinção entre educação e instrução. 

Segundo Schultz, “instrução é [...] um conceito aplicado aos serviços educacionais ministrados 

pelas escolas primárias, secundárias e por institutos superiores, abrangendo o esforço de 

estudantes para aprender” (idem, p. 19). Já a educação seria um conceito mais amplo, visto que, 

para além de “‘produzir’ instrução”, ela faz, por meio da pesquisa, o “progredir [do] 

conhecimento” (idem). A educação, para Schultz, era vista “como um conjunto especializado 

de atividades: algumas das quais organizadas, conforme se apresentam nas escolas, e outras 

essencialmente desorganizadas, segundo ocorre com a educação familiar” (idem). De acordo 

com o autor, levando em consideração o aspecto organizado da educação, “as escolas podem 

ser consideradas empresas especializadas em ‘produzir’ instrução” (idem, grifos meus).  

Entende-se aqui a possibilidade de abrir um diálogo interessante com Michael Young 

no que diz respeito às funções da escola. Segundo Young, as escolas “capacitam ou podem 

capacitar jovens a adquirir o conhecimento que, para a maioria deles, não pode ser adquirido 

em casa ou em sua comunidade, e para adultos, em seus locais de trabalho” (idem, p. 1294), ou 

seja, uma diferenciação entre conhecimento-escolar e o não-escolar. Nesses termos, o autor 

divide o conhecimento entre “conhecimento dos poderosos” e “conhecimento poderoso” 

(idem). 

O “conhecimento dos poderosos é definido por quem detém o conhecimento”, enquanto 

o “conhecimento poderoso [...] refere-se ao que o conhecimento pode fazer, como, por exemplo, 

fornecer explicações confiáveis ou novas formas de se pensar a respeito do mundo” (idem, grifo 

meu). É com segundo tipo que o autor se preocupou em discutir. Ressalva-se que a intenção 

aqui foi a de reforçar essa noção da separação entre conhecimento escolar e não-escolar – que 

pode ser observado tanto em Schultz quanto em Young.  

Voltando ao elemento específico das escolas, ou seja, produzir instrução, Schultz 

observou que “a instrução tanto pode proporcionar satisfações no presente (prazer imediato com 

a companhia dos colegas de colégio) quanto no futuro (capacidade crescente de saborear os 

bons livros)” (SCHULTZ, 1973, p. 23). Conforme o autor, “quando os benefícios ocorrem no 
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futuro, a instrução tem as características de um investimento. Como um investimento, tanto 

pode afetar as futuras despesas como as futuras rendas” (idem, grifos meus). Schultz destaca, 

nesse sentido, a dualidade da instrução: “a instrução que atende à despesa atual e a instrução, 

como investimento, para atender à futura despesa” (idem, grifos meus). A esfera produtiva da 

instrução “é um investimento em habilidades e conhecimento que aumenta futuras rendas e, 

desse modo, assemelha-se a um investimento em (outros) bens de produção” (idem, p. 23-24). 

Ou seja, “sempre que a instrução elevar as futuras rendas dos estudantes, teremos um 

investimento” (idem, p. 25, grifos meus). 

Apresentados esses elementos, crê-se relevante mencionar um trecho que bastante 

chama a atenção. Schultz destacou que “pode-se dizer [...] que a capacidade produtiva do 

trabalho é, predominantemente, um meio de produção produzido. Nós ‘produzimos’, assim, a 

nós mesmos e, nesse sentido, os ‘recursos humanos’ são uma consequência de investimento 

entre os quais a instrução é da maior importância” (idem, primeiro grifo do original e restantes 

meus). Observa-se com elementar acentuação onde encontra-se um dos elementos que 

fundamentam a atual forma social de pensamento já mencionado: o empresariamento de si.  

Entende-se possível e interessante um breve resumo da reflexão geral que vem se 

traçando na pesquisa. Por compreender que a profissão docente se encontra como um “setor” 

no interior do espaço amplo do mundo do trabalho e que, portanto, compartilha de dilemas e 

experiências comuns aos demais trabalhadores da sociedade, optou-se por uma abordagem que 

partisse da discussão sobre as configurações gerais do mundo laboral. Nesse sentido, visitou-se 

– de forma breve – as formas de organização taylorista-fordista, Escola de Relações Humanas 

e toyotismo.  

Do modelo taylorista-fordista verificou-se uma forma de organização pautada pela 

administração científica, a qual se baseava em uma lógica hierárquica e com funções 

extremamente especificadas. Já na Escola de Relações Humanas, foi possível observar uma 

tentativa de flexibilizar e horizontalizar o processo de trabalho. Contudo, é somente no 

toyotismo que as relações mais rígidas se desestruturam e a forma flexível e horizontal se 

instaura nas empresas tendo como pano de fundo o discurso da gestão. 

Com Boltanski e Chiapello observou-se as principais características que impregnaram 

na sociedade justamente a partir destes livros de gestão empresarial. Com Dardot e Laval foi-

se possível aprofundar a discussão de Boltanski e Chiapello e fundamentar a lógica do 

empresariamento de si como a nova razão do mundo. Esta foi a costura feita vinculando 

organização no mundo do trabalho em geral e sociedade. 
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Feita esta relação, partiu-se para a construção da conexão entre mundo laboral e 

educação. Reparou-se que a Administração Escolar no Brasil era, no mínimo, de inspiração da 

Administração Geral que se aplicava nas indústrias do início do século XX (fordismo-

taylorismo). A partir daí o interesse voltou-se para a exposição da Teoria do Capital Humano, 

um dos principais elementos de estruturação da lógica da gestão de si. Nesse sentido, foi 

possível observar que as mudanças que ocorrem no mundo do trabalho vem da sociedade e 

voltam para a sociedade: administração geral e administração escolar; Escola de Relações 

Humanas e Teoria do Capital Humano.  

Realizado este breve resumo, dar-se-á prosseguimento a discussão da Teoria do Capital 

Humano, buscando direcionar o texto para a questão da Gestão Democrática nas Escolas. Um 

elemento de substancial relevância para o debate é a menção que Schultz faz aos países ditos 

de baixa renda. Conforme Schultz (1987, p. 30 apud KLAUS, p. 56, grifos meus), ficou-se 

“sabendo que as pessoas pobres não se preocupam menos com a melhoria de sua sorte e a sorte 

de seus filhos do que aqueles de nós que têm vantagens incomparavelmente maiores. E nem 

são menos competentes na obtenção do máximo de benefícios de seus limitados recursos”. Ou 

seja, “apesar da escassez, os países de baixa renda podem alcançar o desenvolvimento; afinal 

de contas, a ideia colocada em circulação é a de lidarmos com recursos raros e com os inúmeros 

desequilíbrios econômicos” (KLAUS, 2016, p. 56). O interessante é observar também, junto de 

Klaus (se apoiando em Schultz), que “como a qualidade é considerada um recurso escasso por 

possuir um valor econômico e por sua aquisição acarretar um custo (SCHULTZ, 1987), ela 

deve ser perseguida constantemente” (KLAUS, 2016, p. 58, grifos meus). O eixo aqui é 

vincular escola e formação como forma obter melhores colocações sociais mesmo em uma 

economia precária com recursos escassos. 

Retomando o debate sobre educação, Schultz (1973, p. 19-20) sublinhou que a 

“instituição educacional, que congrega todas as escolas, pode ser encarada como uma 

indústria”114. O interessante aqui é observar que mesmo estabelecendo essa relação entre 

educação e indústria o autor questiona a forma de organização rígida, vertical, centralizada e 

burocratizada da administração educacional, passando a defender maior flexibilização e 

participação das demais camadas que compõem a esfera escolar: pais, professores e alunos.  

                                                           
114 Contudo, realizou ponderações: “É verdade que a instituição educacional não possui algumas das características 

econômicas de uma indústria convencional. Com algumas exceções sem importância, as escolas não são 

organizadas e administradas para obtenção de lucro. Os títulos das instituições educacionais não são apregoados 

em nenhuma Bolsa de Valores. Os estudantes, ou as famílias que os mantêm, via de regra, não pagam todos os 

gastos acarretados pela instrução. [...] Estas e outras diferenciações, entre a instituição educacional e a indústria 

convencional, não excluem, contudo, a aplicação da análise econômica à educação, se bem que, tais diferenciações, 

devam ser consideradas pelos economistas, em seus estudos sobre educação” (SCHULTZ, 1973, p. 20). 
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Rejeito os argumentos de que todas as crianças precisam ser protegidas de pais 

incompetentes e malevolentes, de que os professores são culpados do que há de errado 

no ensino escolar, de que a solução são administradores altamente competentes, de 

que as escolas precisam ser os agentes da reforma social, independentemente dos 

efeitos adversos do ensino, e de que a competição no domínio do ensino escolar é 

fundamentalmente má (SCHULTZ, 1987, p. 123 apud KLAUS, 2016, p. 66, grifos da 

autora) 
 

Qual seria, nesse sentido, a proposição de Schultz?  

 
“Na medida em que os pais e os professores tenham que acatar a organização escolar 

existente, e da maneira com que ela é financiada e controlada, que podem eles fazer 

para melhorar o capital humano que seus filhos e alunos adquirem no ensino escolar? 

[...] A resposta é óbvia, parece-me: simplesmente, nada pode ser feito por qualquer 

indivíduo, dados a estrutura financeira, as fontes públicas de controle e o porte 

desordenado do sistema. [...] Nem o currículo, a promoção e a disciplina permissível 

dos estudantes nem os objetivos dos cursos a serem dados são de decisão dos 

professores [...]. Os educadores profissionais, com o apoio dos especialistas em 

finanças públicas e do Governo, obtiveram o veredicto de que os pais não são 

suficientemente competentes para julgarem as exigências técnicas do ensino escolar, 

a eficiência da sala de aula e das atividades na escola e a qualidade do ensino escolar 

que os filhos recebem [...]. A nociva noção de que os pais, como classe, não são 

agentes humanos qualificados nem responsáveis quando se trata do ensino escolar dos 

filhos precisa ser impugnada. Está em desacordo com o comportamento econômico 

dos pais, tanto como grupo quanto como indivíduos, em muitas outras atividades. As 

implicações da teoria do capital humano e o apelo à evidência para determinar a 

validade destas implicações revelam que os pais são competentes, agentes humanos 

calculistas [...]. É necessária uma nova geração de arquitetos para a concepção de 

políticas educacionais que venham a proporcionar aos pais e seus filhos opções para 

adquirirem melhor ensino. As exigências econômicas são, em princípio, simples: a 

competição acarretaria maior eficiência; os pais e os jovens exigiriam melhor ensino 

[...] (SCHULTZ, 1987, p. 115-122 apud KLAUS, 2016, p. 67, grifos da autora) 

 

Como bem já mencionado, “educadores, economistas, sociólogos, políticos e 

historiadores questionaram das mais diversas formas a burocratização e a centralização no 

período de 1950 a 1970” (KLAUS, 2016, p. 73). Conforme Neila Drabach e Maria Mousquer 

(2009, p. 274), no Brasil, é a partir das “críticas ao conceito e prática de administração escolar, 

baseada no enfoque tecnocrático”, sobretudo as considerações realizadas por Maria de Fátima 

Félix Rosar, Miguel Arroyo e Vitor Henrique Paro, “que começa a aparecer na literatura deste 

campo o conceito de gestão escolar”. Somados a estes elementos teóricos, “a luta pela 

democratização do país na década de 1980 retoma a questão da democratização da escola 

pública, não apenas pelo viés de seu acesso, mas também pela democratização das práticas 

desenvolvidas em seu interior. Como resultado disso, tem-se a aprovação do princípio de 

‘Gestão Democrática do Ensino Público’, na constituição Federal de 1988” (idem, grifos meus). 

A intenção aqui não é de aprofundar todo o relevante e denso debate acerca das reflexões 

críticas elaboradas que resultaram na Gestão Democrática nas escolas, mas entendermos como 
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esta se encontra em lei e como se dá nas escolas aqui pesquisadas. Esta visão se dá justamente 

pelo fato que “as formas de organização e gestão desempenham um papel educativo, já que dão 

certa conformação às atitudes, ideias e modos de agir tanto de professores como de alunos” 

(LIBÂNEO et al, 2012, p. 416, grifos meus). E é justamente isto, enquanto parte, que nos 

interessa nesse estudo: aspectos estruturais (relações de trabalho) que contribuam para a 

conformação da identidade profissional desses agentes. 

 

2.4. Sistemas de Ensino; escola e gestão democrática 

 

Antes de mais nada, contudo, crê-se relevante pontuar algumas questões. Quando se 

discute, por exemplo, elementos de ordem de gestão escolar, localizar esta instituição é 

fundamental. Para tal, compreende-se a necessidade de levantar um breve apontamento sobre o 

que são sistemas de ensino. 

Sendo que autores como Libâneo e Saviani (1999) destacaram que “ainda não é possível 

afirmar que o país tem um sistema nacional articulado de educação” (LIBÂNEO, 2012, p. 318), 

optou-se por mobilizar aqui neste texto a noção de sistema federal de ensino assim como o 

sistema estadual de ensino. Compreende-se de antemão a inter-relação entre estas duas esferas. 

Comecemos pela primeira para melhor entendimento. 

Levando em consideração o parágrafo 1º do Art. 211115 da Constituição Federal de 1988 

– mais precisamente na seção I da Educação –,   

 

a União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as 

instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função 

redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades 

educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e 

financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;  

 

O Ministério da Educação “é o órgão líder e executor do sistema federal de educação” 

(LIBÂNEO, idem, p. 331). No site do governo consta a seguinte definição:  

 
O Ministério da Educação, órgão da administração federal direta, tem como área de 

competência a política nacional de educação; a educação infantil; a educação em 

geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, educação superior, 

educação de jovens e adultos, educação profissional e tecnológica, educação especial 

e educação a distância, exceto ensino militar; a avaliação, a informação e a pesquisa 

                                                           
115 BRASIL. Senado Federal. Constituição da República Federativa do Brasil. “A União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino”. Disponível em: 

<https://bit.ly/2ETNGh8>. Acesso: 18/08/2019; 

https://bit.ly/2ETNGh8
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educacionais; a pesquisa e a extensão universitárias; o magistério e a assistência 

financeira a famílias carentes para a escolarização de seus filhos ou dependentes116 

 

No âmbito do sistema estadual de ensino, a  

 
legislação estadual para educação inclui - além da Constituição Federal, da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dos pareceres e resoluções do Conselho 

Nacional de Educação,- a própria Constituição Estadual, a legislação ordinária do 

Poder Legislativo, as normas (decretos e atos administrativos) do Poder Executivo, 

bem como as resoluções e os pareceres dos Conselhos Estaduais de Educação 

(LIBÂNEO, idem, p. 336) 

 

No tocante aos níveis escolares, o estado tem em seu domínio a “I – educação básica, 

formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; [além da] II – educação 

superior” (BRASIL, 2005, p. 14)117. Para este trabalho o que interessa é a parte que discute as 

escolas estaduais de nível médio. Dito isto, pode-se destacar a diferença entre sistema de ensino, 

escola e salas de aula – esta um elemento que será melhor aprofundado com as entrevistas. 

De acordo com Libâneo (idem, p. 415), “as escolas situam-se entre as políticas 

educacionais, as diretrizes curriculares, as formas organizativas do sistema e as ações 

pedagógico-didáticas na sala de aula”. Nesse seguimento, “a escola [...] é o espaço de realização 

tanto dos objetivos do sistema de ensino118 quanto dos objetivos de aprendizagem” (idem). Dito 

isto, foca-se na estrutura organizacional desta instituição.  

Para tal menção, lançou-se mão da Lei nº 10.576/1995, a qual dispõe sobre a Gestão 

Democrática do Ensino Público119. A mesma se encontra atualizada até a Lei nº 14.448/2014. 

Além desta Lei, utilizou-se três Projetos Políticos Pedagógico.  

De acordo com o Art. 4º da Lei, “A administração dos estabelecimentos de ensino será 

exercida pelos seguintes órgãos: (Redação dada pela Lei nº 13.990/12) 

I – Equipe Diretiva – ED – integrada pelo Diretor, pelo Vice-Diretor e pelo Coordenador 

Pedagógico; e [...] 

II – Conselho Escolar”.  

Além destes, existe a esfera técnica-administrativa (zeladoria, secretaria, setor de 

vigilância e o chamado multimeios120; a pedagógica (Orientador Educacional e o Conselho de 

                                                           
116 BRASIL. Ministério da Educação. Institucional: Apresentação. Disponível em: <https://bit.ly/21iOA8r>. 

Acesso em: 18/05/2019. Aos interessados na organização do MEC, basta ir, a partir do link aqui deixado, na aba 

Estrutura Organizacional. 
117 Trata-se da parte da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que aborda os níveis e as modalidades de 

educação e ensino – mais precisamente no Art. 21 do capítulo I do título V. 
118 Entendidos no nosso caso os de instância federal e estadual. 
119 “Art. 1º - A gestão democrática do ensino público, princípio inscrito no artigo 206, inciso VI da Constituição 

Federal e no artigo 197, inciso VI da Constituição do Estado, será exercida na forma desta lei”. Disponível em: 

<https://bit.ly/31y4dz0>. Acesso em: 18/05/2019. 
120 Trata-se dos recursos didáticos como biblioteca, ferramentas audiovisuais, videoteca, laboratórios, etc. 

https://bit.ly/21iOA8r
https://bit.ly/31y4dz0
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Classe); e as instituições auxiliares (Associação de Pais e Mestres e Grêmio Estudantil) 

(LIBÂNEO et al, 2012).  

A partir desta apresentação, preza-se em discutir sobre a gestão democrática na escola. 

Entende-se que para isso seja relevante realizar uma separação entre gestão educacional; gestão 

escolar e gestão democrática. O primeiro se trata de uma dimensão mais ampla de gestão de 

sistema de ensino, na qual o Ministério da Educação, Secretarias de Educação, Conselhos de 

Educação, etc. (LIBÂNEO, idem) cumprem determinada função. A gestão escolar diz respeito 

à equipe diretiva – também compreendida como mediadora entre gesta educacional e gestão 

democrática (LIBÂNEO, 2012) – e a gestão democrática ao elemento mais participativo das 

camadas escolares. 

Conforme o Art. 1º da Lei nº 10.576/1995,  

 
a gestão democrática do ensino público, princípio inscrito no artigo 206, inciso VI da 

Constituição Federal e no artigo 197, inciso VI da Constituição do Estado, será 

exercida na forma desta lei, com vista à observância dos seguintes preceitos: I - 

autonomia dos estabelecimentos de ensino na gestão administrativa, financeira e 

pedagógica; II - livre organização dos segmentos da comunidade escolar; III - 

participação dos segmentos da comunidade escolar nos processos decisórios em 

órgãos colegiados; IV - transparência dos mecanismos administrativos, financeiros e 

pedagógicos; V - garantia da descentralização do processo educacional; VI - 

valorização dos profissionais da educação; VII - eficiência no uso dos recursos (grifos 

meus). 

 

Além disto, o Art. 14 da LDB nº 9.394/1996 frisa dois princípios: “I – participação dos 

profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II – participação das 

comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes” (BRASIL, 2005, p. 12). 

Destes dois elementos citados, destaca-se que houve a análise de três Projetos Políticos 

Pedagógicos das 15 escolas aqui observadas.  

Realizada esta exposição, crê-se possível e interessante uma retomada. A continuar da 

discussão acerca da Teoria do Capital Humano, observou-se dois elementos relevantes: o 

primeiro é o elemento de agência que Theodore Shultz introduz ao colocar os indivíduos como 

produtores e investidores de si mesmo; e o segundo é o questionamento feito sobre a estrutura 

burocrática e rígida da escola. No Brasil esses questionamentos foram feitos, sobretudo, por 

Félix, Arroyo e Paro. A partir daí sublinhou-se a existência de um sistema de ensino, escola e 

sala de aula. Levou-se em consideração, nos termos das leis, tanto como se estruturam e se 

organizam as escolas bem como de que forma é estabelecida normativamente a gestão 

democrática nesta instituição. O movimento realizado até o momento foi de ordem estrutural, 

ou seja, apresentar elementos externos nos quais os profissionais professores atuam, 

componentes estes que conformam e orientam ações, ideias, noções, sentimentos, etc. 
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O que se pretende agora é afinar a análise para as escolas de Santa Maria/RS, visando 

entrar nos agentes que compõem esta pesquisa.  

 

2.5. Realidade escolar de Santa Maria 

 

Santa Maria possui, segundo dados recolhidos diretamente com a 8ª Coordenadoria 

Regional de Educação, 41 escolas estaduais, sendo 23 as ofertantes da disciplina de Sociologia 

no Ensino Médio. Destas 23, realizou-se a pesquisa em 15. Ou seja, um total de 65%.  

Para a discussão da realidade existente nestas escolas, mobilizou-se os três Projetos 

Políticos Pedagógicos já mencionados bem como as entrevistas com os professores. Não se 

trata aqui de uma exposição minimamente detalhada, mas de uma breve excursão para 

apresentar o mínimo da organização e estrutura das escolas da cidade assim como da 

consideração dos professores para com tais.  

Começa-se pela análise dos PPP’s. Antes de mais nada, pontua-se que estes documentos 

são referentes às escolas que se localizam, geograficamente falando, na região central e em 

regiões externas ao centro. Como forma de melhor organização e maior discrição, buscando 

proteger a identidade das escolas e dos professores, optou-se por dar uma letra do alfabeto a 

estes PPP’s.  

O primeiro, da região central, será nomeado de A. O segundo e o terceiro, ambos de 

região externas ao centro, serão chamados, respectivamente, de B e C. Faz-se questão de 

mencionar que esta nomenclatura diz respeito aos documentos e não as escolas nos quais estes 

PPP’s foram adquiridos. 

No que diz respeito ao Pilar Legal encontrado em B, há a fundamentação nos princípios 

da gestão democrática encontrada na LDB 9.394/96, os quais já foram citados aqui por meio 

do Art. 14. Além disto, lança-se mão do Art. 2º da mesma lei, no qual consta que a “educação, 

dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 2005, p. 07, grifos meus). No que 

toca os princípios do ensino, utilizou-se o Art. 3º, onde se aborda igualdade, liberdade, 

pluralismo, respeito, valorização dos profissionais que se encontram na educação escolar, etc. 
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No documento intitulado A, esta discussão se parte da noção normativa que a formação 

humana integral121 é o objetivo da educação escolar. Nesse sentido que há, também, o amparo 

no Art. 2º da LDB 9.394/96. Para aprofundar este debate e o vincular a contextualização do 

conhecimento, o PPP lançou mão do Parecer nº 545/2015 do Conselho Estadual de Educação, 

o qual tem que a função social da escola, 

 
fundamentada na vivência de valores democráticos, pautada pelos princípios da 

participação e decisão coletiva traduz-se na garantia a todos e cada um do direito de 

aprender e se desenvolver com qualidade assegurando acesso, permanência e 

resultados efetivos como: construir o gosto pela leitura; desenvolver o pensamento 

lógico, a prática da pesquisa, a sensibilidade para as artes; aprender a expressar-se por 

meio de diferentes linguagens, a auto-organizar-se, situar-se no tempo histórico em 

que vive, a resolver situações de conflitos pelo diálogo, dentre outros, ou seja, educar 

para o desenvolvimento integral, pessoal e cidadão (Parecer n° 545/2015, fl., 3, grifos 

meus)122 

 

No tocante ao nível do Ensino Médio propriamente dito, recorreu-se ao Art. 35 da LDB 

9.394/96, o qual formaliza que tal etapa da educação tem por finalidades: 

 
I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  

II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 

de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores123;  

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 

e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; Lei n 25 o 

9.394/1996  

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina124 (grifos 

meus) 

 

Por último, o documente tem por suporte legal o Art. 5º da Resolução nº 2 do Conselho 

Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB 2/2012), que define Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, normatizando que este nível de ensino em “todas 

as suas formas de oferta e organização, baseia-se em”: 

                                                           
121 “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 2005, Art. 205). 
122 BRASIL, Governo do Estado do Rio Grande Do Sul. Conselho Estadual de Educação. Parecer nº 545/2015. 

Disponível em: <https://bit.ly/2YJvMbN>. Acesso em:20/05/2019. 
123 Aqui é possível observar que na Lei 9.394/96 se encontra algo fundamental que podemos encontrar em um 

autor que recorremos recentemente. De acordo com Schultz, “a instrução aumenta a capacidade de adaptação das 

pessoas, face às flutuações das oportunidades de emprego, associadas ao crescimento econômico. Quando um 

trabalhador estabilizado se defronta com tal situação, talvez tenha que trocar o seu atual emprego por outro e, até 

mesmo, abandonar determinada especialidade, em declínio, por outra que ofereça melhores oportunidades de 

trabalho” (SCHULTZ, 1973, p. 56, grifo meu). 
124 Estes elementos também se encontram nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, 

precisamente na página 39 (2013). 

https://bit.ly/2YJvMbN
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I - formação integral do estudante;  

II - trabalho e pesquisa como princípios educativos e pedagógicos, respectivamente;  

III - educação em direitos humanos como princípio nacional norteador;  

IV - sustentabilidade ambiental como meta universal;  

V - indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a 

historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos do processo educativo, bem como 

entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem;  

VI - integração de conhecimentos gerais e, quando for o caso, técnico-profissionais 

realizada na perspectiva da interdisciplinaridade e da contextualização;  

VII - reconhecimento e aceitação da diversidade e da realidade concreta dos sujeitos 

do processo educativo, das formas de produção, dos processos de trabalho e das 

culturas a eles subjacentes;  

VIII - integração entre educação e as dimensões do trabalho, da ciência, da 

tecnologia e da cultura como base da proposta e do desenvolvimento curricular 

(Resolução nº 2/2012, fl., 3, grifos meus) 

 

Ou seja, como bem apontado nas Diretrizes Curriculares Nacionais Para Educação 

Básica, o  

 

Ensino Médio corporifica a concepção de trabalho e cidadania como base para a 

formação, configurando-se enquanto Educação Básica. A formação geral do estudante 

em torno dos fundamentos científico-tecnológicos, assim como sua qualificação para 

o trabalho, sustentam-se nos princípios estéticos, éticos e políticos que inspiram a 

Constituição Federal e a LDB (2013, p. 169) 

 

No último PPP analisado, que aqui fora chamado de C, observou-se que o pilar legal se 

fundamentou também no Parecer 545/15, a saber, utilizando o mesmo trecho acerca da função 

social da escola – trecho este citado em A. Isto baseando-se em uma ideia de necessidade de 

reinvenção da escola enquanto instituição frente aos desafios que estão emergindo na sociedade 

em geral. Para o documento, o equivalente a dizer que também para os profissionais escolares 

que o produziram, com o fortificar dos movimentos sociais evidencia-se que a “função 

educativa global” é desenvolver cidadãos esclarecidos em seu tempo histórico, participantes 

ativos da política, usufruidor do que já se produziu, porém, buscando criar e transformar a 

sociedade.  

Além deste Parecer, outro no qual a escola se assenta é o Parecer 126/16, este onde se 

estabelece Diretrizes operacionais para a Educação em Direitos Humanos no Sistema Estadual 

de Ensino. De acordo com o Parecer, a “Educação em Direitos Humanos – EDH constitui-se 

no reconhecimento e na prática de uma ação educativa que tenha por centralidade a dignidade 

humana”. Neste sentido, o “trabalho pedagógico [...] tem por premissa o direito e o respeito ao 

sujeito nas suas singularidades e especificidades, pois os estudantes são objeto e sujeitos da 

produção pedagógica, portanto o seu protagonismo deve estar sempre presente no processo 
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educativo” (Parecer nº 126/16, fl., 4)125. Destaca-se que os demais documentos analisados 

também estão ancorados na lógica dos Direitos Humanos como princípio norteador da prática 

pedagógica. 

Mas por que começar pelos pilares legais das escolas? Compreende-se que o amparo 

legal é a base na qual se sustenta os demais pontos apresentados nos documentos. No PPP C, 

por exemplo, o Pilar Pedagógico apresenta a busca por uma ação pedagógica que colabore para 

a inclusão social do aluno, ou seja, para que se torne um verdadeiro cidadão. Logo adiante se 

pergunta como que as Diretrizes Curriculares, Temas Transversais, Leis, Pareceres e os 

Programas Institucionais poderiam auxiliar em tal tarefa. Como ponto de partida, optou-se por 

apresentar/destacar palavras-chaves a partir das quais medidas foram tomadas. Os eixos citados 

foram: ética, gestão democrática, diversidade, comprometimento, conhecimento da realidade 

local, flexibilidade, coletividade, pluralidade, participação, articulação e qualidade pedagógica. 

Ademais, o documento se apoia fundamentalmente em valores humanistas tais como 

solidariedade, justiça social, honestidade, responsabilidade e respeito às diferenças (isto como 

condição social do conhecimento).  

Dando prosseguimento, destacou-se que o trabalho pedagógico proposto pelo 

documento é elaborado a partir de um Tema Gerador. Este Tema Gerador é escolhido de acordo 

com a demanda da comunidade escolar, demanda esta que se apresenta nos encontros ocorridos 

semanalmente entre alguns setores da comunidade escolar126 (para além dos Encontros de 

Formação Continuada). A partir deste eixo, busca-se interligar os diferentes conhecimentos das 

diferentes áreas para se obter junto ao educando uma leitura e releitura do mundo. Nesse 

sentido, observa-se como entra a interdisciplinaridade e sua relação com o Tema Gerador.  

A demanda pelo Tema Gerador é observada por meio da Pesquisa Sócio Antropológica 

– como prática pedagógica na escola –, ou seja, um estudo para conhecer a realidade da 

comunidade. Esta pesquisa é feita através de visitas, questionários e a sistematização dos dados 

obtidos. 

No eixo Pilar Pedagógico do PPP B, mais especificamente em um determinado ponto 

dos chamados objetivos específicos, o elemento da conexão entre demanda de necessidades 

reais da comunidade e currículo escolar também se apresenta. De acordo com o documento, “a 

construção de um projeto pedagógico e a realização de um trabalho interdisciplinar e 

contextualizado são espaços de exercício de flexibilidade e autonomia” (grifos meus):  

                                                           
125 BRASIL, Governo do Estado do Rio Grande Do Sul. Conselho Estadual de Educação. Parecer nº 126/2016. 

Disponível em: <https://bit.ly/2RyvlKM>. Acesso em:20/05/2019. 
126 Professores, Serviços de Apoio Pedagógico e Orientação Educacional. 

https://bit.ly/2RyvlKM
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O projeto pedagógico deve pensar, dentro do currículo proposto, na criação de 

condições que assegurem uma “aprendizagem motivadora e significativa”, cercada 

de elementos que digam respeito à vida dos alunos e da comunidade em que vivem. É 

essa perspectiva que ampara a decisão sobre o recorte dos conteúdos de cada 

disciplina, as estratégias para abordá-los e os materiais a serem utilizados para 

desenvolvê-los. Essas definições exercitam a autonomia do professor e da equipe 

escolar (grifos meus). 

 

Sublinha-se que a possibilidade de enxergar a flexibilidade está justamente vinculada a 

esta autonomia, ou seja, o professor e a equipe escolar, baseados no conhecimento da realidade, 

exercem sua autonomia ao decidir quais partes dos conteúdos de cada disciplina e quais as 

melhores estratégias e recursos para realizar suas tarefas pedagógicas são os mais propícios. A 

flexibilidade aparece justamente nesta decisão, visto que, se a ação de decidir é amparada pela 

realidade que se apresenta na comunidade escolar e a realidade é passível de mudanças, então 

o trabalho se flexibiliza conforme o contexto. Crê-se relevante – para melhor entendimento – 

citar um exemplo que fora encontrado em uma das entrevistas.  

Para esta pesquisa, considerou-se importante levantar a opinião dos entrevistados sobre 

a realidade escolar na qual trabalham – elementos que serão logo mais melhor aprofundados. 

Quando foi realizada esta pergunta para um determinado profissional, houve a seguinte 

resposta:  

 
“mudou bastante de uns 4 anos para cá com o aumento dos alunos drogados... e 

também com a diminuição do aluno adulto... [...] basicamente o nosso perfil hoje é 

aluno jovem que fica fora do diurno e acaba vindo pro noturno... [...] esse ano não é 

tanto mas ano passado tivemos um perfil de aluno drogado muito grande... bem 

complicado... e isso interfere no rendimento... interfere no conteúdo... muita evasão... 

também consequência desse perfil... mas a gente vai se adaptando127... [...] quando 

eles estão na fase de muito uso de drogas eles somem da escola depois voltam... isso 

mudou bastante a nossa maneira de avaliar... então quando ele retorna tu tem que 

fazer uns trabalhos avaliativos... trabalhar a distância... quando vai fazer o conselho 

de classe tu tem que pensar que se ele não teve o progresso que a gente gostaria que 

tivesse mas qual foi a caminhada que ele conseguiu atingir... tá conseguindo chegar 

na escola... não tá chegando tão atrasado... tá conseguindo controlar o vício... uma 

série de coisas que foram fazendo com que a gente mudasse... (CAPITU, 2018, grifos 

meus) 

 

Trazido este exemplo, retoma-se o debate nos documentos. Ainda no B, importante 

salientar outro trecho do pilar pedagógico que dá continuidade ao debate sobre flexibilidade e 

autonomia. Conforme o documento, “ao decidir sobre diferentes aspetos do processo de 

                                                           
127 “[...] ano passado diversas palestras com o CAPES... não pode fumar na escola né e o aluno que fuma passa 2 

horas ele quer fumar... uma série de regras que tem que ser conversadas com ele pra respeitar o ambiente escolar 

para não fazer uso de drogas dentro da escola pra não fumarem no ambiente escolar... com as dinâmicas que se 

fizeram o ano passado foi o que nos ajudou bastante porque a gente já tava sem saber o que fazer...” (CAPITU, 

2018, grifos meus). 
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aprendizagem, esses agentes tornam-se responsáveis pela aprendizagem do aluno, pelos 

resultados do processo” (grifos meus). Este fato é interessante para localizar o professor e a 

equipe escolar em seus espaços de responsabilidade pelo processo pedagógico. Este elemento 

será tratado melhor mais adiante, mas considerou-se relevante citá-lo desde já. Dito isto, 

ressalta-se que a “flexibilidade fortalece a autonomia da escola, transferindo-lhe a 

responsabilidade pela organização dos tempos e espaços escolares, por alternativas ao trajeto 

do aluno, para que possa atender de modo mais eficaz e adequado” (grifos meus). 

Já no Pilar Pedagógico do documento A, especificamente no eixo metodologia para o 

Ensino Médio, observou-se que a “concepção de escola e ensino leva em conta a prática social 

e a teoria, que devem contribuir para uma ação transformadora da realidade” (grifos meus). 

Em trecho mais adiante, meio distante do eixo Pilar Pedagógico, é possível complementar esta 

afirmação:  

 
Com a metodologia de ensino é necessário que o ponto de partida envolva uma ou 

mais situações-problemas, as quais devem ser pertinentes ao contexto social e 

adequadas à constatação das demandas dos sujeitos presentes no meio escolar, que 

representam a sociedade como um todo. Estar atento a tais questões e explorar 

perspectivas, investigando soluções é papel de um sujeito pensante, crítico e atuante 

em seu meio social e autor de sua trajetória (grifos meus). 

 

Retomando o Pilar Pedagógico de A, é interessante observar um dos elementos 

metodológicos para a realização da função escolar: trata-se do componente interdisciplinar. De 

acordo com o documento, interdisciplinaridade  

 

é o dialogo das disciplinas e áreas do saber, sem a supremacia de uma sobre a outra, 

trabalhando o objeto do conhecimento como totalidade. Viabiliza o estudo de 

temáticas transversalizadas, que aliam teoria e prática, tendo sua concretude por 

ações pedagogicamente integradas no coletivo dos/as professores/as. Traduz-se na 

possibilidade real de solução de problemas, posto que o conhecimento significativo 

mobilize a intervenção e mudança da realidade” (grifos meus) 

 

A discussão acerca da interdisciplinaridade no PPP B passa por uma fundamentação 

acerca de como o conhecimento de fato se produz: “da conjunção de vários saberes que se 

comunicam e produzem novos saberes” (grifos meus). Nesse sentido, é necessário tratar o 

conhecimento “de uma forma orgânica, promovendo o diálogo entre o que se vem 

desenvolvendo de forma fragmentada na escola” (grifos meus), ou seja, é preciso que os 

conteúdos trabalhados em sala de aula estejam dotados de sentido. Isto equivale a dizer que o 

conhecimento precisa ser tratado de maneira orgânica “o mais próximo do modo como a 

realidade de fato se apresenta” (grifos meus).  

Como bem continuou o documento, “se faz necessário dentro da escola, um espaço 

destinado a construção coletiva, onde sejam pensadas, planejadas e implementadas ações 
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voltadas para a interdisciplinaridade” (grifos meus). Nesse entendimento, “o diálogo é o agente 

interlocutor entre as disciplinas e entre os professores e a gestão escolar, consolidando os 

princípios defendidos pela gestão democrática” (grifos). Interessante é também observar o 

entendimento que se faz das consequências da interdisciplinaridade para a identidade 

profissional desse profissional.  

De acordo com o documento B, o compartilhamento de ações no interior da escola é 

fundamental para assegurar o envolvimento dos sujeitos na instituição. Esse envolvimento, por 

sua vez, desembocaria em uma valorização do trabalho em equipe, afastando, assim, o ponto 

de vista que identifica o trabalho docente como preso a disciplina, turma e sala de aula. Nesse 

sentido, “o trabalho coletivo deve ser valorizado pelas diferentes áreas do conhecimento, pois, 

na atualidade, são imprescindíveis profissionais que saibam dialogar, conviver e trabalhar com 

outras pessoas de forma harmoniosa e respeitosa” (grifos meus). Destaca-se ainda que, apesar 

de não ser mencionado explicitamente no documento, entende-se que essa lógica de 

pensamento e organização mais participativa auxilie no sentimento de pertencimento do 

profissional docente128. 

A discussão acerca da interdisciplinaridade não aparece de maneira aprofundada no PPP 

C, mas de forma en passant, ou seja, de maneira circunstancial. Como já fora citado, uma das 

partes onde se apresenta a questão interdisciplinar é no Pilar Pedagógico, a saber, quando o 

documento ressalta que “os educadores buscam construir seus planejamentos em consonância 

com o Projeto Pedagógico da Escola de uma forma interdisciplinar, buscando, sempre que 

possível abarcar o Tema Gerador da Escola” (grifo meu). Este trecho é fundamentalmente a 

base pela qual esta problemática é levantada. Contudo, uma outra passagem merece destaque. 

Ainda de acordo com o PPP C, a comunidade escolar de modo geral, “devido a sua vida 

particular, principalmente pelo trabalho diário dos mesmos, com carga horária distribuída em 

duas ou mais escolas, muitas vezes não conseguem participar efetivamente da vida escolar, das 

reuniões e capacitações dificultando o planejamento interdisciplinar” (grifos mesmo).  

O trecho acima toca em dois pontos, sendo um uma consequência do outro. Segundo o 

diagnóstico da realidade de tal escola, o documento aponta que a alta carga horária dos 

profissionais acaba impossibilitando a construção de um trabalho pedagógico interdisciplinar. 

A discussão da carga horária será tratada melhor mais adiante, contudo, ressalta-se que apesar 

                                                           
128 E quando se cita isto não se quer dizer exclusivamente acerca da interdisciplinaridade. Acredita-se aqui que a 

gestão democrática gera um maior sentimento de pertencimento a escola do que as formas de organização da 

administração escolar discutidas anteriormente. Isto será melhor desenvolvido por meio de um trecho de uma 

entrevista mais adiante. 
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de se colocar a questão interdisciplinar como algo tão relevante, ela é ainda um objetivo a ser 

alcançado, ou seja, ela efetivamente não ocorre como se considera o mais adequado possível. 

Este fato aparece em praticamente todas as entrevistas. Além disto, observa-se que a função do 

Projeto Político Pedagógico é expressar o desejável, o que se pretende e se quer alcançar, ou 

seja, o PPP “é uma declaração de intenções, [...] onde o Regimento Escolar é a diretriz 

orientadora”.  

Realizada esta relação entre os PPP’s, preza-se em realizar um resumo, aproveitando 

para aprofundar alguns elementos desta base. Antes de mais nada, destaca-se que foi observado 

que a discussão apresentada aqui nos documentos é o alicerce para os demais pontos construídos 

nos mesmos. Ou seja, como os PPP’s são relativamente extensos, optou-se por identificar os 

eixos que estruturam o Projeto Pedagógico das escolas. Enfim, vamos à síntese. 

Constatou-se, a partir dos documentos, que a missão das escolas é “difundir o 

conhecimento incorporado pela humanidade, de forma a instrumentalizar o educando na busca 

pela justiça social, cidadania, autogestão e ética nas relações sociais e com a natureza” (PPP 

C, grifos meus). No documento A consta como tarefa da escola “ensinar e capacitar 

adolescentes, jovens e adultos, dando-lhes oportunidade de adquirir conhecimento e também a 

profissionalização para uma melhor aceitação no mundo do trabalho” (grifos meus).  Além do 

mais, a educação básica para os sujeitos “tem por finalidade o desenvolvimento da capacidade 

de aprender, tendo como meios básicos o domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos 

valores em que se fundamenta a sociedade” (PPP C, grifos meus) buscando estabelecer relações 

que preservem o ambiente em que vivemos. Ainda no PPP A, a “Escola assume o papel de 

desenvolver uma educação transformadora. [...] A transformação promovida pela educação 

deve desenvolver a autonomia do sujeito para pensar, para questionar, para agir – autonomia 

essa que se torna formação para a vida” (grifos meus). E, por último, conforme documento B,  

 
pretende-se auxiliar na formação de pessoas mais educadas, politizadas, participativas 

e conscientes de seus direitos e deveres. Que saibam posicionar-se e opinar de forma 

crítica e construtiva, buscando, através do diálogo, fomentar ações que visam a prática 

do respeito e da solidariedade, reforçando laços sociais na promoção da integração 

dos indivíduos na sociedade” (grifos meus). 

 

No que diz respeito ao Ensino Médio, resume-se este nível “como etapa final da 

educação básica [que] tem por finalidade propiciar o desenvolvimento dos educados, 

assegurarem-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-

lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (PPP C, grifos meus).  
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Constata-se, nesse sentido, que ao se dissecar a normativa de que a escola desenvolve 

os indivíduos em sua formação humana, cidadã e para o mercado de trabalho129, chegaremos 

a estes elementos. O interessante é observar a ênfase em termos como justiça social, autogestão, 

desenvolver a capacidade de aprender e autonomia. Busca-se desenvolver estes componentes 

como uma formação para a vida, como competências e formas de conduta na vida social. 

Sublinha-se que esta discussão está voltada para a relação entre escola e aluno, ou seja, função 

pedagógica da escola.  

Avançando mais um pouco, foi possível perceber que este planejamento pedagógico 

tem por base o conhecimento do aluno e a realidade da comunidade na qual a escola está 

inserida. Este conjunto é explorado por meio de pesquisas realizadas pela própria instituição ou 

pelos próprios professores de forma mais informal. Tendo isto em vista, há uma tentativa de se 

estabelecer um trabalho interdisciplinar aspirando apresentar e discutir o conhecimento de 

forma orgânica e não partida.  

Importante ressaltar que essa organização é feita na fundamentação da gestão 

democrática na educação pública, ou seja, na lógica da participação da comunidade escolar na 

construção da escola.  

Levando em consideração o todo apresentado, ou seja, a questão da escola e a relação 

dela com o aluno, pode-se observar elementos também presentes em Elton Mayo, Toyotismo e 

Teoria do Capital Humano. A análise de Luc Boltanski e Ève Chiapello, além de Pierre Dardot 

e Christian Laval, deixam isto mais evidente. No âmbito daquilo que a escola passa para o aluno 

na esfera pedagógica, destacou-se a questão da autogestão, autonomia e do aprender a 

aprender, termos que se poderiam chamar de competências. No tocante a organização da 

instituição escolar, sublinha-se a lógica horizontal e participacionista dos agentes escolares, ou 

seja, a gestão mínima da escola pelos próprios trabalhadores. Nesse sentido que, ao apresentar 

como se fundamentam a organização e a proposta escolar contidas nos PPP’s130, foi possível 

expor a relação delas com o desenvolvimento do mundo do trabalho em modo geral e com a 

razão do empresariamento de si que se apresenta no tecido social, mesmo tendo ciência, 

                                                           
129 Não custa nada lembrar que, conforme as DCN, “a finalidade da educação é de tríplice natureza: I – o pleno 

desenvolvimento do educando deve ser voltado para uma concepção teórico-educacional que leve em conta as 

dimensões: intelectual, afetiva, física, ética, estética, política, social e profissional; II – o preparo para o exercício 

da cidadania centrado na condição básica de ser sujeito histórico, social e cultural; sujeito de direitos e deveres; III 

– a qualificação para o trabalho fundamentada na perspectiva de educação como um processo articulado entre 

ciência, tecnologia, cultura e trabalho” (2013, p. 169). 
130 Elementos estes que, como bem já dito anteriormente, conformam e orientam as ações dos sujeitos assim como 

formam a identidade profissional dos mesmos. Nesse sentido a relevância de trazer este debate. 



77 

 

 
 

juntamente com autores como Anísio Teixeira, Theodore Schultz131 e Christian Laval (2004), 

de que a instituição escolar não é passível de ser vista como uma empresa tradicional. 

Realizada esta reflexão, a qual nos possibilitou também apresentar como se entende a 

função tanto da escola como do Ensino Médio, prossegue-se para mais um afunilamento da 

pesquisa. A questão agora passa ser a exposição da finalidade das áreas, mais precisamente com 

enfoque na de Ciências Humanas e suas Tecnologias. Isto se faz necessário para posterior foco 

na Sociologia.  

Na seção das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica que aborda 

o Ensino Médio no Brasil, pode-se observar a orientação de que “as propostas pedagógicas 

devem ser orientadas por competências básicas, conteúdos e formas de tratamento dos 

conteúdos previstos pelas finalidades do Ensino Médio” (2013, p. 154). “Os princípios 

pedagógicos da identidade, diversidade e autonomia, da interdisciplinaridade e da 

contextualização”, continuou o documento, “são adotados como estruturadores dos currículos” 

(idem, grifos meus). Tendo esta orientação, a “base nacional comum organiza-se [...] em três 

áreas de conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias” (idem). Conforme os 

Parâmetros Curriculares Nacionais + Ensino Médio – Ciências Humanas e suas Tecnologias,  

 
[na] nova compreensão do ensino médio e da educação básica132, a organização do 

aprendizado não seria conduzida de forma solitária pelo professor de cada disciplina, 

pois escolhas pedagógicas feitas numa disciplina não seriam independentes do 

tratamento dado às demais disciplinas da área e mesmo das outras duas áreas, uma 

vez que é uma ação de cunho interdisciplinar que articula o trabalho das disciplinas, 

no sentido de promoverem competências. As linguagens, as ciências e as humanidades 

continuam sendo disciplinares, mas é preciso desenvolver seus conhecimentos de 

forma a constituírem, a um só tempo, cultura geral e instrumento para a vida, ou seja, 

desenvolver, em conjunto, conhecimentos e competências133. 

                                                           
131 Mesmo que Schultz faça uma comparação mais incisiva, apontando que “a instituição educacional, que 

congrega todas as escolas, pode ser encarada como uma indústria”, ele destaca elementos substanciais que 

diferenciam estas duas esferas da sociedade (SCHULTZ, 1973, p. 19). 
132 Esta “nova compreensão do ensino médio e da educação básica” é entendida a partir da “Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996, regulamentada em 1998 pelas Diretrizes do Conselho Nacional 

de Educação e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, [onde se] procurou atender a uma reconhecida 

necessidade de atualização da educação brasileira, tanto para impulsionar uma democratização social e cultural 

mais efetiva, pela ampliação da parcela da juventude brasileira que completa a educação básica, como para 

responder a desafios impostos por processos globais, que têm excluído da vida econômica os trabalhadores não 

qualificados, por causa da formação exigida de todos os partícipes do sistema de produção e de serviços” 

(PCN+EM, 2002, p. 07-08). Nesse sentido, “O novo ensino médio, nos termos da lei, de sua regulamentação e 

encaminhamento, deixa de ser, portanto, simplesmente preparatório para o ensino superior ou estritamente 

profissionalizante, para assumir necessariamente a responsabilidade de completar a educação básica. Em qualquer 

de suas modalidades, isso significa preparar para a vida, qualificar para a cidadania e capacitar para o aprendizado 

permanente, em eventual prosseguimento dos estudos ou diretamente no mundo do trabalho” (idem, p. 08-09). 

Disponível em: <https://bit.ly/2jvxskY>. Acesso em: 22/03/2019. 
133 Citação retirada das páginas 14 e 15 dos PCN+EM – Ciências Humanas e Suas Tecnologias. Disponível no link 

na nota de rodapé acima. Grifos meus. 

https://bit.ly/2jvxskY
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Voltando-se apenas para a área de Ciências Humanas e suas Tecnologias, “em termos 

operacionais, os componentes curriculares obrigatórios decorrentes da LDB que integram” esta 

determinada área “são os referentes a: [...] a) História; b) Geografia; c) Filosofia; d) 

Sociologia134” (DCN, 2013, p. 187). De acordo com o PPP C, o único dentre os três que 

minimamente aborda esta questão, a finalidade desta área de conhecimento é  

 
realizar sínteses de fatos, conjunturas e estruturas marcantes da formação histórica e 

regional do Brasil e do Mundo, questionando sua realidade e expondo ideias, sabendo 

ouvir e respeitar as de outrem. Dessa forma, cremos estar caminhando em direção ao 

desenvolvimento de valores importantes para a formação do estudante: solidariedade, 

responsabilidade e compromisso pessoal. 

 

Mas por que, do ponto de vista objetivo, se trabalha por áreas? Segundo os PCN+EM, 

as 

 
 Ciências Humanas tem por objeto amplo o estudo das ações humanas no âmbito das 

relações sociais, que são construídas entre diferentes indivíduos, grupos, segmentos e 

classes sociais, bem como as construções intelectuais que estes elaboram nos 

processos de construção dos conhecimentos que, em cada momento, se mostram 

necessários para o viver em sociedade, em termos individuais ou coletivos. 

 

[...] 

 

Por causa dessa condição, os conceitos estruturadores de uma área estão presentes de 

forma transversal, portanto, de maneira explícita e/ou implícita, em todas as 

disciplinas que a compõe, embora no âmbito de cada disciplina possam ser percebidos 

conceitos mais particulares, que não fazem parte das representações do real presentes 

em outras disciplinas da mesma área. Assim, demarcar os conceitos estruturadores de 

uma área implica identificar quais representações do real são suficientemente amplas 

para servirem de ferramentas intelectuais que podem ser utilizadas/reutilizadas de 

forma global nos processos de análise que envolvem os objetos centrais das diferentes 

disciplinas de uma dada área, mesmo que não sejam particulares a nenhuma delas 

(2002, p. 24-25) 

 

Para exemplificar, citou-se como exemplo o conceito de cultura. De acordo com o 

documento, de maneira ampla, cultura é um “conceito estruturador da área de Ciências 

Humanas, mas, também, quando formulado de forma específica, é identificado como um 

conceito estruturador tanto da disciplina História quanto da disciplina Sociologia” (idem, p. 25). 

Por outro lado, como exemplos de conceitos “que só podem ser identificados como 

estruturadores de uma dada disciplina”, temos o “conceito de território que, embora seja 

utilizado por ‘empréstimo’ por diferentes disciplinas, é um conceito estruturador específico de 

                                                           
134 Importante destacar que a Sociologia – assim como a Filosofia – só entrou como obrigatória em todos os anos 

do Ensino Médio a partir da Lei nº 11.684/2008. Disponível em: <https://bit.ly/2CQ1tCn>. Acesso em: 

22/03/2019. 

https://bit.ly/2CQ1tCn
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uma disciplina em particular, qual seja, a Geografia” (idem). Enfim, realizados esses 

apontamentos, parte-se para a disciplina de Sociologia propriamente dita. 

Antes, contudo, decidiu-se por citar as três competências gerais da área de Ciências 

Humanas e suas Tecnologias. Trata-se da representação e comunicação; investigação e 

compreensão; e contextualização sociocultural. Preza-se em antecipar o debate sobre a 

Sociologia no Ensino Médio e apresentar as competências específicas que essa disciplina tem 

o objetivo de desenvolver nos alunos.  

O primeiro campo, da representação e comunicação, aponta para duas competências, a 

saber, a competência de “identificar, analisar e comparar os diferentes discursos sobre a 

realidade: as explicações das Ciências Sociais, amparadas nos vários paradigmas teóricos, e as 

do senso comum” (idem, p. 89); e a competência de “produzir novos discursos sobre as 

diferentes realidades sociais, a partir das observações e reflexões realizadas” (idem). No campo 

da investigação e compreensão as competências são: 

 
• Construir instrumentos para uma melhor compreensão da vida cotidiana, ampliando 

a “visão de mundo” e o “ horizonte de expectativas” nas relações interpessoais com 

os vários grupos sociais.  

• Construir uma visão mais crítica da indústria cultural e dos meios de comunicação 

de massa, avaliando o papel ideológico do “marketing”, como estratégia de persuasão 

do consumidor e do próprio eleitor.  

• Compreender e valorizar as diferentes manifestações culturais de etnias e segmentos 

sociais, agindo de modo a preservar o direito à diversidade, enquanto princípio 

estético, político e ético que supera conflitos e tensões do mundo atual (idem, p. 90) 

 

Já no terceiro e último campo, contextualização sociocultural, as competências são: 

 
• Compreender as transformações no mundo do trabalho e o novo perfil de 

qualificação exigida, gerados por mudanças na ordem econômica.  

• Construir a identidade social e política de modo a viabilizar o exercício da cidadania 

plena, no contexto do Estado de Direito, atuando para que haja, efetivamente, uma 

reciprocidade de direitos e deveres entre o poder público e o cidadão e, também, entre 

os diferentes grupos (idem, p. 91) 

 

Pelo momento, focou-se apenas na citação, visto que nas entrevistas aparecerá melhor 

explicitada uma fundamental que faz diálogo com este capítulo, a saber, a sobre o mundo do 

trabalho. Enfim, indo para a disciplina em específico, de acordo com o PPP B, a Sociologia 

teria a função de 

 
contribuir para que o educando, através da análise crítica e científica dos fenômenos 

sociais, amplie sua visão sobre o complexo mundo atual em suas dimensões 

econômica, política, social, cultural e ideológica. Para isso é fundamental pensarmos 

a relação indivíduo/sociedade na visão da Sociologia clássica e contemporânea, 

compreender seu papel histórico na sociedade, a partir das concepções socializadas 



80 

 

 

em nível do senso comum, gestadas no cotidiano do educando, para analisá-las e 

problematiza-las dialeticamente. Partimos da análise da formação do pensamento 

sociológico, do papel exercido pelas instituições sociais, da reflexão sobre ideologia, 

cidadania, ética e dominação; sobre o Estado moderno, o mundo da política, a 

democracia, os movimentos sociais e as relações de poder, pensando o mundo do 

trabalho e as relações de exploração econômica 

 

Esta definição se aproxima de maneira considerável das sugestões de organização de 

eixos temáticos para a disciplina que são apresentadas nos PCNs+EM. Para verificar, conferir 

páginas 93-98. Nesse sentido, se pode observar, por meio deste trecho do PPP B, os elementos 

que compõe as competências citadas logo acima. Realizada estas devidas exposições, deveras 

pontuais, porém elementares, compreende-se a necessidade de ao menos localizar 

historicamente a disciplina de Sociologia nos currículos nacionais.  

 

2.6. Sociologia: do surgimento ao currículo escolar no Brasil 

 

A Sociologia é uma disciplina que, como bem sublinhou Octavio Ianni (2011), não 

nasceu do nada, ou seja, “ela reflete as preocupações e necessidades dos homens de seu tempo” 

(SELL, 2015, p. 15). Esta forma científica de pensamento passou a ganhar consistência a partir 

dos escritos de Saint-Simon e Auguste Comte (MARTINS, 1991) acerca das grandes 

transformações que vinham eclodindo na Europa do século XVIII e XIX. Estas mudanças eram 

de ordem econômica, política e cultural, isto é, está se falando respectivamente da Revolução 

Industrial na Inglaterra; a notável Revolução Francesa de 1789; e a Revolução Cultural advinda 

do Renascimento (século XV) e do Iluminismo (SELL, 2015). 

Destaca-se que, apesar de ter sido Auguste Comte quem nomeou esta forma de 

pensamento de Sociologia, é com Durkheim que ela ganhou uma sistematização metodológica 

e passou a ser mais entendida enquanto ciência. Este fato é firmado em sua obra de 1895, 

intitulada As Regras do Método Sociológico (SELL, idem). Além do mais, fora com Durkheim 

também que a disciplina chegou nas Universidades135.  

No Brasil, segundo Amaury Moraes (2011), as iniciativas legais para a implementação 

da Sociologia nas escolas começaram a surgir a partir de 1891 com “a passagem de Benjamin 

Constant pelo Ministério da Instrução Pública durante o governo provisório de Deodoro da 

Fonseca” (p. 360-361). Ainda de acordo com Moraes, “em 1925, com a Reforma Rocha Vaz 

(Decreto n. 6.782-A, de 13/01/1925), a Sociologia torna-se obrigatória nos anos finais dos 

                                                           
135 “Em 1887 [Durkheim] é nomeado professor de pedagogia e de ciência social na faculdade de Bordeaux, no Sul 

da França. Trata-se do primeiro curso de sociologia criado em uma universidade” (SELL, 2015, p. 78). 
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cursos preparatórios” (idem, p. 361) e “seus conteúdos são exigidos nas provas de vestibulares 

para o Ensino Superior (a Reforma Francisco Campos de 1931 reforça esse caráter obrigatório)” 

(MORES, 2003, 07). Destaca-se que essa disseminação “do ensino de Sociologia ocorreu na 

ausência de cursos de formação de professores de Sociologia, sendo comum a presença de 

advogados, médicos e engenheiros para cobrir essa carência” (idem, p. 362, grifos meus).  

De 1942 até 1961, período vigente da Reforma Capanema, houve a retirada da 

“obrigatoriedade do ensino de Sociologia na escola secundária, mantendo-a apenas na escola 

normal” (MOCELIN; RAIZER, 2014, p. 107). Entre 1961 até 1971, com a primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 4.24/61), “a disciplina passa a figurar como 

componente optativo do curso colegial, entre uma centena de outras disciplinas, humanísticas, 

científicas ou técnico-profissionalizantes; também podia ser de caráter geral ou específico 

(sociologia de...)” (MORAES, 2003, p. 07). É somente a partir dos anos 80, ou seja, período de 

abertura democrática no país, que a Sociologia retorna “à escola secundária, ou seja, quatro 

décadas depois de sua efetiva exclusão do currículo” (MORAES, 2011, p. 367) 

De acordo com Moraes (idem), a “Lei n. 7.044/82, [a qual] flexibilizava a 

obrigatoriedade do 2º grau profissionalizante, [acabou] abrindo espaço para uma escola média 

de caráter formativo geral”. A partir de então, a datar de 1983, “temos um fenômeno parecido 

com aquele ocorrido nas primeiras décadas do século XX, quando a Sociologia não era 

obrigatória, mas, num crescendo, passou a figurar nos currículos das escolas secundárias”. 

Trata-se das escolas de “São Paulo, Pará, Distrito Federal, Pernambuco, Rio Grande do Sul e 

Rio de Janeiro” (FLORÊNCIO; PLANCHEREL, 2009, p. 09)136 

Observou-se que a partir de 1994, com a mudança de governo no estado, houve um 

refluxo em São Paulo graças a “reestruturação da rede pública”, a qual tinha “por objetivo a 

redução do seu tamanho e consequentemente economia de recursos” (MORAES, 2011, p. 368). 

Sendo assim, “em várias escolas, a disciplina de Sociologia acabou muito prejudicada, em vista 

da maior valorização dada pela tradição às outras disciplinas, em especial de Língua 

Portuguesa e Matemática” (idem, grifos meus). Entretanto, em estados “como Paraná, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, mantém-se ao menos uma situação estável, com 

concursos, propostas curriculares e experiências de formação de professores” (idem). 

Em 1996 ocorreu uma mudança significativa na educação brasileira. Trata-se da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº 9.394/96), a qual já fora utilizada neste 

                                                           
136 Trata-se do artigo apresentado no XIV Congresso da Sociedade Brasileira de Sociologia realizado em 2009. 

Disponível em: <https://bit.ly/2TpWznH>. Acesso em: 22/05/2019.  

https://bit.ly/2TpWznH
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texto para fins de análise. Nesta Lei, mais precisamente “em seu artigo 36, § 1º, inciso III” 

(FLORÊNCIO; PLANCHEREL, 2009, p. 09), a “Sociologia é nomeada claramente, junto com 

Filosofia; no entanto, o tratamento a ser dado a ambas permanece obscuro na expressão 

‘domínio de conhecimento de Filosofia e Sociologia necessários ao exercício da cidadania’” 

(MORAES, 2011, p. 369). Contudo, em 1997, o Projeto de Lei nº 3.178/97, “por iniciativa do 

deputado federal Padre Roque Zimmerman (PT-PR), começa a tramitar na Câmara dos 

Deputados” (idem). Este PL tinha como objetivo alterar o Art. 36 da LDB, “propondo 

explicitamente que a Filosofia e Sociologia fossem disciplinas obrigatórias no ensino médio” 

(idem, grifo meu). Conforme consta neste Projeto de Lei, “dificilmente será bem sucedida a 

inclusão de temas referentes [aos] campos [de Filosofia e Sociologia] em outras disciplinas, 

com docentes que não tenham a formação plena e adequada para o cumprimento dessa tarefa. 

Daí ser insatisfatório o texto da atual LDB”137. 

O curioso é que até hoje, mesmo com a obrigatoriedade da disciplina, há uma carência 

bastante significativa no que tange a esta formação plena e adequada para ministrar Sociologia 

no Ensino Médio. Mais adiante apresentar-se-á dados referentes a isto.  

Voltando ao Projeto de Lei, este fora aprovado em setembro de 2001, porém, o naquele 

momento Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso (PSDB), o vetou138. O Art. 36 

da LDB só será modificado com a Lei nº 11.684/08, a qual estabelece que “IV – serão incluídas 

a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio”139. 

Para compreender melhor o percurso deste debate ocorrido entre 2001 e 2008, conferir Moraes 

(2011). 

No estado do Rio Grande do Sul, como bem destacaram Daniel Mocelin e Leandro 

Raizer (2014, p. 108), “a luta pelo retorno da Sociologia como disciplina nas escolas foi uma 

bandeira defendida pelo menos desde os anos 1970, pela pioneira Associação Gaúcha dos 

Sociólogos (AGS), e nas décadas seguintes pelo Sindicato dos Sociólogos do Estado do RS 

(Sinsociólogos). No final dos anos 1980 havia uma busca, por parte dos Sinsociólogos, pela 

“aprovação do projeto do Deputado Constantino Picarelli, [o qual] propunha a obrigatoriedade 

                                                           
137 Este mesmo trecho encontra-se em Amaury Moraes (2011), contudo, optou-se por ir no original para melhor 

compreender a justificação do deputado bem como precisar a localização de tal enunciado. Nesse sentido, trata-se 

da folha 2. Disponível: <https://bit.ly/2RvQpBj>. Acesso em: 01/06/2019.  
138 Eis a justificativa: “(...) o projeto de inclusão da Filosofia e da Sociologia como disciplinas obrigatórias no 

currículo do ensino médio implicará a constituição de ônus para os estados e o Distrito Federal, pressupondo a 

necessidade da criação de cargos para a contratação de professores de tais disciplinas, com a agravante de que, 

segundo informações da Secretaria de Educação Média e Tecnológica, não há no país formação suficiente de tais 

profissionais para atender à demanda que advirá caso fosse sancionado o projeto, situações que por si só 

recomendam que seja vetado na sua totalidade por ser contrário ao interesse público” (Presidência da República, 

2001 apud MORAES, 2011, p. 369-370, grifos meus). 
139 Disponível em: <https://bit.ly/2CQ1tCn>. Acesso em: 22/03/2019. 

https://bit.ly/2RvQpBj
https://bit.ly/2CQ1tCn
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do ensino nas escolas estaduais” (idem, p. 109, grifos meus). Esta Lei, que fora aprovada na 

Assembleia Legislativa, foi sancionada pelo “então governador do estado, Pedro Simon”, sob 

Lei nº 8.774/88 (idem). 

Em 1993 a Lei nº 8.663 “revogou o Decreto-Lei n.º 869, de 12/12/1969, e a 

obrigatoriedade das disciplinas de Organização Social e Política do Brasil (OSPB), Educação 

Moral e Cívica (EMC) e Estudos dos Problemas Brasileiros (EPB)” (idem). O conteúdo do texto 

era de que o ensino tanto da OSPB quanto da EMC deveria ser diluído “’nas escolas de 1º e 2º 

Graus, nas disciplinas de História, Geografia e outras afins”’ (idem, grifos meus). Ou seja, 

“podendo ser escolhida qualquer disciplina da área de Humanas e Sociais, já prevista na base 

Curricular” (idem). Como bem sublinhou Mocelin e Raizer (idem, 109), o sindicato tentou 

“implantar as disciplinas de Sociologia e Filosofia para oferecer os conteúdos necessários, e 

não deixar a livre escolha de professores de outras disciplinas e as escolas a decisão de lecionar 

ou não aqueles conteúdos”, porém tal proposição não foi acatada. É somente com o Parecer do 

Conselho Estadual de Educação nº 0322/2007140 e com a ratificação do mesmo pela Resolução 

nº 291/2007141 que Sociologia e Filosofia passam a ser incluídas obrigatoriamente no currículo 

do Ensino Médio a partir do início do ano letivo de 2008, sendo “a carga horária mínima 

semanal para cada uma das disciplinas [...] de, no mínimo, dois períodos semanais” (idem, p. 

110). 

Um detalhe interessante que pode ser observado nestes documentos é a condição 

necessária para se ministrar essas disciplinas. De acordo com o Parecer nº 322/07 (p. 04), “os 

professores de Filosofia e Sociologia, para o exercício da docência, devem ter cursado, 

respectivamente, Licenciatura em Filosofia e Licenciatura em Sociologia ou Ciências Sociais”. 

Ademais, destaca-se que  

 
para o exercício da docência de Sociologia, até 2012 é admitida formação em 

Bacharelado em Sociologia ou Ciências Sociais com Licenciatura em outra disciplina; 

Licenciatura com Pós-Graduação em Sociologia ou Ciências Sociais; Licenciatura em 

Filosofia; Bacharelado em Filosofia, com Licenciatura Plena em outra disciplina; 

Licenciatura em História; Licenciatura em Pedagogia, desde que o docente comprove 

no seu histórico escolar, no mínimo, cento e vinte horas cursadas da disciplina de 

Sociologia (idem, p. 04-05). 

 

                                                           
140 BRASIL, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Conselho Estadual de Educação. Comissão de Ensino 

Médio e Educação Superior. Parecer nº 322/2007. Disponível em: <https://bit.ly/2N9OW5k>. Acesso em: 

22/05/2019. 
141 BRASIL, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Conselho Estadual de Educação. Resolução nº 291, de 11 

abril de 2007. Disponível em: <https://bit.ly/31T8u0Y>. Acesso em: 22/05/2019. 

https://bit.ly/2N9OW5k
https://bit.ly/31T8u0Y
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Observa-se, nesse sentido, a existência de uma Resolução que incluía obrigatoriamente 

a disciplina antes mesmo da Lei nº 11.684/08. E mais, a Resolução, diferentemente da Lei, 

colocava carga horária mínima de dois períodos semanais. Enfim, apresentado esse panorama 

geral do histórico da disciplina em nível nacional e estadual, parte-se para a apresentação dos 

sujeitos que compõem esta pesquisa.  

 

2.7. O professor de Sociologia do Ensino Médio de Santa Maria/RS 

 

Seguindo a estratégia adotada na apresentação deste estudo, ou seja, de partir do geral 

para o particular, optou-se por apresentar, em dados quantitativos, o panorama geral que a 

cidade manifesta. Estas informações foram obtidas, assim como a quantidade de escolas 

expostas anteriormente, diretamente com a 8ª Coordenadoria Regional da Educação (CRE). De 

acordo com este órgão, há 952 profissionais da docência trabalhando nas escolas do estado que 

ofertam o Ensino Médio. Deste total, sublinha-se que 778 são professoras e 174 são professores, 

ou seja, 82% do corpo docente nas escolas estaduais de Santa Maria que ofertam o nível médio 

é composto por mulheres e apenas 18% se constitui de homens. Um dado substancialmente 

expressivo. 

No que diz respeito a disciplina de Sociologia, os dados apresentados são de que há no 

total 52 professores ministrantes de tal área. Destes 52, 38 são professoras e 14 são professores, 

isto é, 73% são mulheres e somente 27% são homens. Como se pode perceber, este dado acerca 

do gênero na Sociologia mantém a relação com o dado mais geral exposto acima.  

Levando em consideração o aspecto formativo, ainda de acordo com estes dados obtidos 

com a 8ª CRE, somente 5 professores que ministram a disciplina de Sociologia possuem 

formação específica na área. Sendo assim, observa-se que cerca de 10% se enquadram naquilo 

que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) aponta 

como formação adequada142. Feita esta exposição, avança-se para a discussão dos dados acerca 

dos professores que foram entrevistados para esta pesquisa. 

Destaca-se, novamente, que estes dados foram levantados por meio da aplicação de 

questionários e entrevistas semi-estruturadas no período entre 2017 e 2018, levando em 

consideração o total de 15 professores, ou seja, 29% de todo o corpo docente de Sociologia143. 

Deste total, 10 eram mulheres (66,7%) e 5 eram homens (33,3%). Destaca-se novamente que a 

                                                           
142 Para cf. indicador de adequação do Inep, acessar indicadores educacionais do portal Inep. Disponível em: 

<https://bit.ly/2ZW5krT>. Acesso em: 23/05/2019. 
143 Além do mais, como já comentado, abarcou-se 15 das 23 escolas que ofertam Sociologia. 

https://bit.ly/2ZW5krT
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rede de contatos foi feita, fundamentalmente, mediante indicações dos entrevistados de 

diferentes escolas, visando evitar a todo o curso o caráter enviesado dos dados144. 

Dos entrevistados apenas 1 atuava tanto em disciplina quanto em cargo de gestão 

(6,7%)145, o restante trabalhava “apenas” com disciplina (94,3%). No que toca a discussão sobre 

formação docente, optou-se por trabalhar com a definição de adequado e não adequado146. Além 

do mais, por observar certos elementos nos discursos dos entrevistados que complexificavam 

esta questão, criou-se junto destas duas definições a definição de “Áreas de aderência”. Nesse 

sentido, organizou-se os dados da seguinte forma:  

 

Gráfico 1. Formação docente Sociologia – Santa Maria/RS (2017-2018) 

 
FONTE: Próprio autor (2017-2018) 

 

Do ponto de vista quantitativo temos, respectivamente, a partir de cima para baixo, a 

representação 13,33% de adequados, 60% de não adequados e 26,67% enquadrados nas áreas 

de aderência. 

Como se pode perceber, os dados obtidos na 8ª CRE com respeito a formação docente 

em Sociologia não compactuam com os dados levantados pelo próprio pesquisador desta 

                                                           
144 No final da página 10 e início da 11 esta discussão se apresenta de forma levemente mais detalhada. 
145 Há 20 anos em escola municipal. 
146 A definição de adequado e inadequado foi baseada no Censo Escolar de 2017 realizado pelo Inep, o qual 

demonstrou que apenas 29,5% dos docentes de Sociologia do país estão com a tal formação adequada. Nesse 

sentido, destes 29,5%, sublinhou-se que 27,1% é composto “por professores com formação superior de licenciatura 

(ou bacharelado com complementação pedagógica)” em Sociologia, ou seja, a formação mais adequada possível, 

enquanto 2,4% são “professores com formação superior de bacharelado (sem complementação pedagógica)” em 

tal disciplina (p. 22). Disponível em: <https://bit.ly/2wvewpT>. Acesso em: 25/06/2018. 
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https://bit.ly/2wvewpT
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pesquisa. Nesse sentido, cogitou-se duas hipóteses: a) os dados do órgão governamental foram 

levantados em um período antecedente a 2017147; b) os professores restantes poderiam estar 

lecionando nas seis escolas restantes que não entraram para esta pesquisa; c) não se utilizou 

uma terceira categoria para a organização dos dados, ou seja, provável que aquilo que se 

considerou aqui como áreas de aderência pudessem ter sido computadas junto com a formação 

adequada. Por observar que mesmo se a hipótese b) fosse verdadeira, haveria um conflito 

numérico. Nesse sentido, acredita-se que a hipótese a) e b) sejam as mais adequadas para se 

levar em consideração aqui.  

Avançando no que diz respeito ao âmbito da adequação e da inadequação, constatou-se 

que, dos 11 professores nesta situação, apenas um estava adequado, ou seja, somente 1 (9,10%) 

profissional possuía formação em Licenciatura em Ciências Sociais e ministrava somente a 

disciplina de Sociologia. O outro profissional com a formação adequada ministrava tanto 

Sociologia quanto Filosofia. Dos 9 restantes, mais 4 se encontravam na mesma situação da 

última, ou seja, ministravam sua disciplina de formação mais alguma outra fora de sua formação 

(no caso a Sociologia). Sendo assim, do total de 11, 5 (45,45%) estavam nessa situação. Os 4 

demais se encontravam em circunstâncias de ministrar a disciplina de sua formação mais outras 

(36,36%). Este dado evidencia uma sobrecarga do trabalho docente, podendo afetar, como bem 

afirmou Nise Jinkings (2007) a qualidade do ensino tanto da Sociologia como das outras 

disciplinas. 

Preza-se aqui em explicar porque se criou a definição de áreas de aderência. Como bem 

observado, o INEP define a adequação e a inadequação baseado na formação inicial, ou seja, 

na graduação. Sendo assim, optou-se por se fazer o mesmo. Contudo, nas idas a campo 

constatou-se professores que não possuíam a formação em Licenciatura em Ciências Sociais, 

mas mesmo assim se consideravam com a formação, ou seja, aptos legalmente para atuar. Cita-

se um trecho emblemático: “eu me formei em 1993... 1993 pelo MEC tu poderia optar por 3 ou 

fazer as 3... na época seria Filosofia... Sociologia... e Psicologia... eu fiz os 3 estágios... então 

eu tenho carteirinha... eu sou apta a lecionar nessas 3 áreas... porque depois mudou a 

legislação...” (LIGEIA, 2018, grifos meus). 

Ou seja, compreendeu-se a partir desses elementos que seria empobrecedor para a 

análise colocar este profissional como inadequado, mesmo que sua formação inicial seja 

Licenciatura em Filosofia. Contudo, também não se considerou produtivo alocá-lo como 

adequado, mesmo tendo feito, no interior do curso de Filosofia, o estágio em Sociologia. Nesse 

                                                           
147 E, portanto, alguns professores poderiam estar atuando em outras disciplinas. 
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sentido, observou-se que a solução mais conveniente fosse criar isto que se chamou de área de 

aderência: professores com formação inicial em determinado curso que não Licenciatura em 

Ciências Sociais, mas com uma proximidade institucional com a Sociologia.  

Com esta perspectiva, separou-se para a área de aderência 4 professores. Nesse sentido, 

apresentando objetivamente a realidade de formação docente148 e disciplina que ministra, 

chegou a determinada organização: 

 

Formação => Disciplina(s) ministrada(s) 

 

Estudos Sociais149 => Sociologia + Ens. Religioso150  

História => Sociologia + Ens. Religioso + História  

Sociologia => Sociologia + Filosofia  

História => Sociologia + História  

História => Sociologia + História  

Filosofia (lic)151 => Sociologia + Filosofia + Formação 

Filosofia => Sociologia + Filosofia + Ensino Religioso  

Letras; Pedagogia152 => Sociologia  

Jornalismo; História => Sociologia 

Filosofia (lic. Plena) => Sociologia + Filosofia  

História => Sociologia + História + Ensino Religioso  

Pedagogia153 => Sociologia + Filosofia 

Filosofia; Teologia Popular => Sociologia + Geografia + Filosofia + Ens. Religioso 

Filosofia => Sociologia + Filosofia  

 

Dada esta realidade, considerou-se relevante apresentar a carga horária destes 

professores. 6 (40%) docentes estão atuando 20 horas, 7 (46,7%) estão trabalhando 40 horas, 1 

                                                           
148 Destaca-se, novamente, que se levou em consideração a formação inicial, ou seja, a graduação. 
149 Na época da entrevista a professora se encontrava com essa titulação para a área de humanas – tirando outras 

Pós-Graduações, como é o caso da Especialização em Ensino Religioso. Meio ano depois ela concluiu o curso de 

Licenciatura em Ciências Sociais. Levando em consideração o contexto do diálogo, decidiu-se por introduzir a 

professora nas áreas de aderência. 
150 Possui especialização em Ensino Religioso. 
151 A professora mencionou que na época em que ela se formou (1993) em Filosofia havia a possibilidade de se 

optar por 3 disciplinas, a saber, Filosofia, Sociologia e Psicologia. 
152 Dentro da Pedagogia a professora focou na área da Sociologia, realizando estágio docente em turmas do Ensino 

Médio. 
153 Formação em Pedagogia pré-escolar e matérias específicas do Ensino Médio: “então eu fui habilitada a dar aula 

em 4 disciplinas... Filosofia... Psicologia... Estrutura e Funcionamento do Ensino e Sociologia”. 
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(6,7%) se encontra com carga horária de 60 horas e 1 (6,7%) trabalha 65 horas. Além do mais, 

levando em consideração os dados acerca da carga horária em relação com a quantidade de 

disciplinas ministradas – além das entrevistas –, constatou-se que alguns professores 

completam a sua carga horária com a disciplina de Sociologia. O que, na visão desta pesquisa, 

fragiliza ainda mais a institucionalização da disciplina.  

No tocante ao nível de ensino, observou-se que 7 (46,67%) estavam atuando “apenas” 

no Ensino Médio, 4 (26,67%) no Ensino Médio e Fundamental – sendo 1 nos Anos Iniciais –  

e 4 (26,67%) no Ensino Médio Regular e Educação de Jovens e Adultos. No que se refere ao 

turno de trabalho, houve a constatação que 10 (66,66%) professores trabalham no mínimo em 

2 turnos. Dos 5 demais, 2 (13,33%) atuam de manhã e 3 (20%) de noite. 

No que diz respeito a quantidade de escolas, importante salientar que 2 (13,3%) 

professores atuam em 3 escolas154. 2 (13,3%) professores trabalham lecionando em 2 e 10 

(66,7%) estão alocados em uma só. De 15, apenas 1 (6,7%) atua especialmente lecionando em 

uma escola e atuando na gestão de outra. Nesse sentido, temos no total 5 (33,3%) professores 

atuando em 2 escolas ou mais, ou seja, 1/3 dos entrevistados. Não custa relembrar reportagem 

já mencionada neste trabalho. De acordo com Bernadete Gatti, o percentual de professores do 

Rio Grande do Sul atua em mais de uma instituição escolar é de 25,2%, maior que a média 

nacional que é de 21,8%155.   

Apresentados estes dados, passa-se a fazer melhor jus ao título desde capítulo, ou seja, 

descrever por meio das vozes dos professores a sua realidade de trabalho. Como bem poderá 

ser visto de forma mais detalhada, percebeu-se por meio das entrevistas 4 principais elementos 

que atuam constantemente na vida profissional dos professores, a saber, a) aluno; b) Estado; c) 

colegas de trabalho; e d) sociedade. Serão mencionados neste capítulo alguns pontos que 

compõem estes elementos, de modo que se possa entender por meio do docente o seu cotidiano 

de trabalho. Ademais, o aprofundamento destes componentes se dará no capítulo seguinte, o 

qual trata sobre a identidade profissional. 

Uma das perguntas mais emblemáticas da pesquisa era a que questionava de maneira 

ampla a realidade da(s) escola(s) que o profissional trabalhava. Ali apareceram diversos pontos 

interessantes para se explorar, dada a multifacetada realidade educacional de Santa Maria. Faz-

se questão de mencionar alguns, começando pela questão estrutural156 e de recursos humanos. 

                                                           
154 Destaca-se que para além de duas escolas em Santa Maria, cada professor ainda leciona em um fora da cidade. 
155 Zero Hora. Em jornadas triplas, professores se dividem entre escolas para melhorar o salário. Disponível em: 

<https://goo.gl/PJBYGL>. Acesso em 10/12/2017. 
156 Para fins didáticos, ou seja, recursos que a escola possa oferecer ao professor. Nesse sentido, não se mencionará 

aspectos envolvendo problemas como goteiras, destelhamento, etc. 

https://goo.gl/PJBYGL
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Destaca-se de antemão que não se trata de mencionar a opinião de todos os professores sobre 

os assuntos, mas sim apontar os tipos de realidade encontradas. 

 De acordo com a professora Eleonora (2018)157, ainda há amor pela profissão, porém, 

diferentemente de quando ela começou, há muitas decepções também. Entre estas, citou a 

 
questão de recursos humanos... falta muito... nós não temos sala de laboratório... de 

tipo algum... não temos nenhuma sala de vídeo... a biblioteca que é a alma de uma 

escola a leitura... eu que venho de Letras... Pedagogia a própria Sociologia... não tem 

uma biblioteca... não tem uma bibliotecária... eu vejo nós professores trabalhando com 

muito sacrifício... o que eu tenho hoje pra trabalhar é o giz e o quadro... e tu usa 

muito texto reportagens e todo esse material impresso que eu trago pra eles eu pago 

do meu salário... [...] temos ar condicionados na salas que não pode ligar porque pode 

explodir a escola porque a nossa caixa de força de energia elétrica não são compatíveis 

com os ares que temos... a escola não tem nem computador nem internet não funciona 

nada... eu tô aqui há 4 anos e nunca usamos a sala de informática porque não 

funciona... (ELEONORA, 2018, grifos meus) 

 

No que toca os Recursos Humanos, a professora ainda mencionou, além da falta de 

bibliotecária, a carência de trabalhadores da área da saúde, como profissionais da psicologia. 

Em sua fala, chega a lembrar que em sua época as escolas possuíam psicólogos, dentistas e até 

vacinação era feita na instituição.  

Indo nesta mesma direção, pode-se mencionar a fala da professora Alice (2018) acerca 

de uma das escolas em que trabalha, a saber, a Machado de Assis158:  

 
a escola recebeu um monte de ar condicionados e não pode instalar... porque a fiação 

elétrica da escola não suporta usar ar condicionado é uma fiação antiga... a escola 

recebeu um monte de netbooks também... não pode instalar porque não tinha sala... 

tem uma sala digital... que funciona mais ou menos e tem uma outra sala multimídia 

que é um horror... 

 

Este caso seria um tipo de realidade de estrutura física em algumas escolas de Santa 

Maria. Por outro lado, temos outro perfil que se pode dizer um pouco menos carente de recursos. 

Fala-se nesse sentido em decorrência de que há estrutura física, porém não há pessoas para 

trabalhar especificamente em certos setores. Por exemplo, pegando o discurso da professora 

Ligeia (2018),  

 
aqui na escola tem sala de vídeo tem salão tem biblioteca... a estrutura da escola é 

tranquilo... o que nós temos dificuldade esse ano que eu tenho percebido aqui na 

escola é uma pessoa fixa no laboratório de informática... que daí quando a gente 

precisa geralmente atende no vídeo ou no salão pra ligar os computadores datashow 

pra quando a gente chegar já tá pronto... esse ano a escola tá tendo dificuldades porque 

eu acho que a própria CRE não tá disponibilizando pessoas pra trabalhar... [...] quanto 

ao recurso tem... mas assim até um tempo atrás tinha uma pessoa aqui aí quando a 

                                                           
157 Lembrando que se trata de nomes fictícios retirados de personagens da literatura. 
158 Nome fictício para proteger a identidade da professora bem como da escola. 
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gente chegava já tava pronto aí não perdia 5 ou 10 minutos até ligar e organizar nesse 

sentido...   

 

Para citar outro exemplo, tem-se a professora Anna Karenina (2018). Segundo ela, 

 
a estrutura física é fantástica... tem espaço... na medida do possível tem qualidade para 

se manter o aluno... os vendavais destruíram algumas coisas mas ao longo do tempo 

a gente vai reconquistando... as duas últimas gestões investiu bastante na estrutura 

física... sala multimídia... biblioteca... laboratório de ciências mas não tem a pessoa 

para cuidar disso... se eu preciso eu tenho que ver tudo... [...] a biblioteca ainda tem 

pessoas que trabalham então dá pra dizer que é de excelência... mas o resto não tem 

técnicos nenhum professor que cuida disso... 

 

[...] 

 

daí cada professor vai lá e mexe e isso sabe faz com que o equipamento não dure 

tanto... então se tivesse mais técnicos mais pessoas acho que seria bem melhor...  

 

Um terceiro tipo de realidade pode ser resumida também em outras duas falas. 

Conforme Julieta Capuleto (2018),  

  
a escola atende quando a gente precisa de xerox... a gente tem uma sala de multimídia 

e tem aqui que a gente acaba usando às vezes pra passar algum filme pra eles... até 

quando tá concorrido lá elas ajeitam pra gente trabalhar aqui159... a escola tem uma 

biblioteca bem boa...  

 

A professora Lolita (2018), por sua vez, sublinhou que a escola onde ela trabalha possui 

“uma sala de informática... ela tem laboratório de ciências... [...] tem datashow em sala de aula... 

tem ar-condicionado... ventiladores... quanto a isso a escola é bem estruturada... os netbooks... 

isso aí também a gente leva pra sala de aula...”. Esta foi uma das entrevistadas que se teve a 

oportunidade de realizar a observação direta em algumas aulas. Destaca-se que do pouco que 

se observou, pode-se reparar questões positivas quanto a isso. A escola possui uma dinâmica 

diferente das demais em formas de organização das disciplinas, além de ser menor, fatos que 

corroboram para uma qualidade interessante. Constatou-se que pela razão de haver datashow e 

os netbooks em sala de aula, a perda de tempo mencionada pelos outros professores aqui é 

reduzida a quase zero.  

Enfim, mobilizou-se alguns trechos referentes ao tema da realidade escolar tendo como 

recorte aspectos da estrutura física, esta baseada em recursos para fins didáticos, justamente 

para se apresentar alguns dos limites ou possibilidades estruturais que os professores encontram 

em sua atividade docente. A ideia a seguir é buscar dialogar os elementos dos PPP’s utilizados 

aqui com o discurso dos docentes. Nesse sentido, apresentar-se-á interconexões entre temas 

como gestão democrática, interdisciplinaridade e Sociologia. Para fechar, ocorrerá uma 

                                                           
159 O aqui que a professora se referia era a sala dos professores, local que estava ocorrendo a entrevista. 
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exposição de elementos como violência e questão salarial. Sublinha-se de antemão que não se 

trata aqui de tomar ou os documentos e Leis como verdadeiros e os discursos como falsos – e 

vice-versa –, mas de apresentar estas conexões entre agência e estrutura – tomando os dois 

aspectos como legítimos. Feito tal esclarecimento, começa-se, portanto, pela gestão 

democrática. 

De acordo com Alice (2018), em uma das escolas que ela trabalha  

 
é o exemplo perfeito de como deve funcionar a gestão democrática... todas as decisões 

da escola passam pelos professores pelo Conselho Escolar pelos pais e pelos alunos... 

então tudo é feito... a gente trabalha mais no “Luis Buñuel”160 porque tem um excesso 

de reuniões mas... essas reuniões justificam a boa qualidade da escola... é uma 

qualidade muito boa... é um ambiente muito bom de trabalhar... os colegas que tão lá 

normalmente se adaptaram a esse ritmo e abraçam a causa da educação pública de 

qualidade... então é um grupo de trabalho muito bom... (grifos meus) 
 

De fato, esse exemplo “perfeito”, da forma detalhada pela entrevistada, só foi 

encontrado ali. Ademais, faz-se questão de mencionar outras entrevistas para melhor 

observarmos as contradições entre o texto e o contexto, ou seja, entre a Lei e a realidade. 

Conforme Bento Santiago (2018),  

 
tem o Conselho Escolar daí tem um pai tem um professor que é fixo ali... tem a 

Direção... mas assim... é bem fechado assim sabe... bem fechado no sentido de tá tu 

ter esse órgão mas ele... mas eu não vejo muito ativo... não vejo muita referência ao 

Conselho Escolar... é mais a questão da aprovação das contas... bem burocrático... 

prestação de contas rola ali... não... não tem muito isso... mas tu tem assim reuniões 

gerais... pra tratar de alguns a assuntos específicos ou então convocação que daí é uma 

reunião já de professores... os pais não tem uma... não existe um... nunca participei 

pelo menos dum momento que tu tenha reunido uma grande quantidade de pais 

professores e alunos deliberando e tal... na entrega de boletins é que rola esse contato 

maior sabe...161 

 

No tocante ao aspecto financeiro, o professor destacou que é algo  

 
meio obscuro... não sei te dizer muito como é que funciona esse esquema... sei que... 

tem uma burocracia que funciona fazendo isso mas eu não vejo... nunca vi nada 

publicado assim ou digamos assim... a prestação os papéis publicados... é uma coisa 

bem fechada não tem grandes participação assim... (idem) 

 

Ao se levar em consideração a fala da professora Anna Karenina (2018), observou-se 

que ela considera a gestão democrática funcionando na sua escola. Segundo a professora,  

 

                                                           
160 Nome fictício que se deu à escola. 
161 Essa questão apareceu na fala do professor Romeu (2018): “eu acho que no início do ano para elaborar algumas 

regras de conduta... disciplina... mas não vejo muita atuação do Conselho Escolar... Grêmio Estudantil também... 

não tem atuação... pelo menos que se perceba...” 



92 

 

 

antigamente os professores eram indicados... e com a eleição dos diretores 

democratizou isso porque daí tu elege tu vota naquele que realmente tu acredita que 

vai funcionar aí funciona... o conselho escolar a mesma forma... a associação de pais 

e mestres a mesma forma... os Grêmios Estudantis... 

 

Levando em consideração o aspecto da votação para diretores, foi possível verificar em 

outra entrevista uma visão um tanto diferenciada. Conforme seu testemunho, a relação com a 

gestão escolar é baseada é um vínculo  

 
mais vertical... inclusive o processo eleitoral da equipe diretiva que assume o ano que 

vem... uma coisa muito sombria... eu mal fiquei sabendo que tinha um processo 

eleitoral... muito pouco comentado entre os professores... quando nós vimos já tinha 

uma nominata completa aí tu votava sim ou não...o que dizem é que há um tipo de 

revezamento... o que foi volta... apesar disso seria interessante que esse processo podia 

ser mais aberto... faz uma reunião com todos os professores ó tem uma eleição... aqui 

quem tá pensando em concorrer os critérios para ser diretores... implicações práticas... 

quem é diretor acumula ganha tanto... como eu não tô interessado nisso eu não fico 

sabendo de nada... então não é uma coisa transparente... democrática... (ROMEU, 

2018, grifos meus) 

 

Voltando para a primeira entrevista citada neste debate, há a possibilidade de se verificar 

outra realidade em outra escola que a professora trabalha. De acordo com o discurso de Alice 

(2018), o colégio Machado de Assis 

 
não é o melhor exemplo de Gestão Democrática as coisas... acontecem... sem que haja 

consulta com ninguém... por exemplo... distribuição dos períodos ela vem sempre de 

cima pra baixo de acordo com o quadro da escola e das pessoas que... estão para ser 

favorecidas... ou não... então por exemplo ah a gente tem um quadro que tem bastante 

professores de Língua Portuguesa... e se tem uma possibilidade de mudança como 

teve quando caiu o Seminário Integrado... a gente vai dar pro... pra aumentar os 

períodos dessa área porque tem mais professores para acomodar as pessoas... que não 

é muito legal... o ideal seria levar pro grande grupo e decidir pra onde que vai o que 

que o grande grupo... 

 

Há uma fala bastante interessante que praticamente resume o exposto acerca desta 

temática até aqui. Segundo Irineu Funes (2018), 

 
projeto que assim tem muita dificuldade na escola hoje... porque é daqueles projetos 

que novamente esbarram na atual formação de professores... então você tem uma lei... 

bonita... maravilhosa muito legal até por sinal muito bacana de gestão democrática só 

que na prática ela não acontece... você pode até encontrar um gestor que consiga ter 

por exemplo iniciativa de gestão democrática... eu duvido você encontrar uma escola 

que esteja de fato completamente de acordo com a lei... isso não existe... tu pode 

encontrar em uma escola são diretores que tem uma sensibilidade para fazer algumas 

decisões que são democráticas mas no geral o que acontece assim é o máximo o mais 

democrático que você tem nisso tudo é eleição dos diretores 

 

Além da questão da falta de formação de professores, Irineu Funes (2018) ainda 

menciona outro fato relevante. De acordo com ele 
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os professores estão com tanta coisa pra fazer... hoje... muitos professores com 40, 60 

horas... que eles não tem tempo nem saco pra se envolver com a escola... ah tu vai me 

dar mais uma coisa de trabalho já tenho que bater boca com aluno já tenho que... 

perder tempo com disciplina que é uma coisa que eu nem deveria tá perdendo tempo... 

eu tenho que perder com tudo isso e aí tu quer que eu tipo participe ainda mais... ter 

que fazer um projeto pra escola de ficar votando coisa pra escola (idem, grifos meus) 

 

No que diz respeito a carga horária, como bem já apresentada neste trabalho, 9 (60%) 

professores dos entrevistados trabalham com no mínimo 40 horas. A questão aqui é se pensar 

para além do fato quantitativo, ou seja, observar a jornada de trabalho como um todo, visto que 

o trabalho docente não se resume em preparar aulas e ministrá-las. Como bem foi possível 

observar por meio de entrevistas, há um envolvimento por parte dos professores no que diz 

respeito a aspectos pessoais dos alunos.  

Começando por um relato que pode se dizer menos conturbado, cita-se o professor 

Bento Santiago (2018). O professor afirmou que é muito comum os alunos se dirigem a ele para 

pedir  

 
conselhos sobre coisas que não tem a ver com a escola... sobre alistamento militar... 

sobre relacionamento... às vezes vem uns pedem um conselho assim bah ó... tô ficando 

com uma mina mas... a gente tem um relacionamento aberto... só que é difícil de lidar 

com isso... que que tu acha daí vem me perguntar essas coisas às vezes no extra aula... 

ou ah tenho dúvida em que curso seguir... então vem te perguntar e coisa e tal então 

tem que ter essa atenção com eles... (idem, grifos meus) 

 

Lançando mão de um relato mais tenso, pode-se perceber elementos que demandam um 

envolvimento maior do docente. De acordo com Eleonora (2018), os alunos 

 
acabam trazendo problemas da vida deles e que eu acabo tendo que ajudá-los de 

alguma forma... orientando ou trazendo pro SOE162 ou acionando o tutelar ou 

buscando outro tipo de ajuda... chamando pais... e me envolvendo com projetos 

sociais... dentro da área de Humanas a gente sempre busca esses projetos sociais... e 

de também até de ajudar eles a arrumar um emprego de indicar ah vai lá que tão 

precisando de... auxiliar para fazer um currículo... coisas que não seriam da 

disciplina mas que fazem parte da escola... e nós temos problemas aqui... não de 

disciplina... tem escolas que desde manhã já tá a polícia na frente por causa de briga 

etc aqui não existe isso... o nosso problema com os alunos são voltados pra 

depressão... muita depressão com ameaças de suicídio... muito... e essas questão 

sociais financeiras... ter que buscar emprego bem cedo... drogas... apesar de ser muito 

mascarado ainda... tem alunos que eu fico chocada... eu com a minha idade eu nunca 

tomei um remédio pra dormir ou ficar acordada pra estudar e tem alunos aqui 

professora se eu não tomo remédio eu não durmo se eu não tomo remédio eu não 

venho pra escola... alunos que vem contar questões de abuso... de problemas 

familiares... muito problema com a família... e que a gente acaba sendo psicóloga... 

médica... um pouco de tudo... não é fácil mas a gente tenta... até porque não temos 

psicólogo... nenhum tipo de atendimento... alunos que às vezes tem problema de visão 

e não pode comprar um óculos... problema dentário e não pode ir no dentista... esse 

tipo de problema que temos... mas poucos... porque aquilo que te disse aqui é classe 

média-média... (grifos meus) 

                                                           
162 Serviço de Orientação Educacional. 
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O último relato que será apresentado sobre essa discussão também é muito interessante. 

Perguntada sobre o envolvimento pessoal dela com os alunos, a professora Capitau (2018) 

prontamente começou respondendo: “eu me envolvo... agora no feriado peguei tem uns que são 

meus amigos pelo messenger163 já fui conversar pra eles voltarem porque tão evadidos... 2 eu 

já consegui só que não pude verificar se voltaram...”. A professora logo adiante relata um caso 

mais dramático. Conforme Capitu (2018), certa vez um aluno 

 
tava fumando no pátio ali da escola no fundo e o brigadiano interferiu e foi meio 

agressivo e a professora Lua164 tava chegando na escola e meio que discutiu com o 

brigadiano por causa do aluno... e depois o aluno entrou pra dentro da escola e aí foi 

fumar maconha no banheiro aí o brigadiano tava dentro da escola e só sei que levaram 

os dois guris... um menor e outro maior de idade... aí depois nós encerramos o turno 

nós fomos na delegacia atrás dos guris... aí o menor que tava com acompanhamento 

pelo conselho tutelar a conselheira foi buscar e outro nós levamos pra casa e fomos 

conversar com a família... quer exemplo de maior envolvimento que esse aí.. (grifos 

meus) 

 

Ainda segundo a professora, “tem pessoas que dizem que a gente não tem que se meter... 

mas a gente se mete bastante né... porque os pais mandam os alunos pra escola e acreditando 

que aqui eles estão em segurança...” (idem)  

Outro fato relevante que acaba demandando tempo e dedicação dos docentes são as 

reuniões de modo geral. Foi-se percebido no máximo 4 tipos de reuniões que ocorrem, variando 

em sua periodicidade conforme a escola. Segundo Bento Santiago (2018), “tem assim reuniões 

gerais... para tratar de alguns assuntos específicos ou então convocação que daí é uma reunião 

já de professores...” (grifo meu). Além disto, “uma das manhãs por semana a gente senta com 

os professores das áreas... tem a reunião de Humanas tem a reunião de Linguagens tem a reunião 

de Matemática e tem a reunião da Natureza... e daí os professores sentam e planejam...” (idem). 

Há também as reuniões do Conselho Escolar.  

Uma variação que é ocorre é na periodicidade das reuniões pedagógicas. Se na escola 

da professora Capitu (2018) as reuniões pedagógicas ocorrem “uma vez por semana a cada 15 

dias” e tem por uma das funções “fazer o levantamento dos alunos evadidos porque os menores 

de idade tem que comunicar o conselho tutelar”, no colégio do professor Dupin (2018) elas 

ocorrem, “fora algumas exceções”, “toda quarta-feira...”. De acordo com o professor eles estão 

“tentando trazer uma discussão mais pedagógica propriamente... que algumas escolas... tem o 

                                                           
163 Serviço de mensagens vinculado à rede social Facebook. 
164 Nome fictício para preservar a identidade de ambas. 
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lance da reunião pedagógica acabar virando o momento do recado... passar recado... passas 

informações gerais do funcionamento...” (idem). 

Um elemento interessante é a imposição flexiva que aparece em algumas escolas. De 

acordo com a professora Hermione (2018),  

 
as reuniões aqui na escola elas acontecem na quarta... dia que eu não venho... e a 

escola não pede aquela obrigatoriedade... esteja ou não sendo o seu dia... então eu 

sempre fico sabendo das reuniões por conta dos colegas ou pergunto para coordenação 

ou às vezes... agora eles tão colocando uma pautinha no grupo do Whats ou impressa... 

então é esse o meio... lá na outra escola que eu trabalho eles já tem a obrigatoriedade 

de todo professor em algum turno ele tem que participar da reunião... se teu horário 

é X se tem horário eles ajeitam pra ti tá presente em alguma reunião em algum turno... 

(grifos meus) 

 

Feita essa apresentação, considera-se interessante uma breve síntese do que fora exposto 

até o momento. De modo objetivo, para se ir além das letras documentais e legislativas, 

selecionou-se trechos opinativos das entrevistas acerca de parte da realidade existente no 

trabalho docente.  Foi-se possível observar, até o momento, a relação do professor com o 

Estado, com o aluno e com os demais colegas de profissão. A partir desta divisão, apresentou-

se a realidade da estrutura física/recursos didáticos das escolas; a visão dos docentes acerca da 

gestão democrática; a relação aluno-professor no extra-classe; e, por fim, um pouco da 

dinâmica das reuniões que ocorrem. Esta exposição foi considerada fundamental para se 

entender qualitativamente como se dá a jornada de trabalho desses profissionais, visando 

posterior aprofundamento destes elementos, os quais são compreendidos aqui como cruciais na 

formação da identidade docente. Enfim, feito o breve parêntese de resumo, faz-se questão de 

aprofundar a problemática sobre as reuniões, mais especificamente aquelas que discorrem sobre 

o tema da interdisciplinaridade. 

Quando perguntado sobre esta temática, Dupin (2018) deu uma leve risada: 

 
é legal se funcionasse mas é complicadinho... uma... falta de tempo para 

planejamento... para sentar os professores de uma mesma área ou de áreas diferentes 

para pensar uma atividade em conjunto... a gente pouco se enxerga fora dos horários 

de intervalo... de reunião e... em geral é rapidão... até porque tem vários que dão aula 

em outras escolas e aí a dinâmica às vezes não favorece esses encontros (grifos meus) 

 

Interessante observar como ele se propõe, individualmente, a dar conta deste dilema:  

 
com as minhas disciplinas... como eu tenho 2 ou às vezes 3... aí a gente faz o diálogo 

geral... a gente tava falando ontem... 26 anos do massacre do Carandiru... vou botar a 

questão na roda e ver o que a gurizada traz... aí larguei Diário de Um Detento dos 

Racionais... pra introduzir a coisa... pra discutir aspectos da questão prisional direitos 

humanos... aí tentei fazer esse diálogo entre as disciplinas Sociologia... Ciência 
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Política e Filosofia... focando nessa questão... direitos humanos... sistema prisional... 

e deu uma conversa legal com a gurizada...  

 

[...] 

 

[outro dia] tava tentando uma aula interdisciplinar entre Filosofia e Ens. Rel... eu tava 

trabalhando ali formas de conhecimento distinguindo a experiência religiosa do 

conhecimento filosófico científico artístico... (idem) 

 

O que se percebe são elementos criativos para buscar, por si próprio, proporcionar uma 

experiência aos alunos que, se levarmos em consideração os PPP’s aqui analisados, é 

fundamental para a apreensão do conhecimento de forma orgânica.  

Os professores entendem a importância que é a compreensão mais orgânica, porém, 

mesmo que se queira, há uma dificuldade em realizar isso. De acordo com Jean Valjean 

(2018)165 a interdisciplinaridade 

 
não funciona... a gente tem feira de ciências... amostra cultural... e a gente troca essa 

ideia... mas não tem uma preparação de um roteiro multidisciplinar... a gente não tenta 

organizar Sociologia ligado ao que o professor de História tá falando... acaba 

acontecendo... eu vou acompanhando pelo que os alunos dizem e a gente acaba 

estando juntos... eu falando sobre o surgimento da Sociologia como fruto da 

Modernidade e o professor ensinando Revolução Francesa ou Revolução Industrial... 

mas eu acho... sugeri inclusive e não fui ouvido... que a gente devia alinhar mais... eu 

acho que quanto mais a gente pudesse andar de forma que fizesse sentido no conjunto 

melhor o aluno ia se sentir... mas isso não tá rolando... (grifos meus) 

 

A questão de uma tentativa de se trabalhar interdisciplinarmente aparece na fala de 

Capitu (2018). Segundo a professora, 

 
procuramos trabalhar alguma coisa... já trabalhamos mais... hoje trabalhamos bem 

menos... dois ou três trabalhos por ano... essa época de novembro por exemplo a 

gente trabalha mais com a consciência negra... Biologia ela trabalha as doenças mais 

características dessa população... educação física a questão da maior massa 

muscular... artes... mandala e máscaras africanas... português folclore herança na 

língua portuguesa... matemática é mais complicado de trabalhar... (grifos meus) 

 

Conforme Hermione (2018), em ambas as escolas que ela trabalha acontece trabalhos 

interdisciplinares, mesmo que “não sempre... uma vez... duas vezes por trimestre mas a gente 

consegue...”. Ainda de acordo com a professora, o que não estava funcionando de fato era a 

chamada Prova Integrada: 

  
pra organizar... a avaliação... tava acontecendo que nem aquele modelo de trabalho de 

aluno sabe... tu dá um trabalho pro aluno fazer em grupo e aí cada um faz uma parte... 

e daí quando vê aquele trabalho tá meio sem nexo tá meio estranho... tava acontecendo 

isso... daí optou-se por cada um fazer suas avaliações né... no seu período de aula coisa 

                                                           
165 Lembrando que o ano de 2018 foi quando ocorreu a segunda entrevista com este professor. 
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e tal... não fazer mais aquela prova integrada porque o que acontecia... fulano pega 3 

questões vão pegar... aí montava aquela coisa e ficava meio estranha... (idem) 

 

Hermione (2018) não é a única incomodada com a Prova Integrada. Eleonora (2018), 

quando questionada sobre a questão da interdisciplinaridade, afirmou que 

 
no meu ver não existe... o que eu entendo por interdisciplinaridade... seria partir de 

um texto e aquele texto todos estariam envolvidos todas as disciplinas... mas querem 

nos incutir que existe disciplinaridade (risos) daí nós temos a prova de área... que seria 

pra ter interdisciplinaridade... mas no meu ver não existe interdisciplinaridade 

nenhuma com a prova de área... só tá interdisciplinar porque nós colocamos tudo num 

papel único... 

 

Nessa perspectiva, a professora problematizou os limites da chamada autonomia 

docente: 

 
a metodologia é livre... mas eu não tenho autonomia na avaliação... eu faço avaliações 

da minha disciplina sim com testes com provas seja da forma que achar melhor... mas 

eu vou cair na área... vou ter que elaborar 7 questões de Sociologia vamos juntar 

grampear e dar pro aluno a prova... e eu vou cair sempre no conceito... posso fazer 

toda minha metodologia mas no final não vou ter autonomia... porque a escola não 

tem pra mudar o regimento e a 8ª CRE que seja feito assim... prova de área e com 

conceitos... então é uma autonomia discutível... (idem) 

 

Esta metodologia é a mesma adotada na escola de Bento Santiago (2018). O professor, 

explicando como funciona o planejamento didático – onde a cada trimestre se estabelece um 

tema geral da área e a partir dele os docentes orientam seus conteúdos, sendo a Prova Integrada 

fruto deste tema –, expõe a natureza dos pareceres. Segundo ele,  

 
tem o CRA que é Construção Restrita da Aprendizagem... CPA que é Construção 

Parcial da Aprendizagem... e o CSA é Construção Suficiente da Aprendizagem... 

então digamos que o aluno X ficou com S... CSA na prova integrada e ficou com P na 

específica daí eu faço uma média entre isso... no caso então um S e um P dá S... então 

eu levo esse S... daí o professor de Geografia de História de Sociologia diz ah ó o 

fulano ficou com S comigo também... a outra vai dizer não... comigo ficou com R 

porque não entregou o trabalho não sei o que... e o outro vai dizer que ficou com P... 

então ele tem um S comigo um S com fulano um P com outro e um R com outro... daí 

a gente entra num consenso e daí sai a nota dessa aluno em Humanas... (idem) 

 

Voltando a professora Eleonora (2018), a mesma afirmou que, seguindo o modelo de 

pareceres da Prova Integrada,  

 
por exemplo agora a última pra ser satisfatória de 40 questões eu teria que acertar 18... 

e o que acertou 39 também é satisfatório... o que acertou 17 é parcial e o que acertou 

12 também é parcial... então fica uma coisa muito complicada para uma avaliação 

mais precisa do próprio conhecimento desse aluno... é o que temos hoje em todo o 

Ensino Médio do Rio Grande do Sul... essa é a proposta... não temos autonomia pra 

mudar esse regimento... os alunos não são a favor... eles gostariam de ser cobrados... 



98 

 

 

é triste de ver a realidade hoje do Ensino Médio do Rio Grande do Sul das escolas 

públicas... 

 

Por outro lado, contudo, em visita em uma das escolas, obteve-se acesso, por meio de 

registro fotográfico, a uma ficha avaliativa da disciplina. Na parte da Tabela Geral de 

Pontuação e Conceitos, há uma modificação naquilo que é proposto pela 8ª Coordenadoria 

Regional da Educação. De acordo com a tabela, de 90 a 100 a descrição é Construção 

Plenamente Satisfatória da Aprendizagem; de 71 a 89 é Construção Satisfatória; 50 a 70 é 

Construção Média da Aprendizagem; 41 a 49 é Construção Restrita da Aprendizagem; e de 

zero a 40 é Construção Insuficiente da Aprendizagem. O interessante a observar aqui é a 

autonomia para se realizar maiores divisões no interior daqueles 3 propostos pelo Estado. 

Mesmo que isso venha a se modificar depois com a reunião por área, o professor tem uma ideia 

mais específica acerca do perfil de cada aluno. 

Faz-se questão de mencionar ainda dois elementos que geram complicações para se 

trabalhar de maneira interdisciplinar. De acordo com Romeu (2018), “o problema é que há uma 

rotatividade muito grande de professores... e eu acho que isso dificulta um pouco o próprio 

entrosamento... nós da área das Ciências Humanas nos mantivemos acho que há 3 anos somos 

os mesmos... isso facilita...”. Um pouco mais adiante acrescenta:  

 
o que dificulta na questão das áreas de conhecimento é que a nossa formação por 

exemplo a minha formação eu tive formação pra filosofia... sociologia eu já tenho 

dificuldade mas vou quebrando o galho... mas eu não tive formação nenhuma e tenho 

poucos conhecimentos de história e geografia... e depois como que nós professores 

vamos fazer essa interdisciplinaridade... então lá na formação inicial se a gente 

tivesse uma formação mais global... aí o problema da escola é a falta de tempo para 

que os professores das áreas possam sentar e planejar as atividades... ou um saber o 

conteúdo que o outro vai trabalhar... porque a gente acaba mais ou menos descobrindo 

quando se faz a avaliação... em conjunto... se tornou difícil tu conseguir reunir os 

professores das áreas porque quando tá 2 professores o outro não está porque está 

dando aula em outro colégio... (idem, grifos meus) 

 

Estes dois trechos citados resumem boa parte da discussão sobre jornada de trabalho e 

interdisciplinaridade na escola: rotatividade; falta de formação específica; carências na 

formação inicial no que diz respeito a interdisciplinaridade – que por sinal é um incômodo 

compartilhado por outro entrevistado166; falta de tempo para reuniões; jornada de trabalho em 

                                                           
166 “Então assim falta talvez uma formação melhor até mesmo coisas simples como por exemplo... qual o diálogo 

que se tem por exemplo do curso de história matemática português biologia... a gente pode até ter um diálogo no 

centro de ciências sociais e humanas e a gente de repente filosofia ciências sociais e história e é muito pouco 

também fica mais nos corredores do que realmente... agora qual diálogo que tem com a matemática... esse cara vai 

ser nosso colega daqui a pouco... como é que eu trabalho com esse cara... entendeu... como é que eu vou trabalhar 

com o cara da biologia... onde que tu tem essa aproximação... entendeu... então eu acho que falta isso vai... isso 

vai desembocar depois na dificuldade de se trabalhar em equipe na escola... e esse isolamento dos professores 

para mim só o que vai... causar possibilitar justamente isso uma falta de preparo da escola em lidar com essas 
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mais de uma escola, etc. O segundo elemento diz respeito a própria relação entre colegas. 

Conforme Bento Santiago (2018), um dos desafios na reunião de área é que  

 
tem colegas assim que são... acomodados... que tem práticas autoritárias ou que tão 

há muito tempo no sistema e não conseguem nem problematizar a própria postura... 

ainda é muito dominante a postura do professor explicador... beleza... a explicação é 

a parte fundamental da atividade docente mas ela não se resumo a tu ser um 

explicador... alguém que vai chegar e sempre explicando dizendo como são as coisas... 

às vezes eu acho que falta um pouco de questionamento... instigar dúvida... às vezes 

eu acho que os professores tem um postura muito de querer chegar e dizer como as 

coisas são... como que é o mundo... também acho que às vezes a... a diferença de 

gerações no caso das humanas... tem gente que se formou nos anos 80 então numa 

época que tu tinha um certo de bibliografia e de certo... certo viés teórico e essas 

pessoas às vezes nunca mais voltaram pros bancos da universidade e... nunca mais 

leram um livro... ou se atualizaram... então tu tem defasagem teórica... tem essas 

coisas assim ou então certa acomodação... e também acho difícil assim... conviver às 

vezes com os professores às vezes culpabilizando demais os alunos... digamos... ouvir 

todo dia tu ouve um professor de tal disciplina lá dizendo que o fulano não sabe de 

nada... que eles não tem interesse... desconsiderando a própria estrutura do ensino 

médio que é sobrecarga de aula sobrecarga de conteúdo né... então tu tem isso aí que 

é bem complicado... (grifos meus) 

 

Realizada esta exposição, parte-se para o último exemplo sobre esta problemática. De 

acordo com a professora Lolita (2018), a escola onde ela trabalha é interdisciplinar. Isto 

significa que “os professores das áreas entram junto... na área de Humanas nós entramos o 

professor de Geografia... História... Filosofia... Sociologia...”. Ainda segundo ela, “tem que ter 

harmonia... e tem que haver um planejamento porque tu não pode chegar na sala de aula e não 

ter planejado a aula com teu colega... nós temos um dia da semana pra nós sentarmos e 

planejarmos a nossa aula... o que um pode contribuir com o outro...”. Explicitando ainda mais, 

 

a gente senta e faz o planejamento... aí tem o professor de geografia tem conteúdos 

que ele quer trabalhar e eu também posso trabalhar... em sociologia... o professor de 

história quer trabalhar tal conteúdo e se a sociologia pode interagir... a gente 

interage... tem conteúdos que eu quero trabalhar sozinha... (idem, grifos meus) 

 

O que ficou em suspenso é como se dá a relação com as demais áreas. Enfim, o que se 

constatou até o momento é que a intensa jornada de trabalho, com carga horária significativa, 

envolvimento com problemas pessoais dos alunos e uma quantidade expressiva de reuniões, 

gera dificuldades de os professores trabalharem de fato de maneira interdisciplinar. Além do 

mais, as maneiras impositivas de avalição via Estado acabam afetando em algum grau a 

autonomia docente, além de gerar desprazer, dado o entendimento contrário ao tipo de avaliação 

por Conceito. Outra questão mencionada foi o fato dos professores sem formação específica 

                                                           
questões... claro que o professor não é o único culpado não tô dizendo que o professor é o único culpado... eu falei 

o principal pra mim é o estado é a falta de projeto é a questão do aluno que tá chegando pra gente... mas também 

eu vejo que o professor... não dá pra tirar totalmente a culpa do professor...” (Irineu Funes, 2018). 
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em Sociologia terem que lidar com esta disciplina, o que acarretaria maior dispêndio de tempo, 

diminuindo o mesmo para o envolvimento com outras questões da escola (Irineu Funes). Esta 

discussão que importa agora. Destaca-se, contudo, que não se trata de um aprofundamento, mas 

sim de uma passagem para entrar na discussão sobre intensificação no mundo laboral docente. 

Ademais, no capítulo posterior há um subitem especialmente dedicada a questão da identidade 

profissional do professor que ministra Sociologia, onde este tema será melhor explorado. 

Antes de mais nada, se gostaria de mencionar que uma das hipóteses que se construiu 

antes da ida a campo era a de que professores com formação adequada em Licenciatura em 

Ciências Sociais sofreriam um menor processo de intensificação do trabalho. No entanto, com 

as entrevistas, constatou-se que a hipótese era falsa. Preza-se explicar o debate sobre 

intensificação para que esta afirmação fique mais clara, até porque se lançou mão do mesmo 

para começar a construir o próximo capítulo.  

Neste momento a discussão sobre intensificação será praticamente toda pautada em Sadi 

Dal Rosso – afirma-se “nesse momento” em decorrência do fato que na parte onde se apresentou 

o debate sobre o mundo do trabalho de modo geral, citou-se que as formas de organização 

racional do universo laboral tem como uma das funções intensificar o trabalho, ou seja, em 

paralelo quando se discutiu as formas de arranjo laboral estava se apresentando maneiras de 

intensificar. Enfim, parte-se ao autor. 

De acordo com Dal Rosso (2008), na realização do trabalho, sendo material ou imaterial, 

o sujeito em atividade coloca em movimento todas as suas perícias e habilidades corporais, ou 

seja, “uma atividade concreta demanda em medida variável o concurso de todas as capacidades 

do trabalhador, ainda que a atividade faça uso mais focalizado, esta do esforço físico, aquela do 

cognitivo e uma terceira do afetivo” (idem, p. 20-21, grifo meu). Isto é o mesmo que dizer que 

“quando um projeto mental se atualiza na prática, os sujeitos que o realizam gastam um volume 

variável de suas energias físicas”, cognitivas e afetivas (idem, p. 20, grifos meu). 

O fato citado acima pontua que a “ideia de [...] todo o ato de trabalho envolve gasto de 

energia e, portanto, exige esforço do trabalhador, está na raiz da noção de intensidade” (idem). 

É da natureza do trabalho sempre gastar energia para realizá-lo, seja uns mais ou outros menos. 

Em vista disso, salienta-se que o que está em jogo aqui na discussão é “a maneira como é 

realizado o ato de trabalhar” (idem, grifo meu), a qual, por sua vez, desemboca no grau de 

envolvimento e “de dispêndio de energias realizado pelos trabalhadores na atividade concreta” 

(idem). 

Segundo Dal Rosso (idem, p. 21, grifo nosso), “a manipulação do grau de intensidade 

tem por objetivo elevar a produção quantitativa ou melhorar qualitativamente os resultados do 
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trabalho”167. “Quando se trata de trabalho físico”, por exemplo, “os resultados aparecem em 

medidas tais como maior número de veículos montados por dia por pessoa etc.” Quando o 

trabalho é de âmbito imaterial168, “os resultados podem ser encontrados na melhoria da 

qualidade mais do que na quantidade” (idem). Em síntese: “intensidade são aquelas condições 

de trabalho que determinam o grau de envolvimento do trabalhador, seu empenho, seu consumo 

de energia pessoal, seu esforço desenvolvido para dar conta das tarefas a mais”, etc etc., tendo 

por “objetivo [...] elevar quantitativamente ou melhorar qualitativamente os resultados” (idem, 

p. 23) 

Dito isto, preza-se em apontar alguns instrumentos de intensificação de modo geral, o 

que não quer dizer que necessariamente estejam todos interligados à esfera educacional 

pública169, mais especificamente a etapa do ensino médio. Boltanski e Chiapello (idem, p. 273) 

destacam, nesse sentido, “os novos métodos de administração”, sintetizados na maior divisão e 

autonomização de equipes ou seções de atividade; as “coações em termos de ritmo de trabalho” 

(idem, p. 274); os certificados de avaliação (idem, p. 275); “as novas tecnologias de informação” 

(idem); “o desenvolvimento da polivalência com salário igual” (idem, p. 277, grifos do 

original); os “novos filões de competências” (idem, grifos do original); e, “por fim, a tendência 

à individualização das situações de trabalho” (278, grifos do original). Ainda destacamos mais 

um: o “alongamento das jornadas” (DAL ROSSO, idem, p. 109, grifos do original).  

Foi apresentada a definição base de intensidade do trabalho da qual lançar-se-á mão bem 

como de alguns instrumentos de intensificação que estão e ainda podem se mostrar presentes 

em nosso objeto conforme a exposição. Avançando um pouco mais na discussão, Dal Rosso 

(idem, p. 22, grifo meu) destacou que “há situações de intensificação que não correspondem a 

maiores ou melhores resultados”. Esses contextos, conforme o autor, são compostos por 

elementos que apontam “para uma generalidade e supratemporalidade considerável do 

fenômeno, particularmente vinculado a formas não-capitalistas de organização do trabalho”, 

motivos estes pelos quais Dal Rosso optou por desconsiderar essa dimensão em sua análise170. 

A pretensão nesta pesquisa, por outro lado, será a de demonstrar de que forma essas duas esferas 

de intensificação171 podem estar imbricadas (ou no mínimo presentes) no trabalho 

                                                           
167 “No capitalismo contemporâneo, a análise da intensidade do trabalho está voltada para os resultados” (DAL 

ROSSO, idem). 
168 Pesquisador, educador, enfermeira, etc., para ficar nos exemplos do autor. Mais adiante iremos retomar esse 

assunto. 
169 Em razão do fato que a intensificação no trabalho ocorre de maneira heterogênea nos diversos ramos de 

atividades profissionais (DAL ROSSO, 2008).  
170 Não à toa o autor dedicou apenas um breve parágrafo para esclarecer essa questão. 
171 A que visa produzir resultados quanti ou qualitativamente maiores e a que não visa (ou não consegue). 
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contemporâneo docente, mais especificamente o daquele que ministra a disciplina de 

Sociologia no ensino médio das escolas público-estaduais da cidade de Santa Maria. 

Quais então as hipóteses? Uma delas é que há a possibilidade de se verificar a existência 

ou não de melhores resultados conforme o contexto estrutural, ou seja, levando em consideração 

a organização da escola, e a questão individual, isto é, a formação inicial do sujeito que educa. 

A outra conjectura é que, dependendo da forma como se apresentam e se relacionam estes 

elementos172, se pode observar impactos significativos em esferas como a identidade do 

trabalho, o caráter de artífice da atividade docente e ainda no âmbito da saúde. Como bem 

provocou Dal Rosso (idem, p. 34-35, grifo nosso), “a pesquisa futura precisa aprofundar o 

estudo de como aparece a questão da intensidade nessas formas imateriais”173. É justamente 

essa empreitada que se buscou dar início aqui. 

Executada a exposição, interessa agora apresentar as respostas para as hipóteses. A 

primeira hipótese pode ser respondida por meio de um trecho de entrevista já citado aqui. 

Conforme Alice (2018), uma das escolas onde ela trabalha 

 
é o exemplo perfeito de como deve funcionar a gestão democrática... todas as decisões 

da escola passam pelos professores pelo Conselho Escolar pelos pais e pelos alunos... 

então tudo é feito... a gente trabalha mais no “Luis Buñuel” porque tem um excesso 

de reuniões mas... essas reuniões justificam a boa qualidade da escola... é uma 

qualidade muito boa... é um ambiente muito bom de trabalhar... os colegas que tão lá 

normalmente se adaptaram a esse ritmo e abraçam a causa da educação pública de 

qualidade... então é um grupo de trabalho muito bom... (grifos meus) 
 

As frações específicas que se considera relevante destacar são: a) a gente trabalha mais 

no Luís Buñuel; b) excesso de reuniões; e c) essas reuniões justificam a boa qualidade da escola. 

O que se percebe aqui, conforme a fala da professora, é que há, em decorrência da forma de 

organização do trabalho na escola, um mais-trabalho, ou seja, uma intensificação laboral. 

Contudo, essa intensificação gera resultados qualitativamente maiores. Destaca-se que a 

professora possui formação específica em Licenciatura em Ciências Sociais. 

Por outro lado, há o exemplo de Irineu Funes (2018) (também já citado aqui). De acordo 

com o professor,  

 
os professores estão com tanta coisa pra fazer... hoje... muitos professores com 40, 60 

horas... que eles não tem tempo nem saco pra se envolver com a escola... ah tu vai me 

dar mais uma coisa de trabalho já tenho que bater boca com aluno já tenho que... 

perder tempo com disciplina que é uma coisa que eu nem deveria tá perdendo tempo... 

                                                           
172 A relação entre a agência e a estrutura citada logo anteriormente. 
173 “Os setores que fazem apelo mais à inteligência, à afetividade, à capacidade de representação cultural, à 

capacidade de relacionar-se são os serviços de educação e cultura, os de saúde, os serviços sociais, os de 

comunicação e telefonia, os bancários e de finanças, importação e exportação e outros que surgiram com a 

revolução informática” (DAL ROSSO, idem, p. 33, grifo nosso) 
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eu tenho que perder com tudo isso e aí tu quer que eu tipo participe ainda mais ter que 

fazer um projeto pra escola de ficar votando coisa pra escola... (idem, grifos meus) 

 

Neste excerto aparece claramente, conforme o professor, uma dimensão de sobrecarga 

do trabalho. No que toca a questão da disciplina, o mesmo afirmou que, “sem falsa modéstia... 

[...] eu entendo que dentro das condições da minha escola eu sou a pessoa mais [...] preparada 

dentro daquele quadro profissional para dar Sociologia” (idem). Isto porque, de acordo com ele, 

tanto sua pesquisa de graduação quanto de “Mestrado tiveram uma interdisciplinaridade com a 

Sociologia” (idem), porém, “não me formei pra isso... não estudei a fundo os autores da 

Sociologia as ideias... os conceitos da Sociologia... então eu não me sinto preparado pra dar 

essa disciplina” (idem, grifos meus).  

Observa-se que se trata de um professor atuando com uma carga horária de 60 horas, 

sendo 40 fora de Santa Maria. Destaca-se também que na sua opinião é muito raro encontrar 

escolas em que a gestão democrática funcione perfeitamente, apontando que essa raridade não 

se encontra em seus colégios. E mais, para ele, caso as escolas onde ele trabalha se organizassem 

assim, isto acarretaria ainda mais sobrecarga de trabalho. 

O que se percebe é que ao mesmo tempo que se encontra professores elogiando a 

organização do trabalho por meio da gestão democrática e a qualidade da escola, mesmo 

ponderando o maior excesso de trabalho, também verifica-se criticando. 

Respondida brevemente a primeira hipótese, atenta-se para a segunda, a saber, a de que 

professores com formação adequada em Licenciatura em Ciências Sociais sofreriam um 

processo de intensificação menor no trabalho. Apresentar-se-á, por meio de dois exemplos 

caricaturais, porque é falsa. 

Começa-se pelo exemplo da professora Anna Karenina (2018). Professora Anna 

Karenina (2018) possui 50 anos, sendo mais de 30 dedicado a educação. Isto em decorrência 

do fato que “quando eu terminei o Ensino Médio eu já peguei um contrato emergencial pela 

prefeitura de União (nome fictício) onde eu fui trabalhar naquelas classes unidocentes onde a 

gente era tudo” (idem). A professora destaca que quando fez o concurso para o estado ela foi 

nomeada em União, porém após 6 anos pediu transferência para Santa Maria. Na sua fala sobre 

a primeira escola que trabalhou após a transferência, a professora ponderou que “eu não sou 

concursada pra Sociologia mas sim para as séries inciais...”. A questão é que quando a 

Sociologia se tornou obrigatória, a professora pediu uma reabilitação, visto que no Ensino 

Médio da escola onde ela trabalhava “não tinha ninguém concursado habilitado para ministrar... 
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então as únicas pessoas habilitadas eram nós pedagogas com esse curso que eu te falei174... e aí 

fui designada a trabalhar com a Sociologia...” (idem). Ela concluiu afirmando que: “mas aqui 

no Nome da Rosa175 eu tenho 8 anos de Filosofia e Sociologia somente...” (idem). 

No outro exemplo nós temos a professora Julieta Capuleto (2018). A professora Julieta 

Capuleto (2018) possui 33 anos, sendo 3 dedicados ao âmbito da educação. Relevante destacar 

que destes 3 anos, 2 foram exercendo trabalho burocrático na Coordenadoria Regional da 

Educação da cidade onde ela estava residindo. Nesse sentido, no momento em que a professora 

foi entrevistada, ela estava no seu 1º ano lecionando em sala de aula. Quando perguntada sobre 

como ela utiliza o tempo fora da sala de aula na organização da vida, ela afirmou que vê 

 
bastante com as colegas que já estão em sala de aula há alguns anos... como é o meu 

primeiro ano em sala de aula eu ainda produzo muito material... então meus horários 

de planejamento de hora atividade... eu realmente passo às vezes as tardes 

planejando... as noites planejando aula porque eu não tenho um banco por exemplo... 

quando tem prova questões... de avaliação... eu não tenho prova pronta de anos 

anteriores.... então eu tenho que formular... eu vejo que o pessoal aproveita material 

de anos anteriores... melhora com alguma coisa... mas eu percebo que eles tem mais 

essa facilidade... (idem, grifos meus) 

 

Nesse seguimento, a professora ainda destacou que é comum ela trabalhar “final de 

semana... feriadão... feriado... a noite...” (idem). Conforme Julieta Capuleto (2018), esta rotina 

de trabalho, ou seja, “o planejar fora de aula... corrigir prova... elaborar prova...”, acaba 

impactando outras esferas da vida pessoal: “tu deixa de ficar às vezes com a família no final de 

semana pra tá lá trancadinho na frente do computador fazendo.... ou deixa de descansar de 

dormir um pouco mais.... pra ficar até mais tarde fazendo...” (idem). Além do mais, destaca-se 

o fato de ela ser mãe “de um bebê pequeno... então depois que eu atendo ela ela dorme daí eu 

volto pros cadernos... isso é normal... principalmente final de trimestre... fechar nota corrigir 

trabalho...” (idem).  

A professora Anna Karenina (2018), por exemplo, é uma dessas professoras com mais 

experiência em sala de aula e que acumula um maior banco de materiais para fins didáticos.  

Em relato sobre um pouco da organização dela, a professora registrou que trabalha 

 

3 noites... segunda quarta e sexta eu me envolvo com os alunos e na terça e na quinta 

que eu tô em casa eu me organizo nesse sentido pro Nome da Rosa né então eu não 

consigo preparar aula no diurno para atender o noturno porque tenho outro 

envolvimento completamente diferente176... por exemplo eu preparei um material para 

                                                           
174 Repete-se a nota de rodapé que menciona este fato. De acordo com a professora, ela possui formação em 

Pedagogia pré-escolar e matérias específicas do Ensino Médio: “então eu fui habilitada a dar aula em 4 

disciplinas... Filosofia... Psicologia... Estrutura e Funcionamento do Ensino e Sociologia”. 
175 Nome fictício. 
176 O envolvimento completamente diferente que a professora estava se referindo era ao cargo de diretora que ela 

ocupava em uma escola municipal. 
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o 1º ano e para a totalidade 7... que que eu fiz no diurno... providenciei xerox 

providenciei um material de qualidade porque nosso xerox é ruim... isso eu consigo 

fazer no diurno... mas me preparar para as aulas é a noite que eu tenho folga que tô 

em casa... (idem, grifos meus) 

 

Aproveitando o momento, perguntou-se acerca dos finais de semana e feriados.  

 
final de semana e feriado é meu... eu vou olhar jogo no estádio de futebol eu saio pra 

jantar eu saio pra dançar eu bebo eu leio... eu tenho 3 leituras... uma leitura técnica 

envolvida na questão social... uma leitura de romances espíritas... e tenho uma leitura 

de cabeceira pra relaxar... HQ177... palavras cruzadas... mas eu leio bastante... então 

mas o meu final de semana é meu do meu marido e dos meus filhos... não faço nada... 

normalmente viajo... sumo... desligo o telefone... mas não pensa que isso foi a vida 

toda... eu tive que me preparar... eu tive que aprender... eu tive que me respeitar eu 

como profissional eu como ser humano eu como mãe eu como mulher pra tá no ponto 

que eu tô hoje... por exemplo terças e quintas eu tenho folga... aí terça me organizo e 

quinta eu curto... saio com amigos... (idem, grifos meus) 

 

Interessante destacar algumas observações substanciais da professora Julieta Capuleto 

(2018) acerca da relação pedagógica da própria professora com a profissão, ou seja, o 

aprendizado na prática docente (tentativa-erro).  

 

 a gente usa o livro didático e até... eu tava conversando com a minha colega o nosso 

livro é bem completo e eu tô vendo de tentar incorporar e passar a usar mais ele ano 

que vem... e diminuir um pouco essa questão de tá elaborando xerox... até por uma 

questão de economia... e porque eles põe muito fora também.... mesmo que tu 

entregue peça para colar na hora e que tu vai olhar caderno... na outra aula eles ah mas 

eu não tenho.... ah mas tu tava na aula... aí tu começa a perceber que vai muito material 

fora então até pela questão do lixo economia do gasto público... [...] eu já senti essa 

diferença no EJA178 porque o EJA é por semestre... e é uma proposta diferente tu não 

pode seguir o livro porque não dá tempo... então tu tem que sustentar 1 ano por 

semestre... já percebi que esse semestre foi mais fácil porque eu aproveitei bastante 

coisa do semestre passado... melhorei algumas coisas algumas coisas que eu vi que 

não deu certo e tal eu troquei... mas realmente eu me ocupo bastante pra planejar... 

(idem) 

 

Faz-se questão de pontuar alguns traços interessantes do discurso. O primeiro é o fato 

de que a professora estava se planejando para no futuro próximo utilizar mais o livro didático 

em substituição aos materiais produzidos e xerocados por ela. De acordo com ela, isto iria 

facilitar o seu trabalho na escola e fora dela. O interessante é observar que ela chegou a essa 

conclusão não somente em conversas com colegas professoras mais experientes, mas também 

por meio de sua própria experiência prático-pedagógica na Educação de Jovens e Adultos – 

fato que se pode verificar nas partes finais da última citação aqui posta. E aí o segundo fato: a 

importância da sala de aula como “laboratório” para a reflexividade da prática professoral, ou 

seja, um lócus de atuação onde seja possível aprender as melhores estratégias para o ensino.  

                                                           
177 História em quadrinhos. 
178 Educação de Jovens e Adultos. 



106 

 

 

Resumindo, quais foram as observações acerca desta comparação entre as duas 

professoras? Primeiro uma breve síntese. A professora Anna Karenina (2018) trabalha há mais 

de 30 anos na área da educação, sendo 8 lecionando Sociologia e Filosofia. Anna Karenina 

(2018) organiza a sua semana profissional entre preparar aulas, ministrá-las e ainda atuar como 

diretora em uma escola. Acerca dos finais de semana e feriado, além de uma noite de folga na 

quinta-feira, destacou que são para lazer, seja individualmente ou em família. Preza-se em 

adicionar mais três detalhes: 1) a professora Anna Karenina (2018) dispõe, no total, uma carga 

horária de 65 horas semanais179; 2) possui formação em pedagogia180; 3) e ministra Sociologia 

e Filosofia, sendo 3 turmas do Ensino Médio Regular e 3 turmas de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). 

Por outro lado, temos a professora Julieta Capuleto (2018), a qual trabalha há 3 anos na 

educação, sendo 1 lecionando em sala de aula181. Julieta Capuleto (2018) utiliza não somente 

de segunda a sexta-feira para organizar e preparar suas aulas, mas também feriados e finais de 

semana. Importante mencionar que ela ainda é mãe de um bebê. Preza-se, também, em destacar 

mais três detalhes: 1) professora Julieta Capuleto (2018) possui uma carga horária de 20 horas 

semanais; 2) dispõe de formação em Licenciatura em Ciências Sociais; e 3) ministra apenas 

Sociologia em turmas de Ensino Médio Regular e EJA182. 

Apresentados estes dois exemplos, pode-se afirmar que não necessariamente um 

professor com formação adequada escape de um processo de intensificação laboral, 

principalmente levando em consideração o instrumento destacado de alongamento da jornada 

de trabalho. Outra questão interessante é observar a relevância da experiência e produção 

docente como estratégias, até inconscientes, de diminuição da intensificação do trabalho. Sendo 

assim, observou-se também de forma clara que o trabalho docente, com formação ou sem 

formação adequada, se dá em dois ambientes: a) a pública (escola) e a privada (o domicílio), 

impactando outras esferas da vida dos profissionais, sendo a intensidade modificada conforme 

as idiossincrasias dos indivíduos (escolhas, trajetória profissional, tempo de trabalho na 

profissão). 

Enfim, feita esta exposição, passa-se para o próximo tema. Outra questão que apareceu 

bastante nas entrevistas foi o fator da violência. Nenhum relato necessariamente envolvendo 

                                                           
179 20 horas lecionando no estado e 45 como diretora no município. 
180 Pedagogia pré-escolar e matérias específicas do Ensino Médio: “então eu fui habilitada a dar aula em 4 

disciplinas... Filosofia... Psicologia... Estrutura e Funcionamento do Ensino e Sociologia”. 
181 Destaca-se que quando a professora foi entrevistada ela estava atuando no seu primeiro ano em sala de aula. 
182 Única profissional que atua de maneira mais adequada possível, ou seja, com a formação específica em Ciências 

Sociais e lecionando somente esta disciplina. 
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agressão de aluno contra professor, contudo, brigas e desentendimentos entre adolescentes, 

furtos e envolvimento com drogas foram preocupações destacadas que os profissionais 

precisam lidar no dia a dia. De acordo com Irineu Funes (2018) 

 
todo dia ou a cada dois dias tem uma briga na escola... é frequente... toda hora... é os 

meninos brigando porque um encarou feio o outro... as meninas se brigando toda hora 

tem briga de menina por causa dum... tá ficando com quem tá namorando quem... ou 

então ah falou fez ladaia que eles falam ladaia minha né fez fofoca minha lá... motivo 

pra briga... pelos motivos mais banais... 

 

Mais adiante menciona sua preocupação também com as drogas. 

 
e a gente vê a violência se multiplicando nas situações... que eu falei antes da 

drogadição é bem séria... claro que envolve bebida e cigarro... mas envolve já outras 

drogas... envolve a maconha envolve a cocaína... independente da discussão que se 

faça quanto a maconha... a gente não pode conceber que uma criança de 11 12 anos 

use maconha por exemplo... daqui a pouco... daqui a pouco não eles estão junto usando 

cocaína... aí a cocaína é mais cara e aí como você compra cocaína... então assim é 

tudo muito entrelaçado e a gente vê um avanço do tráfico nas comunidades muito 

forte... a passo que não tem políticas públicas de outro lado pra fazer a queda de 

braço... (idem) 

 

O Supervisor Escolar entrevistado, Darcy (2018), também atestou estas preocupações. 

De acordo com ele, há cada vez mais dificuldade em resolver os problemas de violência que 

assolam a escola183. Outra questão é o furto. Irineu Funes (2018) cita dois casos emblemático, 

no qual um envolve ele.  

 
um caso que me deixou muito triste... esse agora... que mês foi... novembro... 

novembro que eu tive um celular roubado dentro da sala de aula por um aluno...foi 

uma situação assim que pra mim foi o fundo do poço... e aí gente foi descobrir depois 

pelas câmeras da escola que foi um aluno que eu considerava muito... muito próximo 

sabe... então assim esse tipo de situação tem rolado sabe... agora essa semana passada 

mesmo uma professora teve a carteira roubada... 1100 reais dinheiro que ela ia pagar 

as contas dela... (grifos meus) 

 

Destaca-se, apenas para menção, de casos extremos de violência nas escolas que 

ocorreram no país. De 2002 a 2019 houveram 9 casos de atentados envolvendo oito escolas e 

uma creche184. Além do mais, faz-se questão de mencionar mais duas tentativas de ataque que 

ocorreram no Rio Grande do Sul, realidade mais próxima possível de Santa Maria. Em caso 

mais antigo, em 2015, um aluno de 13 anos entrou armado com uma espingarda em escola de 

Nova Palma, cidade com 68 km de distância de Santa Maria185. De acordo com o delegado de 

                                                           
183 Ainda mais levando em consideração a falta de funcionários na escola – como a ausência de Secretária, serviço 

este que é realizado pelo próprio Supervisor. 
184 G1. Realengo, Janaúba e outros: episódios de ataques em escolas no Brasil. Disponível em: 

<https://glo.bo/2XX1NZN>. Acesso em: 02/07/2019.  
185 Rota Mapas. Distância entre Nova Palma e Santa Maria – RS. Disponível em: <https://bit.ly/2XZGDxi>. 

Acesso em: 02/07/2019. 

https://glo.bo/2XX1NZN
https://bit.ly/2XZGDxi
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Nova Palma, o aluno “admitiu que foi à escola matar a professora, mas disse que não teve coragem 

de atirar. Mesmo assim, ele voltou a dizer que pretendia matá-la"186. Caso mais recente ocorreu em 

Santa Antônio das Missões: “Conforme relato dos jovens para o Conselho Tutelar e Polícia, eles 

vinham sendo ameaçados e pretendiam revidar a esse grupo”187. 

Sublinhou-se somente o exemplo de Irineu Funes (2018) em decorrência do fato de ser 

os excertos mais emblemáticos acerca desta situação, o que não quer dizer que seja o único 

profissional docente a sofrer com o tema da violência – como bem já se pode verificar com o 

relato da professora Capitu (2018). Ademais, apresentou-se, via reportagens jornalísticas, casos 

de atentados mais graves justamente para expor a radicalidade deste problema nas escolas 

brasileiras. Dito isto, passa-se para o âmbito da Sociologia propriamente dito.  

Antes, porém, considera-se relevante um breve resumo do que já mobilizado aqui. A 

ideia, como já mencionada, foi apresentar a realidade do trabalho docente por meio quantitativo 

e qualitativo. Após a primeira parte, desenvolveu-se a exposição das narrativas dos professores 

sobre seu trabalho. Contatou-se, com base na observação dos recursos didáticos, relações com 

alunos e professores, imposições do Estado, propostas da Escola, etc., que o professor de 

Sociologia de Santa Maria vive um intenso ritmo de jornada de trabalho, seja em uma ou mais 

escolas. O professor, por vezes, enxerga sua autonomia ferida frente a decisões do Estado. 

Constatou-se também que há uma dificuldade em se exercer a interdisciplinaridade nas escolas, 

sendo a Prova Integrada, segundo os profissionais, só interdisciplinar no papel. Além do mais, 

alguns precisam conviver com uma realidade com um significativo nível de violência, tanto 

dentro quanto fora da sala de aula.  

Como prometido, a ideia agora é apresentar um pouco da relação dos professores com 

a disciplina. Para tal, decidiu-se por 4 entrevistas, sendo uma professora enquadrada na Área 

de Aderência, uma com a Formação Adequada e dois sem a Formação Adequada. Destaca-se 

que deste último selecionou-se dois em decorrência que se irá mobilizar um professor que fora 

entrevistado duas vezes, uma quando ele não estava lecionando na cidade e uma quando ele 

passou a atuar em Santa Maria. O interessante, como será possível ver, é a mudança no discurso 

com base na mudança na posição do sujeito. Sendo assim, começa-se por um exemplo 

interessante.  

                                                           
186 G1. Aluno que entrou com espingarda em escola é internado no RS. Disponível em: <https://glo.bo/2RYFa4A> 

. Acesso em: 02/07/2019. 
187 Fronteira das Missões. Operação policial evita possível massacre em escola de Santo Antônio das Missões. 

Disponível em: <https://bit.ly/2xLETZP>. Acesso em: 02/07/2019. 

https://glo.bo/2RYFa4A
https://bit.ly/2xLETZP
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A professora Eleonora (2018) é uma profissional com formação em Letras e Pedagogia, 

ou seja, se encontra como o exemplo na Área de Aderência. A professora Eleonora (2018), com 

uma trajetória de tempo muito próxima a de Anna Karenina (2018), na época da entrevista, 

possuía 48 anos de idade, sendo 27 em sala de aula. De acordo com a professora, ela começou 

o Ensino Médio normal público, depois deu prosseguimento no Magistério em uma escola 

particular. Após a conclusão do Magistério, realizou concurso para o Estado188, no qual foi 

aprovada e, com 17 anos, se viu “numa sala de aula concursada dando aula de Matemática para 

crianças do quarto ano...” (ELEONORA, 2018). 

De acordo com ela, logo sentiu “a necessidade de ter mais formação... de buscar mais 

conhecimento... enfrentei várias dificuldades né com 17 anos em sala de aula...” (idem). 

Interessante observar um nível de orgulho da professora: concluiu o Ensino Médio; aprovada 

em um concurso com 17 anos; lecionando Matemática para crianças do quarto ano. Não à toa 

que ela se denomina professora pó de giz, ou seja, docente que iniciou a carreira direto em sala 

de aula, antes de passar por uma Universidade. Fato que a faz afirmar que a escolha pela 

profissão se deu por meio da vocação, pelo prazer de estar em sala de aula frente ao aluno. 

Voltando a discussão, essa necessidade de formação levou ela para a faculdade de Letras 

e mais adiante, por ainda sentir carência na formação, para a faculdade de Pedagogia. Foi no 

interior da Pedagogia que Eleonora (2018) focou na área de Sociologia, na qual realizou 

“estágio docência no Ensino Médio” (idem). Segundo ela, “sempre me encantou a Sociologia... 

no sentido de estudo da sociedade... o que era estudar a sociedade...” (idem). Além do mais, 

“depois eu fui fazer Especialização dentro da alfabetização... fiz Especialização dentro da 

Educação Infantil... fiz Especialização dentro de técnicas e métodos modernos e pós-modernos 

da Sociologia” (idem). Enfim, esta seria, de maneira objetiva, a trajetória formativa da 

professora Eleonora (2018). 

Quando perguntada sobre como ocorria a distribuição das turmas, a professora 

respondeu que chegou na escola e fora questionada: 

 
ah qual a tua formação... Sociologia... alfabetização anos iniciais... quando eu 

cheguei... aí vão encaixando dentro da tua formação... aí algumas disciplinas que tem 

essa falta de professores tentam encaixar... ah mas se tu trabalha História de repente 

tu poderia trabalhar Filosofia... Sociologia... que no meu caso é Sociologia mas existia 

quando eu cheguei era de História que trabalhava sociologia e não queria sociologia 

de jeito nenhum mas ela tinha que pegar pra fechar carga horária... daí eu cheguei e 

salvei... e o currículo é determinado... aqui na escola... tem escolas às vezes tu vai lá 

pra suprir aquela vaga mas tu é de História e tem que dar Geografia... ah eu sou 

alfabetizadora mas tu vai pegar o 5º ano... aqui existe este bom senso de colocar o 

professor no que ele gosta de fazer... no que ele tem formação... (idem, grifos meus) 

                                                           
188 “Que na época se fazia concurso somente com magistério do Ensino Médio...” (ELEONORA, 2018). 
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Pegando a discussão sobre currículo determinado, a professora mencionou que, tendo 

esta referência, ela prepara as aulas de Sociologia principalmente com textos que busca por 

conta própria, sendo o livro didático uma base de apoio e não a verdade absoluta. De acordo 

com ela, o livro do Ministério da Educação é muito direcionado e, por isso, a importância de 

levar textos de fora para ter contradição com o material didático com o governo. Além do mais,  

 
trago textos de fora que eu concordo e que eu também discordo pra acontecer o debate 

e pra tentar fazer com que eles se encontram... não como uma coisa pronta e 

determinada... ah mas aqui diz isso mas aqui diz assado... e daí... o que é certo o que 

é o correto o que aproxima o que não aproxima aí entra debate e discussão... eu vejo 

que tem um bom resultado... eles gostam da aula de sociologia... eles esperam pelas 

aulas de sociologia... mesmo os alunos que tem pouco interesse... às vezes levantam 

a cabeça e dão opinião... (idem, grifos meus) 

 

Este trecho é de extrema relevância para posterior discussão acerca da identidade 

profissional. Por enquanto deixa-se em aberta esta questão, visto que a ideia aqui é apenas 

apresentar a relação que alguns professores possuem com a disciplina. Sendo assim, observou-

se uma formação bastante heterogênea, indo do Magistério (onde lecionava Matemática), 

passando pela Alfabetização nos Anos Iniciais, chegando em Pedagogia com ênfase em 

Sociologia e depois afunilando para as Especializações. O interessante será observar como a 

professora se enxerga atuando a partir dessa variedade de formações. 

A outra profissional que será mobilizada aqui é a professora Alice (2018). Alice (2018) 

é uma docente que, antes de obter o título de Licenciada em Ciências Sociais, teve a formação 

em Bacharelado neste curso. Entre outros cursos, ela escolheu Ciências Sociais porque gostava 

de Humanas e o Bacharelado porque não queria ser professora. Depois de formada ela  

 
não tinha tantas opções de (risos)... trabalho... eu fui trabalhar na vida e quando abriu 

a possibilidade de fazer... quando abriu o curso com a graduação... com a 

licenciatura... daí eu voltei a estudar aí [...] durante o meu estágio que eu descobri que 

eu gostava de estar numa sala de aula então me inscrevi para contrato... fui contratada 

no Estado... depois passei num concurso e tô aí.. (idem) 

 

Explicando um pouco melhor, ela destacou que conseguiu a Licenciatura no ano de 

2009, sendo 2008 o ano que fez o estágio. Destacou que cursou “aquele um ano a mais para 

ficar com o diploma de Licenciada...” (idem). Foi em 2009 também que abriu inscrição para o 

banco de contratos no Estado  

 
para professor e como a Sociologia naquela época se tornou obrigatória... não tinha 

praticamente formados em Sociologia... eu fui me inscrever por contrato... só que as 

escolas tinham mais ou menos até 2011 para oferecer obrigatoriamente a Sociologia 

nos 3 anos então em 2011 eu fui chamada... (idem) 
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Sobre a relação dela com a Sociologia, Alice (2018) destacou que 

 

no início já no estágio... foi bem bem complicado... porque a gente tem... isso é uma 

crítica até ao curso de Licenciatura... a gente tem muitas disciplinas teóricas a gente 

passa noites e noites aí discutindo sobre várias teorias mas gente não vê muita 

aplicação... e a gente não vê como que tu vai... abordar aquilo ali e fazer... e ver o que 

que é importante para uma criatura que tem 15 anos o que que ele tem que saber da 

Sociologia... (idem) 

 

Essa crítica em relação ao distanciamento entre Universidade e Escola aparece 

fortemente em mais duas entrevistas (apesar de não só). Destaca-se agora para melhor 

aprofundamento no capítulo seguinte, mais especificamente quando houve a discussão sobre a 

relação entre identidade e experiência. Conforme Eleonora (2018), ela vivencia e vivenciou 

realidades nas escolas em que teve que aprender na prática como lidar com as mesmas, 

sobretudo modificando a proposta de trabalho.  

 
na Universidade nós temos uma teoria belíssima... tu imagina que quando tu chega 

em sala de aula os alunos vão tá todos quietinhos interessadíssimos no que tu tá 

falando... e a realidade eu que comecei com 17 é outra... tu chega na sala de aula tu 

pergunta assim que que eu estudei lá na Universidade... o que a Universidade me 

preparou pra essa prática... a teoria de lá não funciona na prática aqui... é uma 

necessidade das universidades fazer uma ligação entre a teoria e a prática... (idem, 

grifos meus) 

 

Outro exemplo é o da professora Berenice (2018). Quando a professora estava 

comentando sobre o seu incômodo em relação ao que ela considera distorção dos valores, ou 

seja, “o povo quer trabalho mas não quer trabalhar... o povo quer educação mas não quer 

estudar...” (idem), ela destacou a dificuldade em mudar isto.  

 
Tentar mudar isso só na escola não dá porque aqui eles passam muito pouquinho 

tempo isso tem que vim de casa tem que vim desde pequeno... é uma questão cultural... 

tu estuda sociologia eu dou aula só de sociologia... se tu sair da academia um pouco 

e lidar com a realidade... sair do meio academicista e ir pro real... é um choque do 

cão... e eu digo isso porque eu sou cria de escolar particulares eu nunca estudei na 

rede pública e eu trabalho agora na rede pública... é uma coisa chocante... eu vejo 

coisas que eu nunca imaginei ver na vida... (idem, grifos meus) 

 

Interessante observar no discurso a demarcação entre prática e teoria. Por um lado, ela 

deixa entender que o pesquisador tem capacidade teórica para compreender o que ela está 

dizendo, fato que fica marcado quando afirma que “tu estuda Sociologia eu dou aula só de 

Sociologia...” (idem). Contudo, as próximas falas deixam claro que para ela a experiência 

prática é mais do que fundamental para o saber-fazer docente. Vejamos: 

 



112 

 

 

não tem receita de bolo... tudo que tu viu na academia... tu vai lidar com coisas 

diferentes no âmbito escolar... especialmente rede pública e aqui eu vou te falar... eu 

ainda me acho bem privilegiada por tá no centro... a escola é grande... tem 

infraestrutura... tudo que a gente precisa a equipe diretiva nos fornece... a nossa 

biblioteca todos os livros tão lá são bons às vezes o que falta é interesse dos alunos 

em ir pegar.. o laboratório de informática a sala de vídeo... e aqui eu me sinto bem... 

me sinto bem segura... agora por exemplo lá na outra onde eu dou aula eu tenho alunos 

que são adolescentes que são bem piores de trabalhar... é uma turma de 10 que eu não 

consigo trabalhar e aqui eu tenho uma turma com 30 e que eu trabalho de uma forma 

super fluída.... não tem receita não tem como comparar... (idem, grifos meus) 

 

E aqui novamente volta-se ao debate acerca da sala de aula como laboratório do docente. 

É nela que o profissional atua, reflete sobre sua ação e retorna com ela repensada sobre outro 

prisma. Este fato já foi observado em outras entrevistas e aparecerá novamente com o retorno 

ao discurso de Alice (2018). Dando continuidade ao mesmo excerto sobre o início de sua 

carreira no estágio docente em Sociologia, Alice (2018) destacou que  

 
então assim ao longo dos anos eu fui... testando muitas coisas... claro a gente tem 

que... mesmo que tenha coisas que eu não concordo enfim... a gente tem que se guiar 

pela Lei... então eu pego os documentos das Orientações Curriculares Nacionais das 

Orientações Estaduais... os Referenciais Teóricos Nacionais pra montar o currículo 

pra montar o meu Planos de Estudos... lá da Casa Usher189 fui eu quem montei... e 

eu... a gente selecionou uma série de conteúdos de acordo com o que tinha na Base... 

alguns porque era mais... tradicional outros porque...enfim a gente foi selecionando 

os conteúdos... era no início era uma coisa assim mais Marx Weber e Durkheim e se 

virava com isso só... depois quando fui eu montar o meu... o novo Plano... eu vi que 

eu tinha possibilidade de ampliar de Marx Weber e Durkheim... e trabalhar muitas 

outras coisas... então lá eu coloquei tudo que podia e um pouquinho que não devia 

(risos)... tipo Gênero né...Gênero... não diz que não pode né mas enfim causa 

problemas... e aí... eu coloquei... nós trabalhamos com gênero... o Programa tem sido 

do Luís Buñuel190 ele foi feito assim então comigo e com a Jamile191 juntas vendo o 

que que dava para por o que que não dava... (idem, grifos meus) 

 

Como destacado, aqui se percebe novamente a questão da prática do professor para a 

aprendizagem docente, ou seja, para aquisição do saber-fazer. Não se trata, claro, de desmerecer 

a formação recebida na Universidade, mas de destacar a importância da ação real. Isto acontece, 

como foi possível constatar, em professores com a formação adequada ou não, com a diferença 

de que a falta de conhecimento acadêmico específico na disciplina faz com, por exemplo, a 

professora Berenice (2018)192 trabalhe de um  

 
jeito muito mais superficial... não entro tanto na questão tipo muitos autores e tal... 

[...] eu me limito mais ao que tá na grade de conteúdos programáticos... não vou além 

por que eu não domino e se eu não domino eu não posso trabalhar... eu vou fazer bem 

                                                           
189 Nome fictício da primeira escola trabalhou como concursada. Além do mais, para não deixar de mencionar, ao 

mesmo tempo ela também trabalhava em outra escola. 
190 Para rememorar, nome fictício de uma das atuais escolas que a professora trabalha. 
191 Nome fictício de sua colega de trabalho, a qual também é professora de Sociologia. 
192 Como exposto no quadro de apresentação, a professora Berenice (2018) possui graduação e pós-graduação em 

História. 
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feito o que eu posso... senão melhor não... até pra eu não cometer falácias... (idem, 

grifos meus) 

 

Enfim, o que se apresentou até agora foi uma breve relação de algumas professoras com 

a disciplina de Sociologia, a saber, professora Eleonora (2018) e professora Alice (2018), 

abarcando ainda a professora Berenice (2018). O que se percebeu, levando em consideração as 

trajetórias formativas das duas primeiras, foi uma relação de interesse com a disciplina, dado, 

claro, que uma tem a formação específica enquanto a outra está na Área de Aderência, ou seja, 

escolheu se aproximar da Sociologia por meio da Pedagogia.  

Observou-se também que, apesar de uma ter se lançado na carreira docente antes de 

cursar uma faculdade e a outra somente depois, ambas possuem uma crítica ao que consideram 

um distanciamento entre Universidade e Escola. O que significa que, em um menor ou maior 

grau, o lócus de aprendizagem da prática docente ocorre justamente na própria ação em sala de 

aula, a qual é refletida pelo professor diversas vezes no decorrer da carreira. O que não significa 

dizer que a formação universitária seja dispensável, como foi constatado ao comparar o discurso 

da Alice (2018) com o da Berenice (2018). 

Encaminha-se para o último exemplo: o professor Jean Valjean (2017/2018). Jean 

Valjean (2017/2018) pronunciou uma das afirmações mais emblemáticas desta pesquisa. 

Declara-se isto justamente pelo fato de ter sido com este mesmo entrevistado a comprovação 

de tal afirmação, a qual só foi possível por causa das duas entrevistas realizadas com Jean 

Valjean (2017/2018). Enfim, indo à frase, Jean Valjean (2017) reconheceu que  

 
quando tu vai perguntar para um professor como ele tá em relação a escola em relação 

ao desempenho da profissão... vai mudar... pega no começo do ano é uma coisa no 

final do ano é outra começo de trimestre é outra... eu e todos os professores que eu 

conheço variam... tu tá bem mais leve numa determinada fase e bem mais... eu tô 

saindo dos conselhos do segundo trimestre fechando pro final do ano... tu vai me vê 

bem mais amargo do que em março passado... isso também tem que levar em conta... 

uma sazonalidade da resposta... é um emprego que varia muito... tem momentos 

durante o ano que é até tranquilo tem outros que é horrível... o aluno muda ao longo 

do ano... [...] tu me pegou numa época bem desesperançosa... tô pensando em largar... 

(grifos meus) 

 

Começa-se, nesse sentido, com a primeira entrevista, ou seja, a entrevista 

amarga/desesperançosa (como o entrevistado se autodominou). Jean Valjean (2017/2018) é, 

além de professor, músico, produtor musical e há pouco tempo havia aberto um estúdio de 

ensaio. De acordo com ele, “por um lado é bom tu não pesar muito... tu não viver uma coisa 
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só... mas por outro também é complicado... as duas profissões brigam em muitos momentos193... 

hoje a ideia é chegar ao final do ano e largar a docência...” (idem). No que diz respeito a 

trajetória formativa e a inserção no mercado do trabalho docente, Jean Valjean (2017) destacou 

que é bacharel e nunca havia pensado em dar aula. 

 
Eu fiz o jornalismo pensando em ser jornalista investigativo e depois eu fiz História 

na expectativa de ser escritor... acabou que a gente se forma e o campo de trabalho é 

muito pequeno e eu relutei em fazer concurso... não me imaginava professor... fui 

trabalhar como gerente administrador de escritório... e acabou que fiz o concurso em 

2012 eu acho... passei... foram chamando... aí quando chegou na minha vez eu acabei 

me mudando pra cá... ah agora vão me chamar e trocou o governo no final de 2014 e 

não chamou mais ninguém... mas me ofereceu contrato... primeiro na área História só 

que tinha algumas aulas de Filosofia... logo depois eu perdi o contrato de História 

porque foi nomeada judicialmente uma professora e fiquei só com as horas de 

Filosofia... aí como eu dava Filosofia eu fui chamado para uma outra escola para dar 

Filosofia e Sociologia... não estudei didática... eu posso dar aula porque teve uma ou 

duas turmas da Universidade Federal de Santa Maria que tinha uma formação com 

muitas horas e nós entramos com a ideia que nós sairíamos bacharéis e licenciados... 

só que chegou na hora e o Ministério da Educação não permitiu e daí a gente teve que 

optar e daí a gente ficou licenciado com apostilamento... que é um remendo que fazem 

no diploma da gente... em bacharelado... eu sou licenciado mas eu posso atuar como 

bacharel só que na prática eu sou bacharel... (grifos meus) 

 

Nos dois excertos citados se apresentam três questões relevantes. A primeira é o fato de, 

assim como Alice (2018), Jean Valjean (2017) não gostaria de ser professor. A segunda é a 

insatisfação com a profissão e o desejo de deixá-la assim que fechasse o ano. O terceiro e último 

elemento é o fator da falta de formação específica na área de Sociologia. Abordando o primeiro 

fato, destaca-se que, diferentemente de Alice (2018) 194, Jean Valjean (2017) escolheu a 

profissão por “falta de dinheiro”, além do desejo de voltar para Santa Maria.  

O segundo elemento deixar-se-á brevemente em suspenso. No que toca a questão da 

formação e da relação do professor com a disciplina, destaca-se que para o entrevistado é a 

 

mais difícil que qualquer outra porque não estudei Sociologia... estudei dentro 

História... inclusive depois que eu comecei a ter contato com a Sociologia descobri 

que a parte da História que eu gostava era Sociologia... eu não gostava da sucessão de 

fatos... eu gostava de como os homens se organizam e coisa e tal... mas me falta 

totalmente a base... sou um professor de Sociologia terrível terrível absolutamente 

terrível... os conhecimentos sociológicos que adquiri na minha caminhada lendo são 

muito isolados... eles não formam não dá pra fazer um organograma mental sabe... a 

Sociologia especialmente fala uma linguagem que é muito difícil para os nossos 

alunos compreender... são extremamente individuais... eu tenho dificuldades teóricas 

técnicas bem grandes com a Sociologia... e isso é mais difícil pra mim romper as 

                                                           
193 “Eu tenho muitas vezes dificuldade com o tempo pra preparar aula sabe por causa desde que eu trabalho como 

professor eu também trabalho como produtor também trabalho com outras também sou músico também... tenho 

um filho pequeno então eu não posso pegar seis oito horas da minha semana a mais pra preparar aula... o Estado 

me dá quatro horas... só que de semana sim semana não... eu tenho uma reunião de área no colégio que me toma 

duas três horas... então fica uma hora pra preparar e também corrigir” (idem). 
194 De acordo com Alice (2018), “minha mãe tem um comércio e eu trabalhei com ela... e eu ganhava mais com 

ela (risos)... mas eu prefiro dar aula... nem tudo é dinheiro” (grifos meus). 
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barreiras na Sociologia do que na Filosofia na Geografia por causa dessa 

carência... (idem, grifos meus) 

 

Aprofundando a questão das suas aulas enquanto professor de Sociologia, Jean Valjean 

(2017) destacou que o rendimento é 

 
péssimo... a palavra é péssimo... e agora minhas aulas estão péssimas.. hoje minhas 

aulas talvez sejam as piores que eu já dei na vida sabe... mesmo na hora de preparar 

eu começo a ver coisas ah vou botar isso aí mas os alunos não vão dar bola não adianta 

aí vou dar atividade avaliativa eles não vão entregar... então as minhas aulas estão 

terríveis, péssimas mesmo... e eu se fosse um aluno que voltasse a ter dezesseis anos 

e tivesse naquela aula provavelmente ia pegar o celular...  

 

O interessante é observar como o professor, percebendo suas limitações formativas, 

mobiliza elementos de inventividade, esforço e agência frente a Sociologia. 

 
Como eu sou tecnicamente incapaz de estruturar um plano meu próprio individual eu 

sigo o livro... em duas escolas que eu lecionei elas tinhas excelentes livros... livros 

curtos cheios de exemplo cuja linguagem é até possível com alunos... na escola que 

estou agora o livro é gigante e ele é complicadíssimo mesmo para mim que tenho uma 

vivências na Humanas que li e leio livros gigantes... então não me ajuda em nada... 

nessa questão eu uso o livro da outra escola transformado em esquemas e quadros e 

coisas assim e material é isso e às vezes... às vezes eu tenho no meu universo de 

referência que venha... continuo te dizendo... as minhas aulas não são satisfatórias 

nem pra mim... de Sociologia especialmente... (idem, grifos meus) 

 

Cabe destacar que na época da primeira entrevista, o professor Jean Valjean (2017) se 

encontrava sob um vínculo empregatício baseado no contrato, algo que lhe passava insegurança, 

visto que “não existe certeza nenhuma... não precisa nem chegar o fim do ano... pode ser 

amanhã... ó vamos nomear alguém aqui e não precisamos mais de ti e não precisam nem me 

indenizar...” (idem). É adequado mencionar que quando fora feita a segunda entrevista, o 

professor se encontrava em outra cidade (Santa Maria), em outra escola e em regime de 

concursado.  

É possível observar de forma nítida um outro professor, completamente diferente 

daquele que foi entrevistado um ano antes. E eis porque afirmou-se que o fato da sazonalidade 

professoral seria testada com ele. Ainda que longa, tal citação apresentada a seguir é 

fundamental para compreender a afirmação aqui dada. Quando perguntado sobre a organização 

das aulas, o mesmo sublinhou que 

 
eu preparo as minhas aulas... e isso ficou bem mais fácil agora por causa do... aí senti 

que preparar aula se tornou uma coisa mais fácil porque eu só tenho que preparar 

para os 2ºs anos... então eu preciso preparar uma apresentação por semana e isso é 

uma maravilha porque tu consegue se concentrar consegue preparar uma boa... pega 

2 3 horas... tu consegue preparar bem... consegue deixar certinho consegue levar pra 
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eles o material certinho consegue fazer uma boa avaliação... que é diferente de tu ter... 

teve uma época que eu tinha 31 períodos por semana e tinha 27 cadernos... 27 turmas 

de diferentes matérias então tudo que tu fazia tinha que ser feito muito rápido muito 

levemente pra ti poder não ficar escravo... agora eu acho que não... a minha carga 

de trabalho eu considero bastante adequada... tanto o tempo que eu tenho o governo 

me dispõe 4 horas pra preparar essas aulas... o [colégio] oferece estrutura tem salas 

tem computadores tem biblioteca tu pode preparar essas aulas bem cuidadosamente... 

nesse aspecto ficou bem bom... melhorou bastante... às vezes cara usa essas 4 horas 

em casa... eu uso muito essas horas que eu tenho de folga por exemplo eu fico o 4º 

período parado eu aproveito pra preparar aula ou corrigir coisas adiantar o serviço... 

a gente também tem reuniões de área reuniões de preparação que conta... a maioria 

das vezes o cara prepara em casa... senta ali no computador pesquisa os assuntos 

complementa com o livro didático... junta ideias... vídeos... power point... é uma 

quantidade honesta de serviço... (JEAN VALJEAN, 2018, grifos meus). 

 

Apesar da falta de formação continuar impactando, no que toca ao ensino de Sociologia 

propriamente dito, o mesmo destacou que,  

 
é bom né... é bom (risos)... eu gosto... sei lá pra mim é muito palpitante é muito vivo... 

é uma das coisas que eu acho tem um verdadeiro sentido em si mesmo... ensinar 

sociologia é uma coisa que me complementa... me ensina Sociologia... me ensina a 

ter uma visão científica das coisas que me cercam... eu não sei como um professor de 

Química encara essa pergunta que tu fez... porque ah tô ali ensinando Química pro 

aluno o que isso transforma na vida dele... é uma espécie de exercício né... e eu não 

sei se traria o mesmo tipo de satisfação que ensinar Filosofia Sociologia... Sociologia 

especialmente... aonde toda vez que tu chega numa sala pra tratar tu tem condições 

reais de ampliar a visão de mundo do aluno e ampliar a sua própria consciência 

autonomia... então eu faço isso de uma forma apaixonada... eu tenho isso como uma 

fé... me faz bem pra consciência... a gente às vezes se repensa na vida... será que o que 

eu faço é bom será que é mal... como estou contribuindo para o mundo... eu sabendo 

que ensino Sociologia no Ensino Médio eu me sinto tri bem... sei que faço com 

honestidade... e a paixão com que eu faço isso... embora eu não seja a pessoa mais 

tecnicamente qualificada para fazer... eu tenho certeza que tô ajudando... de alguma 

forma eu tô ajudando... o pouco que eu ganho e as dificuldades que eu passo elas se 

explicam na nobreza do que eu faço... ela tem uma função que até me justifica perante 

a minha própria consciência... (idem, grifos meus) 

 

Faz-se questão de destacar dois trechos. Antes, porém, é relevante retomar um detalhe, 

a saber, o que ficou em aberto anteriormente. Quando a entrevista já havia terminado, ou seja, 

o gravador parado de gravar, e o professor se encontrava preenchendo o questionário, o mesmo 

afirmou que nas condições de trabalho que se encontrava, ele tranquilamente pegaria mais 20 

horas. Isto é, se um ano antes a ideia era abandonar a carreira docente, no momento da segunda 

entrevista ele não estava somente disposto a continuar atuando, mas também adicionar mais 

carga de trabalho. Aqui a relevância é em se observar o quão importante é o contexto e as 

condições de trabalho que se encontra o profissional, visto que ao mudar de posição no mundo 

laboral, o professor também mudou suas percepções acerca da profissão. 

 Sublinhado este detalhe, volta-se aos dois trechos que se interessa. O primeiro diz 

respeito a função da Sociologia. De maneira ampla, o professor afirmou que a Sociologia 
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ajudaria a ampliar as visões de mundo do aluno. Interessante observar que nas falas da grande 

maioria dos docentes que se propuseram a responder essa questão, sendo eles formados na área 

ou não, tendo lido as Orientações para a disciplina ou não, aparece a “missão” em educar de 

forma a desenvolver competências para a formação humana, cidadã e para o mercado de 

trabalho. Destaca-se, novamente, esta questão como chave fundamental do nexo entre educação 

e trabalho.  

O outro trecho que se gostaria de destacar é o que o professor menciona a questão 

salarial. Mas antes, uma breve síntese. O que se pretendeu fazer neste subitem do capítulo 2 foi 

apresentar, depois de ter sido feita a discussão acerca de documentos e leis, a realidade do 

trabalho docente pela voz dos próprios participantes desse processo. Neste último tópico, a 

saber, a trajetória formativa e a relação dos professores com a disciplina de Sociologia, 

observou-se percursos de formação um tanto quanto heterogêneos, revelando o que desejo de 

atuar na profissão veio a) desde cedo, ou por b) necessidade financeira ou c) no descobrimento 

do gosto por meio da prática. Além do mais, constatou-se a ênfase dos entrevistados no que diz 

respeito a experiência da prática em sala de aula, a qual tem função de atuar como campo de 

exploração da melhor ação pedagógica possível. No que toca a própria profissão docente e a 

relação do professor com a disciplina de Sociologia, constatou-se um exemplo interessante com 

Jean Valjean (2017/2018). Observou-se o quão importante são as condições de trabalho do 

professor, mudando não somente a qualidade da prática pedagógica, mas também a avaliação 

do profissional acerca da profissão. Feita a breve síntese, vai-se para a última questão do 

capítulo.  

Ainda mobilizando as entrevistas do professor Jean Valjean (2017), destaca-se que 

segundo ele há uma dicotomia entre os professores que vivem “do seu salário e portanto com 

muita dificuldade... [e] tem professores que não precisam do seu salário para sobreviver195...”. 

Nesse sentido, optou-se por destacar um professor que possui o salário docente enquanto renda 

familiar principal e outro que não, ou seja, que possui outra(s) fonte(s) de renda como recurso 

primordial. Antes, contudo, apresenta-se de forma objetiva os dados referentes a renda salarial. 

 

Tabela 2 – Listagem da faixa salarial dos/as entrevistados/as 

FAIXA SALARIAL196 QUANTIDADE197 PORCENTAGEM 

                                                           
195 Optou-se por interpretar este trecho da entrevista observando se o salário enquanto professor é a renda familiar 

principal ou não.  
196 Salários mínimos. 
197 Trata-se da quantidade de docentes que recebem tais valores. 
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1 a 3 6198 40% 

3 a 5 7199 46,7% 

Mais de 5 2200 13,7% 

Fonte: dados coletados pelo próprio autor, 2017-2018 

 

Compreende-se que se poderia realizar um debate mais aprofundado sobre, por 

exemplo, classe social a partir da questão salarial, no entanto, optou-se apenas por apresentar 

objetivamente os dados. Enfim, apresentados tais dados, afirma-se que a única observação que 

foi unânime entre os docentes, independente da renda salarial total: todos se apresentaram 

intensamente inconformados com o salário de professor do estado do Rio Grande do Sul. 

Sublinharam que é muito abaixo do adequado, dado a importância social da profissão bem como 

as condições de trabalho (fatos já apresentados aqui). A questão se agrava de sobremaneira em 

vista do contexto que se vivenciava durante as entrevistas, a saber, parcelamento de salários de 

servidores do Executivo do Rio Grande do Sul e greve.  

Destaca-se que esta questão do parcelamento já se desenrola há mais ou menos 4 anos201. 

Interessante observar que independente do profissional ter ou não como renda principal o 

salário de docente, todos foram impactados por essa política do estado, seja no sentido de se 

sentir desvalorizado, seja no sentido dos impactos efetivos nos colegas de trabalho. Foi comum 

ouvir professores afirmando que os colegas de profissão faziam vaquinha para ajudar os mais 

necessitados; cobriam turnos quando esses professores não podiam ir por falta de dinheiro para 

o ônibus; realizavam rotas diferentes para poder dar carona; enfim, faz-se questão de citar dois 

excertos emblemáticos desta questão.  

O primeiro exemplo será de uma professora que afirmou “não possuir tanta necessidade 

do salário do estado”202. O relevante é observar a quão imbricada está a questão salarial do 

reconhecimento e valorização do profissional, ou seja, o salário é a quantificação do trabalho 

docente. 

 

                                                           
198 Dois professores merecem uma observação. Julieta Capuleto (2018): individual, posto que o familiar aumenta 

essa renda, porém a entrevistada não mencionou quanto ficaria com o valor acrescido E Lolita (2018) possui renda 

familiar de 3 a 5. 
199 Aqui cabem quatro observações. O professor Dupin (2018) não especificou se sua renda é individual ou 

familiar. Já Eleonora (2018) trata-se de individual, visto que a familiar é mais de 5. No caso de Hermione (2018) 

trata-se da renda familiar e de Romeu (2018) é a renda com a pensão herdada pelo falecimento da esposa. 
200 E aqui apenas uma observação: Renda familiar de Alice (2018). 
201 Em 31 de Agosto de 2015, o ex-governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, pela segunda vez, anunciava 

o parcelamento dos salários dos servidores estaduais. Disponível em: <https://glo.bo/1LNGIbf> . Acesso em: 

05//05/2018. 
202 Mesma questão que mencionamos em relação ao professor Jean Valjean (2017/2018). Aqui interpretou-se que 

a renda principal dela era outra e não a de professora do estado, a saber, a de funcionária em uma escola municipal. 

O seu maior interesse em relação ao vínculo com o estado na época da entrevista era o plano de saúde. 

https://glo.bo/1LNGIbf
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Assim ó... como professora de eu não posso pensar como um ser humano né... por 

exemplo ser humano professor é terrível... porque tu não é valorizado... a tua auto-

estima é atingida... por exemplo eu graças a deus tenho um bom salário da rede 

municipal... o meu objetivo de estar na rede estadual é o plano estadual que me faz 

não ter desistido né... que o plano de saúde é muito bom... tem o meu marido que tem 

um salário muito bom... mas mesmo assim como ser humano a minha auto estima foi 

ferida sim... o gringo conseguiu me cutucar no pior momento de falta de valorização... 

o parcelamento de salário atinge diretamente a afetividade do professor... estraga teu 

bom humor saber que tu não vai receber... é incrível como afeta... isso que a minha 

situação não é das piores... (Anna Karenine, 2018, grifos meus) 

 

Por outro lado, a professora sublinhou que há 

 
colegas aqui com 60 horas no estado que não tinham o que comer não tinham como 

vir pra escola... tu pensa numa situação dessas... tu estudar uma vida inteira pra 

acordar de manhã e não ter dinheiro pra pagar o ônibus e ir pra tu escola trabalhar... 

eu acho que influencia basicamente na auto-estima na questão da afetividade do 

professor... aí tu ah eu vou lá na aula não sei o que fazer porque não recebi porque não 

isso porque atinge até a competência do professor... (idem, grifos meus) 

 

Menciona-se agora o discurso de uma professora que vive somente com o salário da 

profissão. De acordo com ela 

 
eu nunca tive tão endividada na minha vida... como eu tô agora... porque o nosso 

salário não é pago em dia... é uma miséria... 1250 reais pra quem tá entrando agora no 

estado seja com doutorado mestrado isso aí não querem nem saber... não interessa 

pro estado não te valorizam nisso... além de tu ganhar pouco ainda te pagam 

parcelado... pagam... lá no dia 10... eu já recebi no dia 13... e aí as tuas contas... e se 

tu tem só essa fonte de renda como eu... aí vem juro... e fiquei assim ó uns 2 meses 

atrás... 2 meses atrás eu tive que conversar com meus professores porque eu não tinha 

dinheiro para ir pra universidade... eu não tinha dinheiro... eu não tinha dinheiro para 

imprimir pra pagar um xerox... não tinha dinheiro para comprar as coisas aqui em 

casa... aí que que eu fazia... fui apelando para cartão de crédito... então se criou assim 

ó... eu tinha colegas que moram longe não podiam vim pra escola trabalhar porque 

não tinha passagem... a questão da escola né as verbas vem tudo pela metade... e só te 

dão deveres e deveres e deveres... então chegou num ponto... chegou num ponto assim 

ó que.... não tinha mais condições... tu não ter o básico... tu não poder pagar uma luz... 

eu aqui eu não pago aluguel... tem colegas quase sendo despejados... (ÚRSULA 

IGUARÁN, 2017, grifos meus) 

 

Casos mais dramáticos podem ser encontrados aqui: 

 
eu tenho colegas que sustentam a casa sozinhas... ou que o marido também é 

professor... é o que leva muitas vezes o que levou os colegas ao suicídio203... com 

filhos com contas a pagar... agora tá vindo o salário integral atrasado... antes era o 

salário picado... tu ia no banco e tinha 100 reais... aí passava 5 dias 2 semanas tu ia lá 

tinha 250... eu já cheguei ao ponto de ir ao banco e ter 58 centavos depositados... 

trabalhando toda manhã e toda tarde... agora imagina o impacto disso com os 

professores... é o pior possível... até hoje tem colegas que mandam ó não tenho como 

ir... não tenho dinheiro... isso é comum... hoje a maioria dos colegas vive de 

                                                           
203 “Muitos problemas econômicos porque o salário do jeito que tá e parcelado e com dívidas... nós tivemos aqui 

problemas de colegas 2 colegas que se suicidaram nessa escola... ano passado um colega se suicidou e no outro 

ano uma colega professora que se suicidou... isso basta né pra te dizer que o problema não é só com o educando... 

com o docente também precisando de ajuda...” (ELEONORA, 2018) 
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empréstimo... tu faz empréstimo do teu próprio salário... vou ao Banrisul e faço um 

empréstimo... aí o banco deposita o meu salário do mês... e eu vou pagar juro meu 

salário pro banco... eu não fiz empréstimo mas meus colegas fizeram... entrou dia 

15... se eu tivesse feito empréstimo eu teria que pagar 11 dias de juro para o banco do 

MEU SALÁRIO (risos) teve colegas que foram descontados 200 reais do seu 

salário... aí entrou e pegou todo o salário e ficou devendo 200 reais 

(risos) (ELEONORA, 2018, grifos meus) 

 

De maneira objetiva, observa-se que a questão salarial não é considerada adequada em 

razão do investimento na formação e da importância social que o professor assume na 

sociedade. Além do mais, foi possível constatar que, independente da necessidade primária do 

salário de professor para sobreviver, o impacto do parcelamento na questão valorativa é bastante 

significativo, gerando consequências na própria ação pedagógica. No âmbito mais dramático 

possível, constata-se questões relativas a lógica da sobrevivência, na qual professores precisam 

lidar com a falta de dinheiro até para ir trabalhar. Na radicalização da fatalidade, observou-se 

problemas relacionados ao suicídio. 

Entre as estratégias adotas pelos professores, a saída pelo empréstimo foi uma que 

apareceu de maneira considerável. O problema é, para além do próprio ato de pedir empréstimo 

do próprio salário, o fato de ter que pagar pelo próprio salário. Enfim, a partir das narrativas 

dos sujeitos, ficou claro que as realidades existentes nas escolas público-estaduais de Santa 

Maria, com algumas exceções, são mais propícias a funcionar na lógica da intensificação do 

trabalho docente. Além disso, o entendimento que se tem sobre a própria função da profissão 

docente faz com o que os professores atuem de maneira extra-classe, sobretudo compreendendo 

que a Sociologia tenha um papel nesse sentido. Ou seja, não basta apenas o professor de modo 

geral se envolver com questão fora da escola, faz parte da “natureza” da própria Sociologia esse 

envolvimento.  

Por outro lado, o salário recebido não é adequado, frente a toda essa realidade que os 

docentes precisam lidar. Além deste fato, ainda foi possível constatar os impactos significativos 

do parcelamento de salário que os professores estavam submetidos. Enfim, apresentados as 

relações entre sujeito e estrutura, encerra-se o capítulo com uma revisão geral. 

Este capítulo se iniciou com um apontamento acerca do caminho que seria traçado para 

sua construção. Considerou-se fundamental para tal, que se expusesse qual a fundamentação 

teórica sobre identidade profissional que iria se mobilizar. Esta fundamentou-se, sobretudo, em 

Claude Dubar, o qual considera para a conformação desta identidade tanto elementos de ordem 

estrutural quanto subjetiva.  

Tendo este fato em mente, optou-se por trazer o debate sobre o mundo do trabalho de 

forma ampla. Isto em decorrência da escolha teórica de considerar o professor inserido no 
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campo do trabalhador de modo geral, o que implica compreender que o docente compartilha de 

dilemas comuns aos demais coletivos dos trabalhadores. Sendo assim, partiu-se das discussões 

clássicas de administração, taylorismo-fordismo, Escola de Relações Humanas e toyotismo. 

Apontou-se elementos substanciais de cada uma dessas formas de organização do 

trabalho, destacando, sobretudo, os componentes do toyotismo. Para tal, mobilizou-se para a 

discussão autores como Giovanni Alves, Luc Boltanski e Ève Chiapello assim como Pierre 

Dardot e Christian Laval. Com esses pensadores foi possível observar que a lógica que se 

desenvolvia na empresa de forma mais consistente a partir da década de 70, extravasou para 

outras instituições e para a sociedade de modo geral. É assim que foi possível sustentar, 

teoricamente, a discussão sobre o empresariamento de si. 

A partir desta constatação, optou-se por um elemento que contribuiu para tal 

estruturação da sociedade. Baseando-se em Viviane Klaus, escolheu-se a Teoria do Capital 

Humano de Theodore Schultz, justamente por compreender que esta reflexão está 

intrinsecamente vinculada a questão da educação – tema trabalhado nesta pesquisa. Com esta 

teoria também foi possível enxergar a ideia do questionamento da lógica burocratizada e 

hierárquica da escola. 

Contudo, antes disso, foi realizada a discussão trazendo a relação entre Administração 

Geral, baseada nas indústrias do século XX, e a Administração Escolar, a qual tinha aquela 

como inspiração. Somente a partir dessa exposição que se encaminhou para os questionamentos 

e transformações dessa organização, focando, como já mencionado, na Teoria do Capital 

Humano. Como mencionado, esta teoria não somente é importante para compreender os 

questionamentos hierarquizados da organização escolar, mas também para entender um dos 

fundamentos que estrutura a lógica da produção de si.  

Realizada esta discussão, focou-se nas transformações contemporâneas que ocorreram 

na organização escolar. Nessa linha, discutiu-se sistemas de ensino, escolas e gestão 

democrática. Esta problemática foi explorada, além de teoricamente, através de Leis, tais como 

Constituição Federal de 1988 e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 

9.394/96). A partir desta leitura, foi-se afunilando a análise para compreender melhor como se 

organizam as escolas aqui na cidade de Santa Maria/RS. Para tal, levou-se em consideração o 

estudo de 3 Projetos Políticos Pedagógicos. 

A partir destas leituras, observou-se que tanto a lógica discursivo-pedagógica quanto a 

organizacional se aproxima consideravelmente da ideia empresarial. Com isto, ficou um tanto 

quanto evidente a relação que se estabelece entre a instituição escolar e as formas de 
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pensamento atual bem como maneiras de gerenciamento de empresas, frisando, contudo, que a 

escola não pode ser comparada de maneira mecânica com essa organização.  

Realizada a análise dos PPP’s, caminhou-se para as observações em relação à área de 

Ciências Humanas e suas Tecnologias para, posteriormente, analisar, de maneira documental, 

a disciplina de Sociologia. Realizada esta tarefa, concluiu-se com a exposição, sobretudo 

quantitativa, da realidade de Santa Maria/RS e, de maneira, focal, dos profissionais 

entrevistados. 

Neste tópico constatou-se que a realidade do trabalho dos docentes que ministram a 

disciplina de Sociologia nas escolas público-estaduais é intensa, dramática e, mesmo com certas 

padronizações em decorrência da estrutura escolar e da profissão, dotada de caráter 

particularmente inventivo dos sujeitos. Foi possível observar que o salário não é o suficiente 

dada a essa realidade vivenciada. Ademais, a política do parcelamento afeta ainda mais o 

sentimento negativo que os professores tem com a questão salarial, além de gerar impactos 

significativos no que toca a existência. 
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Capítulo 3 – Identidade profissional: o professor que ministra a disciplina de 

Sociologia em Santa Maria/RS 

 

O objetivo deste capítulo é o de discutir as identidades profissionais dos professores que 

ministram a disciplina de Sociologia no Ensino Médio das escolas público-estaduais de Santa 

Maria/RS. Para tal, considerou-se no mínimo relevante primeiro apresentar o que se entende 

por trabalho de modo geral. Como bem já exposto aqui, essa discussão é em decorrência da 

opção por tratar o profissional docente como um setor específico no interior do mundo do 

trabalho. Após esta discussão a ideia foi de expor a noção de profissão e profissão docente. A 

partir daí se pretendeu chegar, após apresentar o que se entende por identidade profissional e 

social, as configurações identitárias do objeto em estudo. 

 

3.1. Trabalho 

 

François Vatin afirmou que “tornou-se banal recordar que o termo ‘trabalho’ provém do 

latim tripalium, que designa um instrumento de tortura” (2002, p. 15, grifo do original). 

Segundo o autor, o que se esquece de dizer é a sua outra meia verdade, ou seja, que tripalium 

“é, em primeiro lugar, um banal ‘tripé’ (instrumento de três pés), que pode, é certo, servir de 

‘apoio’ (no sentido próprio e figurado) à tortura, mas também, e em primeiro lugar, conter 

grandes animais quando lhes são prestados cuidados ou colocadas ferraduras”204 (idem). O que 

Vatin quer dizer é que “foi através do verbo (tripaliere: fazer sofrer no tripalium) e não do 

substantivo, que surgiu o significado moderno de punição” (idem, grifos do original). 

“‘Trabalhar’ o supliciado”, continuou o autor, “quer sem dúvida dizer fazê-lo sofrer mas 

também, segundo uma lógica cujo sentido se perdeu na época moderna, fazer falar o seu corpo” 

(idem, grifos meus). 

O sociólogo Wright Mills destacou que, apesar de não ter sido escrita “uma história dos 

diversos significados do trabalho[,] é possível [...] descobrir a influência das diversas filosofias 

sobre os trabalhadores modernos, sobre seu trabalho e seu lazer” (1969, p. 233). De acordo com 

Mills, estes diversos entendimentos podem ser compreendidos em três grandes momentos, estes 

divididos em duas concepções: uma negativa, punitiva, e outra mais produtiva, como a ideia de 

                                                           
204 “Assim, o ‘trabalho’ começou por designar, numa acepção técnica que se manteve até aos nossos dias, este 

inocente instrumento do criador e do ferrador” (VATIN, 2002, p. 15, grifos meus). 
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fazer o corpo falar, tal qual sublinhou Vatin. A ideia foi começar pela primeira forma de 

compreensão.  

Segundo Mills, “para os gregos antigos, em cuja sociedade o trabalho mecânico era 

realizado pelos escravos, o trabalho embrutecia o espírito, tornava o homem incapaz para a 

prática da virtude. Era um mal físico que a elite [...] deveria evitar” (1969, p. 233). De acordo 

com os hebreus o trabalho era válido, mas somente “na medida em que [o mesmo] era um meio 

de expiação do pecado” (idem, p. 234). Mills observou, contudo, que “o Eclesiastes [...] afirma 

que ‘o trabalho do homem não satisfaz a alma’” (idem). Fora o rabinismo que acabou dando 

maior dignidade para o trabalho, “vendo-o como um exercício útil, mais do que um flagelo da 

alma, mas ainda dizia que o reino de Deus seria o do ócio abençoado” (idem). “Nos primeiros 

tempos do cristianismo”, destacou Mills,  

 

o trabalho era visto como uma punição para o pecado, que também servia aos fins 

últimos da caridade, saúde do corpo e da alma, e para afastar os pensamentos maus 

provocados pelo ócio. Mas como o trabalho era desse mundo, não era digno por si 

mesmo. Santo Agostinho [...] foi ainda mais longe: o trabalho era obrigatório para os 

monges, mas deveria ser alterado com a oração, e realizado apenas na medida 

suficiente para satisfazer as reais necessidades da comunidade. Os Padres da Igreja 

colocaram a meditação pura sobre as questões divinas acima do trabalho intelectual 

de ler e copiar nos mosteiros. As seitas heréticas que vaguearam pela Europa do século 

XI ao XIV exigiam o trabalho, considerado uma tarefa penosa e humilhante, devia ser 

ardentemente procurado “como um flagelo para o orgulho da carne” (idem). 

 

Essa concepção passa a ser questionada por Martin Lutero. Mills sublinhou que, ao 

Lutero sustentar que “manter-se pelo trabalho é um modo de servir a Deus [...], resolve-se o 

grave conflito entre piedade religiosa e atividade profana; a profissão torna-se uma ‘vocação’, 

e o trabalho é o caminho religioso para a salvação” (idem)205. Contudo, é somente em Calvino, 

com a lógica da predestinação, que o homem foi arrastado “ainda mais para o ritmo do trabalho 

moderno” (idem). Segundo Mills, “era necessário agir no mundo de maneira racional e 

metódica, contínua e arduamente, como se estivesse certo de pertencer ao número dos eleitos” 

(idem). Nesse sentido, “não é a contemplação, mas o trabalho obstinado, austero e incansável, 

que aliviará a culpa do homem e o conduzirá a uma vida santa e piedosa (idem, p. 234-235). 

A partir daí uma outra concepção bem conhecida é apresentada por John Locke. O 

entendimento de Locke colocava o trabalho como “origem da propriedade individual e a fonte 

                                                           
205 “O feito propriamente dito da Reforma consistiu”, nas palavras de Max Weber, “simplesmente em ter já no 

primeiro momento inflado fortemente, em contraste com a concepção católica, a ênfase moral e o prêmio religioso 

para o trabalho intramundano no quadro das profissões” (WEBER, 2004, p. 75, grifo do original). 
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de todo valor econômico” (idem, p. 235). Com Adam Smith esta ideia tornou-se o fundamento 

basilar do  

 
sistema econômico liberal: o trabalho era agora o elemento regulador da riqueza das 

nações, mas era uma atividade sem alma, uma áspera justificação para a lida penosa 

das populações do século XIX, e para o homem econômico, cujo trabalho era 

motivado pelo dinheiro que ganhava (idem). 

 

Pode se perceber, de maneira en passant, que o trabalho, visto como algo depreciativo, 

passa, em determinado momento da história com o protestantismo, a ser reivindicado, para além 

da questão da subsistência, como uma atividade que sinaliza a devoção a Deus e a possível 

salvação da alma. A filosofia protestante, no caso, seria o início de uma ruptura no âmbito 

religioso com o caráter estritamente negativo do trabalho. Afirma-se no âmbito religioso 

justamente pelo fato de que durante o período Renascentista havia uma ideia diferente de 

trabalho, a qual, por sinal, tinha uma marca positiva.  

Ainda conforme Mills, alguns renascentistas entendiam que “por sua própria atividade, 

o homem podia realizar qualquer coisa; através do trabalho tornava-se um criador” (idem, grifo 

meu). Ou seja, “o trabalho [...] como um estímulo para o desenvolvimento do homem, e não 

como um obstáculo”206 (idem). Nesse sentido, Mills afirmou que “todas as filosofias do trabalho 

podem [...] ser divididas nessas duas correntes” (idem, p. 236). 

Em síntese: 

 
I. As diferentes formas de protestantismo, que são, com a Economia Clássica, as 

doutrinas mais influentes dos tempos modernos, consideram o trabalho como ulterior 

às sanções religiosas; as satisfações religiosas não são intrínsecas a essa atividade e 

experiência, mas são recompensas religiosas. Através do trabalho pratica-se um ato 

religioso e garante-se um lugar entre os eleitos. Se o trabalho é compulsório é devido 

ao sentimento de culpa que surge quando não se está trabalhando. 

II. A concepção renascentista do trabalho, que lhe atribui um significado 

intrínseco, parte de uma ideia de técnica artesanal – manual e mental – do processo de 

trabalho, e não em qualquer domínio ulterior ou consequência. A satisfação não 

decorre da renda, da salvação, do status, ou do poder sobre outras pessoas, mas do 

processo técnico (idem, p. 236-237) 

 

A ideia com esta exposição foi trazer duas visões sobre o trabalho que são opostas entre 

si. A tarefa agora é aprofundar um pouco mais essa discussão para poder traçar uma definição 

mais ampla e genérica. Nesse sentido, o desenvolvimento se dará por meio de uma precisão 

mais argumentativa tanto do ponto de vista físico quanto do social.  

                                                           
206 “Qual a melhor maneira para preencher sua vida? Leonardo da Vinci exaltava o trabalho criador; Bruno 

glorificava o trabalho como uma arma contra a adversidade e um instrumento de conquista” (MILLS, 1969, p. 

235) 
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De acordo com Vatin, “antes de ser um sofrimento ou um constrangimento, o trabalho 

é, em primeiro lugar, o meio de uma produção, a implementação de um tecnicismo” (2002, p. 

16). Esta ação, portanto, demanda um esforço. Ou seja, trabalho significa o esforço para se 

produzir algo. Importante destacar que o autor está se referindo especialmente às atividades de 

cunho material. Mesmo assim, essa definição é fundamental até para esta pesquisa que discute 

o trabalho imaterial do docente.  

Esta questão do esforço também é levantada por Sadi Dal Rosso quando o mesmo se 

presta a discutir sobre intensidade no mundo do trabalho – tema discutido no capítulo anterior. 

Com base em uma perspectiva de Karl Marx, Dal Rosso (idem, p. 20, grifos meus) destacou 

primeiramente que o “trabalho é a transformação da natureza realizada pelos seres humanos 

empregando para isso meios e instrumentos a seu dispor e seguindo um projeto mental”. É 

bastante evidente que muita coisa se modificou da Revolução Industrial e das sociedades pré-

industriais para cá, fato que leva a tensionar e a desenvolver essa definição. É com este 

pensamento em mente que o autor se preocupa em discutir a questão da materialidade e 

imaterialidade do trabalho.  

Não é a pretensão nesta pesquisa aprofundar este debate, mesmo entendendo 

fundamental para análise de elementos da categoria profissional que se observa, contudo faz-se 

questão de destacar a problemática relevante de que, conforme o autor, “na atualidade o espaço 

ocupado pelo trabalho imaterial no conjunto das atividades humanas expandiu-se muito” (idem, 

p. 30). Segundo Dal Rosso, “as atividades, hoje, passam a incorporar cada vez mais tecnologias 

de informática, de comunicação e de automação, que por sua vez ocupam muito mais a 

dimensão de conhecimento, da inteligência prática e da emoção do trabalhador do que em 

épocas anteriores”. Enfim, o que se gostaria de destacar junto com o autor é que, sendo o 

trabalho material ou imaterial, o sujeito em atividade coloca em movimento todas as suas 

perícias e habilidades corporais, ou seja, “uma atividade concreta demanda em medida variável 

o concurso de todas as capacidades do trabalhador, ainda que a atividade faça uso mais 

focalizado, esta do esforço físico, aquela do cognitivo e uma terceira do afetivo” (idem, p. 20-

21, grifo nosso). Isto é o mesmo que dizer que “quando um projeto mental se atualiza na prática, 

os sujeitos que o realizam gastam um volume variável de suas energias físicas”, cognitivas e 

afetivas (idem, p. 20, grifos nossos). 

Com base nestes dois autores pode-se definir trabalho como a ação que demanda esforço 

e, portanto, gasto de energia física, intelectual e afetiva para se produzir algo. Crê-se necessário 

ainda introduzir outro autor fundamental para o debate. Na obra As metamorfoses da questão 

social, Robert Castel ressaltou que um dos seus objetivos do livro é trazer “uma reflexão sobre 
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as condições da coesão social” (1998, p. 23). Para tal, buscou “dimensionar [um] novo dado 

contemporâneo”, a saber, “a presença [...] de indivíduos colocados em situação de flutuação na 

estrutura social e que povoam seus interstícios sem encontrar aí um lugar designado” (idem). 

Esta discussão será mais levemente aprofundada posteriormente, no momento o relevante seria 

indicar aqui a noção de trabalho que o autor menciona. “Não penso aqui o trabalho enquanto 

relação técnica de produção”, afirmou Castels (idem, p. 24, grifo meu), “mas como um suporte 

privilegiado de inscrição na estrutura social”. Continuou o autor afirmando que “existe, de fato, 

como se verificará a longa prazo, uma forte correlação entre o lugar ocupado na divisão social 

do trabalho e a participação nas redes de sociabilidade e nos sistemas de proteção que ‘cobrem’ 

um indivíduo diante dos acasos da existência”207. Acredita-se que essa discussão será 

fundamental para compreender as identidades docentes frente um cenário de aumento do 

desemprego no país208 bem como na relação entre formação, atividade profissional e 

remuneração. 

“Não há dúvida de que o lugar do trabalho na inserção social dos indivíduos é essencial”, 

afirmou Vatin, porém, “o trabalho só é integrador porque é produtivo. Pensar a função 

integradora do trabalho sem considerar a sua função produtiva está, por conseguinte, votado ao 

fracasso” (2002, p. 30). Baseando-se nesta relação entre Vatin e Castel, sublinha-se que a 

discussão sobre o que o professor produz será mencionada quando tratarmos da profissão 

especificamente, contudo, quando trechos dos Projetos Políticos Pedagógicos foram expostos 

já deu para se ter a noção substancial: o docente atua na produção de sujeitos.  

Por último, contudo não menos importante, Claude Dubar, se aproximando da proposta 

de Castel, repousa no entendimento que o trabalho é um dos mais significativos produtores ou 

desagregadores da identidade pessoal dos indivíduos. Nas palavras do autor: 

 
Se defendi a tese da centralidade do trabalho na vida pessoal e do lugar eminente das 

identificações profissionais na vida social, é porque o contexto econômico e social de 

"crise" me parecia suficientemente embasado por todos os tipos de pesquisas para 

defender essa posição. A privação de trabalho é um sofrimento íntimo, um golpe na 

auto-estima tanto quanto uma perda de relação com os outros: uma ferida identitária 

geradora de desorganização social. Inversamente, o fato de ser reconhecido em seu 

trabalho, de travar relações — mesmo conflituosas – com os outros e de poder se 

empenhar pessoalmente em sua atividade é, ao mesmo tempo, construtor de 

identidade pessoal e de criatividade social. Desse modo, o sociólogo não reduz o 

trabalho nem a uma simples troca econômica (tempo contra salário) nem a uma 

simples dimensão "estatutária", exterior à subjetividade (DUBAR, 2005, p. XXII, 

grifos meus). 

                                                           
207 Importante destacar que Castels escreveu no contexto francês, país onde vivenciou-se o chamado Estado de 

Bem-Estar Social. 
208 Cf. Folha de São Paulo. Desemprego sobre para 12,6%, e Brasil tem 13,1 milhões de desocupados. Disponível 

em: <https://goo.gl/2btLq9>. Acesso em: 15/05/2018. 

https://goo.gl/2btLq9
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Considera-se interessante citar, apenas como exemplo de representação cinematográfica 

desta última questão mencionada, dois filmes que tratam acerca do mundo do trabalho. Um 

trata de um dado mais contemporâneo do universa laboral, a saber, a fusão de empresas e o 

consequente downsizing de tal prática, ou seja, o enxugamento de pessoal para redução de 

custos. A outra película, baseada na clássica obra intitulada Germinal escrita por Émile Zola, 

aborda a realidade vivenciada por mineiros do norte da França em fins do século XIX.  

O primeiro filme, dirigido por Costa-Gavras e intitulado O Corte (2005), trata dos 

dilemas vivenciados por Bruno Davert após sua demissão da fábrica de papel que ele atuava 

como executivo há 15 anos. Não se pretendendo aprofundar todo o debate acerca do filme, 

optou-se pelo recorte na “recomendação do conselheiro matrimonial, ao qual o casal recorre 

em busca de solução para a crise conjugal que atravessa” (HOLZMANN, 2012). De acordo 

com o conselheiro, “‘o trabalho não é tudo na vida’”, no qual Bruno pondera: “‘O trabalho não 

é tudo na vida. Mas o que eu sou sem trabalho?’” (idem, p. 50). 

O segundo filme, Germinal (1993), dirigido por Claude Berri, trata, dentre outras coisas, 

acerca da realidade dos trabalhadores nas minas francesas do final do século XIX bem como 

suas formas de reivindicação de melhores condições de trabalho e salário. Importante destacar 

que nessa época a relação capital trabalho não era regulada por meio de legislação trabalhista, 

fator que fazia com que a exploração se fizesse fortemente presente. Como bem destacou 

Lorena Holzmann (2012, p. 136), “diante de tantas dificuldades, os trabalhadores se organizam 

e paralisam o trabalho. Organizam piquetes e se dirigem a outras minas da região, incitando os 

mineiros a aderirem ao movimento”.  

Após um tempo de paralisação, o movimento passou a se enfraquecer por diversos 

motivos, mas principalmente pela ameaça de desemprego e pelos “fura-greves”, trabalhadores 

que, como o próprio adjetivo já diz, furavam as paralisações e iam trabalhar. Frente a isso, 

meditam sobre o retorno às minas também em função da falta que sentem da rotina laboral. 

Como bem destacou Holzmann, “ainda que suas condições de trabalho sejam penosas e danosas 

à sua saúde, a vida parece perder o sentido com a inatividade” (idem, grifos meus):   

 
Mesmo diante de tantos infortúnios, os valores do trabalho foram sendo 

internalizados pelos trabalhadores, constituindo elementos decisivos na construção 

de suas identidades. Maheu e sua mulher são os símbolos desse processo. Ele, ao 

declarar-se saudoso de descer ao poço da mina, depois da longa greve, manifesta o 

sentido que atribui ao seu trabalho, no qual encontra compensações, apesar da 

consciência da exploração que sofre (idem, p. 139-140, grifos meus) 
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O que se pretendeu mostrar, a partir de exemplos cinematográficos que comportam 

contextos de emprego e desemprego, é a importância do trabalho na vida dos indivíduos 

(mencionada por Dubar), por mais problemática que sejam as condições laborais. Neste último 

fato citado aparece a dimensão apresentada anteriormente acerca dos sentidos do trabalho. Por 

mais que o trabalho seja muitas vezes degradante, considera-se limitador julgá-lo somente pelo 

aspecto negativo, sendo que ele possui elementos positivos para a constituição do sujeito. Este 

fato foi também observado, para além dos exemplos nos filmes, nas falas dos entrevistados para 

esta pesquisa. 

Nesse sentido, reunindo todo o exposto até agora, chegou-se à conclusão que trabalho é 

toda ação que demanda esforço e, portanto, gasto de energia física, intelectual e afetiva para se 

produzir algo. No ato de trabalhar o indivíduo se integra de maneira conflituosa à sociedade. É 

na ação individual frente a sociedade – no interior da divisão social do trabalho – que o 

indivíduo produz sua identidade pessoal, mais especificamente a sua identidade de 

trabalho/profissional. Destaca-se novamente, levando em consideração a primeira etapa do 

debate aqui realizado, que o ato de trabalhar não necessariamente é algo só penoso ou 

glorioso209. Estes dois elementos estão em constante relação no trabalho. Esta seria, portanto, a 

concepção geral de trabalho que esta pesquisa se apoia, isto é, acredita-se que a maior parte dos 

trabalhadores de maneira ampla se deparam com estas questões. 

 

3.2. Profissão 

 

Como bem já se destacou nesta dissertação, seja na introdução ou no capítulo 2, o 

professor está imerso no interior da grande dinâmica que organiza o mundo do trabalho de 

forma geral, contudo, por se tratar de uma atividade específica, os impactos mais amplos do 

                                                           
209 “Ganhe a vida fazendo o que lhe dá prazer, e você estará seguro de nunca trabalhar. Essa frase atribuída a 

Charles Bukowski, autor de Barfly, remete a uma definição muito negativa do trabalho. [...] É verdade que, em 

todo o mundo, para muitas mulheres, muitos homens e, às vezes, crianças, ainda hoje (depois de mais de um século 

de abolição da escravidão), o trabalho, sem ser necessariamente uma tortura, não é uma fonte de prazer, nem o que 

permite se identificar positivamente” (DUBAR, 2012, p. 353). Há um exemplo bastante emblemático contido em 

um documentário dirigido por Yann Arthus-Bertrand e intitulado Human (2015). Dentre outros relatos que narram 

a experiência no mundo do trabalho em algumas atividades em determinadas partes do globo, Yujian, chinesa, 

manifestou que seu “trabalho de todo dia é olhar garrafas vazias. Eu as pego e olho atentamente para ver se tem 

algo dentro. É o que faço todos os dias. Começo às 7:30 e largo às 19:30. Às vezes começo às 19:30 e largo às 7 

horas. Chego em casa às 8. A coisa mais importante que eu faço é olhar garrafas todos os dias”. “Há muito tempo, 

porém”, continuou Dubar (idem), “certas atividades que proporcionam renda não são associadas a priori a essa 

definição ‘negativa’, nem por aqueles que as exercem, nem por outros. Ainda que sejam chamadas genericamente 

de trabalho, essas atividades que possibilitam uma identificação positiva são, ao mesmo tempo, escolhidas (ou, 

pelo menos, entendidas como tal), autônomas (isto é, vividas desse modo) e abertas para carreiras (no sentido de 

uma progressão ao longo da vida)”. 
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universo laboral atingem tal esfera de forma particular. Uma tentativa de apresentar essas 

relações entre mundo do trabalho geral e o trabalho na educação – mais especificamente no 

âmbito escolar – foi feita no capítulo 2. O que interessa agora é expor de maneira objetiva o 

que se entende por profissão – para depois apresentar e organizar a noção de profissão docente 

(fato que se bem observado já pode ser encontrado no capítulo 2). 

Para Claude Dubar (2005), como já foi possível mencionar aqui, o trabalho e a profissão 

são elementos fundamentais na composição da identidade dos indivíduos, sobretudo levando 

em consideração as mutações mais contemporâneas que ocorreram no mundo do labor 

(DUBAR, 2009). Este fato fez com que as identidades estruturadas sob determinada lógica de 

organização precedente fossem apresentadas a uma outra forma de conformação identitária. 

Sublinha-se, no entanto, que não é do interesse desta pesquisa de fazer comparações entre 

identidade profissional docente anterior e posterior a essas mutações mais contemporâneas, mas 

sim de apresentar esses desenhos identitários a partir da localização que foi apresentada no 

capítulo anterior, principalmente os professores objetos deste estudo. 

Conforme Dubar (2005, p. 163, grifos do original), o “termo ‘sociologia das profissões’ 

é uma tradução do inglês Sociology of the Professions”, no qual compreende a três sentidos: a) 

“a totalidade de ‘empregos’ (em inglês: Occupations)”; b) “as ‘profissões’ liberais e científicas 

(em inglês: Professions)”; e, por último, a c) ofícios (em francês: métier) (idem, grifos do 

original). Do ponto de vista da história, Dubar retoma a Idade Medieval, mais precisamente a 

partir do século XI, para apresentar qual noção de profissional que imperava e qual lógica 

corporativa que organizava as profissões. Ou seja, “as artes liberais e as artes mecânicas”, 

continuou Dubar, “os artistas e os artesãos, os trabalhadores intelectuais e os manuais faziam 

parte de um mesmo tipo de organização corporativa que assumia a forma de ‘ofício 

juramentado’ em ‘cidades juramentadas’ onde se ‘professava uma arte’” (idem, p. 164). Esta é 

a base para a concepção de profissão da vertente anglo-saxônica da Sociologia das Profissões. 

Entretanto, “com o desenvolvimento e a consolidação das Universidades, artes liberais 

e artes mecânicas começaram a se dissociar, levando à oposição entre” profissões e ofícios, 

entre o que se era ensinado nas Universidades no sentido do espírito e o que se aprendia na 

prática por meio da ação manual (idem). Eis a clássica separação entre mão e cabeça. A 

problemática passa a ser, no campo da sociologia, a compreensão de quais atividades podem 

ser consideradas profissionais, ou seja, “é a natureza da atividade que a torna ‘profissional’ ou 

é sua organização, sua remuneração, sua ‘construção social’?” (DUBAR, 2012, p. 354). De 

acordo com Dubar, com base em uma revisão teórica sistematizada, no campo da Sociologia 
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das Profissões existem duas vertentes para se analisar profissão: a) a funcionalista; e a b) 

interacionista (DUBAR, 2005; 2012).  

“A sociologia funcionalista das profissões”, destacou Dubar (2012, p. 351), “distingue 

dois tipos muito diferentes de atividades de trabalho: as profissões e as ocupações”. De acordo 

com o autor, “como apenas as primeiras (a dos médicos, advogados, engenheiros, professores...) 

são consideradas escolhas e áreas autônomas que permitem a construção de uma carreira, as 

segundas (que constituem a maioria) acabam sendo desvalorizadas” (idem). Mas o que 

caracteriza as profissões por esta perspectiva?  

Conforme o autor, levando em consideração as divergências e uma precisão “absoluta” 

na definição, Dubar (2005, p. 175) afirmou que a “abordagem funcionalista se distingue dos 

outros pontos de vista [...] por uma dupla afirmação”. Na primeira característica estão presentes 

entre os participantes de determinada profissão a “aceitação, a formação e a difusão de um 

código de deontologia”, ou seja, “os profissionais formam comunidades unidas em torno dos 

mesmos valores e da mesma ‘ética de serviço’” (idem, grifo do original). Na segunda 

característica a detenção de um saber científico “graças a estudos prolongados é apresentada 

tanto como a garantia de uma competência verdadeira e especializada em um setor de atividade 

e fundada em uma motivação sentida quanto como meio mais eficaz de evitar a afluência 

excessiva de ‘práticos’ na profissão” (idem, p. 176).  

Já no interacionismo simbólico, Dubar (2005, p. 177, grifos do original) se fundamenta 

principalmente em Everett Hughes e sua “coletânea de artigos intitulado Men and their work 

[Homens e seus trabalhos] (1958)”. Dubar apontou que nesta obra Hughes destacou que o 

princípio pelo qual se parte “toda análise sociológica do trabalho humano é a divisão do 

trabalho” (idem, grifos do original), sublinhando que “não se pode separar uma atividade do 

conjunto das atividades em que ela se insere e dos procedimentos de distribuição social das 

atividades” (idem). Tendo estes fundamentos como base, Hughes introduz [...] duas noções 

essenciais [...] para apreender o fenômeno ‘profissional’ [...] [a saber], [...] ‘diploma’ (licence) 

e ‘mandato’ (mandate)” (idem, p. 177-178, grifos do original). 

O diploma “é a autorização legal para exercer determinadas atividades que outras 

pessoas não podem exercer”; já o “mandato é a obrigação legal de assegurar uma função 

específica” (idem, p. 178, grifos meus). Estes dois elementos são as bases “da divisão moral do 

trabalho, que ele define como ‘o processo pelo qual diferentes funções valorizadas por uma 

coletividade são distribuídas entre seus membros, tanto grupos como categorias e indivíduos’” 
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(idem). Nesse sentido, “há duas operações que presidem à seleção dos profissionais: separá-los 

dos outros (licence) e confiar-lhes uma missão (mandate)” (idem, grifos do original). 

De acordo com Dubar, Hughes ainda vai distinguir duas características próprias que são 

fundamentais para aqueles ‘“profissionais’ providos de diploma e de um mandato” (idem, 

grifos do original). O primeiro critério diz respeito a um saber/conhecimento especial, o qual 

faz com que seja possível realizar uma espécie de transação210, “um pacto entre um prático, 

devidamente credenciado (diplomando) e provido de um mandato, e parceiros particulares, 

pacto que consiste em intercambiar ‘coisas perigosas’ que devem permanecer secretas” (idem, 

p. 178, grifo meu). Sendo assim, “a própria natureza do saber ‘profissional’ está no cerne da 

‘profissão’”211 (idem, p. 179, grifo do original). 

A segunda característica é “a existência de instituições destinadas ‘a proteger o diploma 

e a conservar o mandato de seus membros’” (idem). Tais instituições protegem o segredo, 

revalidam a licença e o mandato, zelam “pela aprendizagem e pela reprodução do ritual entre 

os profissionais” (idem), administram “a questão [...] dos erros profissionais” e, por fim, se 

desvencilham “das ovelhas tinhosas, dos falsários e dos incompetentes” (idem, p. 180). Há, 

porém, um terceiro e último critério em Hughes para se analisar as profissões, a saber, as 

profissões “como carreira e como meio de socialização” (idem, grifos do original). 

 
Se o grupo profissional é, segundo [Hughes], “aquele que reivindica o mandato de 

selecionar, formar, iniciar e disciplinar seus próprios membros, e de definir a natureza 

dos serviços que ele deve realizar e os termos nos quais deve fazê-lo”, e se esse 

mandato concerne a “determinadas funções sagradas implicando o segredo”, ele é 

necessariamente acompanhado do desenvolvimento de uma “filosofia”, de uma “visão 

de mundo”, que inclui os pensamentos, os valores e as significações implicados por 

seu trabalho (idem)  

 

Nesse sentido, “toda profissão tende a se constituir em ‘grupo de pares com seu código 

informal, suas regras de seleção, seus interesses e sua linguagem comuns’ e a secretar 

estereótipos profissionais, excluindo, de fato, quem não corresponde a eles” (idem, grifos em 

negrito meus e em itálico do original).  

Na visão de Hughes, a socialização profissional é entendida “tanto como uma iniciação, 

no sentido etnológico, à cultura profissional [...] quanto como uma conversão, no sentido 

religioso, do indivíduo a uma nova concepção de si e do mundo, em suma, a uma nova 

identidade” (idem, p. 182, grifo em negrito do original e em itálico meus). Esse processo é 

                                                           
210 No original é bargain, termo diferente de trade (DUBAR, 2005). 
211 “Trata-se de um segredo social, confiado pela autoridade a um grupo específico, que o autoriza e lhe concede 

um mandato para trocar signos de transgressão por marcas de reintegração social e de reabilitação moral” 

(DUBAR, 2005, p. 179). 
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composto por três mecanismo, a saber, a) “passagem através do espelho”; b) “instalação na 

dualidade”; e c) “ajustamento de Si” (ou “conversão final”).  

O primeiro mecanismo, chamado de “passagem através do espelho”, “é uma espécie de 

imersão na ‘cultura profissional’, que aparece brutalmente como o ‘contrário’ da cultura 

profana e levanta a angustiante questão sobre como ‘as duas culturas interagem no interior do 

indivíduo’” (idem, p. 182). Trata-se do momento em que a crise e o dilema referente ao trabalho 

só podem desaparecer através de um abandono “aos estereótipos profissionais concernentes à 

natureza das tarefas [...], à concepção da função, à antecipação das carreiras e à imagem de si, 

que constituem, segundo [Hughes], os quatro elementos básicos da identidade profissional” 

(idem). Ou seja, trata-se do primeiro passo no interior de um processo de desencantamento do 

mundo do trabalho. 

A “instalação na dualidade”, segundo elemento deste tripé, diz respeito a um movimento 

do sujeito no mundo do trabalho entre “o ‘modelo ideal’ que caracteriza a ‘dignidade da 

profissão’, sua imagem de marca, sua valorização simbólica, e o ‘modelo prático’ que concerne 

às ‘tarefas cotidianas e aos trabalhos duros’ e que tem pouca relação com o primeiro” (idem, p. 

183). De acordo com Dubar, Hughes destacou que é nas escolhas de papéis, ou seja, na série de 

várias “‘interações com outros significativos [...] [no interior do] processo de socialização [...]” 

(idem) que os indivíduos conseguem diminuir a distância e transitar entre os dois modelos. Para 

tal, isto é, para gerir esta dualidade, é necessário que haja a “constituição de um ‘grupo de 

referência’ no interior da profissão, representando a um só tempo uma antecipação das posições 

desejáveis e uma instância de legitimação de suas capacidades” (idem, grifos meus). Isto 

significa se lançar para uma possível carreira tendo como princípio de referência um 

determinado grupo no interior da profissão. 

Importante para este estudo não deixar de mencionar uma das pesquisas em que esse 

modelo apresentado por Hughes foi operacionalizado. Dubar sublinhou que Dan Lortie 

acompanhou por alguns anos estudantes que saíram do curso de Direito de Chicago. Entre 

outras constatações, Lortie observou, no tocante ao “desenvolvimento de uma ‘autoconcepção 

profissional’ [que] intervém após o diploma”, que há “uma grande homogeneidade e um grande 

consenso [nos discursos]” (DUBAR, idem, p. 185) no que diz respeito a três elementos. O 

primeiro é a opinião de que os estudos não preparam bem; o segundo é a prevalência da 

importância da prática e das capacidades sociais sobre o conhecimento; e o terceiro é a 

“constatação de que as transformações importantes de sua personalidade intervieram por 

ocasião de seu mergulho no turbilhão (hurly-burly) do mundo do trabalho após a obtenção do 
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diploma” (idem, grifos do original). A necessidade de citação desses resultados se deu pela 

aproximação destes com os discursos de boa parte dos docentes entrevistados aqui, 

principalmente aqueles já mencionados no capítulo anterior. Enfim, feita esta breve observação, 

retoma-se ao terceiro mecanismo citado por Hughes. 

O último mecanismo diz respeito “a solução habitual da fase de conversão final – por 

abandono e recalque dos estereótipos – e de dualidade entre ‘modelo ideal’ e ‘normas práticas’” 

(idem, p. 186). Esta solução é o momento do “ajuste da concepção de Si”, isto é, “de sua 

identidade em via de constituição, implicando a ‘tomada de consciência de suas capacidades 

físicas, mentais e pessoais, de seus gostos e desgostos’ com as chances de carreira que o 

profissional pode razoavelmente esperar no futuro” (idem, grifos em itálico do original e em 

negrito meus). Este ajuste da concepção de Si é composto por três etapas. 

A primeira refere-se à identificação das “carreiras possíveis com suas fases 

significativas de desenvolvimento e suas sequências específicas de aprendizagem”, levando em 

consideração que, “se algumas carreiras são institucionalizadas, outras são ‘informais ou não 

admitidas’” (idem). O segundo momento é a identificação das “decisões cruciais que colocam 

os critérios de sucesso profissional em relação com as oportunidades de mobilidade e que 

implicam escolhas judiciosas de grupos de referências e de ‘outros significativos’” (idem). O 

terceiro e último é a colocação em prática de “estratégias de carreira definidas em termos de 

exposição a riscos, de projeções de Si no futuro e de previsões mais ou menos realistas sobre a 

evolução do sistema” (idem). Sendo assim, Hughes (1958, p. 159 apud DUBAR, idem) define 

carreira enquanto “‘soma total dessas disposições e orientações, que fornece a chave da 

distribuição dos profissionais entre os diversos caminhos da carreira e os diversos tipos de 

prática’”. 

Esta é, de maneira objetiva, a concepção dos interacionaistas simbólicos acerca de 

profissão. O grande mérito desta abordagem, como mencionou Dubar (idem), foi o “de vincular 

estreitamente o universo de trabalho aos mecanismos de socialização”, tal fato fazia os estudos 

abandonarem a “análise sincrônica da ‘situação de trabalho’ ou mesmo do ‘sistema social’ [...] 

para as recolocar em uma perspectiva diacrônica com ênfase na carreira, no duplo sentido de 

planos de carreira e de trajetórias socioprofissionais” (idem, p. 187). Dubar (2012, p. 537), 

citando uma pesquisa de Hughes sobre o tornar-se médico, resume toda a concepção 

interacionista simbólica destacando que os estudantes que terminavam o curso de medicina 

eram aqueles capazes de uma mutação identitária fundamentada na  
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gestão da coexistência entre “mundo profano” (o mundo não médico) e “mundo 

profissional” (médico)212, fonte de um estatuto importante e de um futuro projetado. 

Portanto, não se trata fundamentalmente de acumulação de conhecimentos, e sim de 

incorporação de uma definição de si e de uma projeção no futuro, envolvendo, antes 

de tudo, o compartilhamento de uma cultura do trabalho profissional e a exigência do 

trabalho bem feito. Essa cultura de trabalho se traduz no ingresso em um segmento 

(hospitalar, liberal, de pesquisa, etc.) organizado em torno de atos específicos, 

codificados, controlados pelos colegas. Embora se possa e se deva falar de saberes 

profissionais, trata-se de mistos de teorias aplicadas e de práticas reflexivas, 

indissociáveis de situações de trabalho e de ações experimentada ao longo de um 

percurso de formação qualificante213 (DUBAR, 2012, p. 357) 

 

Nesse sentido, é possível entender profissão como uma atividade específica no interior 

do mundo do trabalho mais amplo, atividade esta dotada de um contexto específico onde se 

relaciona com outros e com si próprio, mobilizando saber-fazeres particulares adquiridos no 

interior desse processo de socialização. Por isso que também se considerou relevante expor uma 

definição do que é trabalho, dado o entendimento que facilitaria a compreensão da diferença 

entre este e profissão.  

Enfim, tal apresentação acerca da ênfase na abordagem interacionista simbólica é 

fundamental para compreender a noção de identidade profissional que aqui será mobilizada, 

visto que é principalmente em Hughes e demais membros de tal Escola que Claude Dubar se 

baseia para a construção de suas ideias. Antes, contudo, faz-se questão de apresentar 

brevemente como entende-se de modo geral o que seria a profissão docente. 

 

3.3. Profissão docente 

 

Como já mencionado aqui, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996) 

estipula no seu Art. 21 do capítulo I que “a educação escolar compõe-se de: 

I – educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio; 

II – educação superior”. 

No tocante a educação básica, suas finalidades são, de acordo com o Art. 22 da Lei 

citada, “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores”. Ainda de acordo com a Lei, no Art. 29, a “educação infantil [...] tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físicos, 

                                                           
212 No caso desta dissertação trata-se do mundo profano não professoral e do mundo profissional do professor. 
213 Destaca-se que essa última frase resume aquilo que insistentemente foi colocado no capítulo anterior acerca da 

importância da prática pedagógica refletida somada ao acúmulo de conhecimento acadêmico. 
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psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade”. Já no 

Art. 32 observa-se que o  

 
ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola 

pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica 

do cidadão, mediante:  

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo;  

II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, 

das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;  

III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição 

de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; IV – o 

fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social 

 

O Ensino Médio, nível final da educação básica e onde atuam os professores aqui 

entrevistados, possui uma duração mínima de três anos e terá como fim  

 
I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  

II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 

de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;  

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 

e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; Lei n 25 o 

9.394/1996 

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina (Art. 35) 

 

Além disso, no campo do Ensino Médio, ainda há a Educação Profissional Técnica 

(Seção IV-A em Art. 36-A; 36-B; 36-C; e 36-D, no interior da Lei nº 9.394/96); e a Educação 

de Jovens e Adultos (Art. 37 da seção V).  

Ademais, ainda temos a Educação Profissional e Tecnológica e a Educação Superior. 

Destaca-se que a finalidade desta última é  

 

I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo;  

II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 

em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, e colaborar na sua formação contínua;  

III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse 

modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; IV – promover 

a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 

patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou 

de outras formas de comunicação; Lei n 33 o 9.394/1996  

V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 

sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 

geração;  
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VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 

esta uma relação de reciprocidade;  

VII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição.  

VIII – atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, 

mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas 

pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois 

níveis escolares (Capítulo IV, Art. 43) 

  

O que se pretendeu com esta exposição é demonstrar que há diversos níveis e 

modalidades educacionais nos quais cada um é responsável por finalidades específicas no 

interior de um amplo objetivo. Pode se observar que nessa divisão do trabalho docente o 

professor age visando atingir, do ponto de vista estipulado por Lei, cada propósito estipulado 

nestas linhas. Nesse sentido, cada nível requer um tipo de professor. No entanto, o tipo 

específico de docente se encontra no quadro de objetivo geral, ou seja, que aparece em todas 

etapas da educação brasileira, a saber, o professor enquanto uma profissão que atua na formação 

de pessoas. 

Apenas para não deixar de mencionar um clássico nessa discussão, pode-se definir, de 

uma maneira mais estrutural, que “a educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre 

aquelas que ainda não estão maturas para a vida social” (DURKHEIM, 2011, p. 53-54). Ou, 

para outros clássicos, a ação ideológica exercida para adaptação dos sujeitos às divisões e 

hierarquias socialmente constituídas. Na educação escolar, portanto, é o professor que tem essa 

missão. 

Esta definição se faz necessária em decorrência da amplitude da noção que é ser 

professor. Ou seja, mesmo esta pesquisa operando um recorte sobre aqueles que ministram a 

disciplina de Sociologia no Ensino Médio das escolas público-estaduais de Santa Maria, o que 

se encontrou foram desenhos identitários profissionais no interior da identidade de professor. 

Com a apresentação das entrevistas esta afirmação se tornará mais clara. Enfim, realizada tal 

proposição parte-se para a discussão sobre identidade docente. 

 

3.4. Palácio de Próspero: a Identidade Profissional (docente) 

 

No clássico Alice no País das Maravilhas (2002) se tem a oportunidade de acompanhar 

as aventuras de Alice por um mundo mágico, repleto de personagens distintos bem como de 

ambientes com características que beiram a própria prática de sonhar. Uma das questões 

considerada entre as mais interessantes da obra foi a capacidade descritiva de Lewis Carroll de 
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narrar em detalhes as peculiaridades que a personagem principal vai experimentando durante 

sua excursão nessa terra fantástica. Entre estas experimentações, sublinha-se nesse momento 

uma em particular. Brevemente depois de adentrar na toca do Coelho Branco e cair nesse mundo 

dos sonhos, Alice, primeiramente, bebe de uma garrafa que a faz diminuir de tamanho e, logo 

depois, come um bolo que a faz aumentar. No meio desse encolhe e estica, Alice entra em uma 

“crise” de identidade, na qual não consegue definir quem é a si própria. Após algumas questões 

levantadas e certas comparações entre ela e outras crianças que conhecia, “para ver se poderia 

ter sido trocada” (idem, p. 17), Alice exclama: “ai, ai, que confusão é isto tudo!” (idem). 

Presume-se que essa ausência de clareza pela qual Alice (a personagem) passava é em 

decorrência da carência de um arcabouço conceitual e de outros significativos – que no caso da 

pesquisa, são os interlocutores – capazes de auxiliá-la na compreensão do que ocorria com ela. 

Ao sairmos da literatura e observarmos a mídia, por exemplo, veremos uma espécie de “balaio 

de gatos”214 comportando diversas definições que, como bem sublinhou Marcelo Ennes (2013, 

p. 65), servem como “forma de valorização das culturas locais, para a legitimação de grupos 

sociais e para valorizar as diferenças culturais e comportamentais”. Essas “dinâmicas 

socioculturais”, prosseguiu Ennes, “seriam descritas mais acertadamente se fossem empregados 

termos tais como ‘tradição’, ‘cultura’, ‘patrimônio cultural’, entre outros” (idem). Da mesma 

forma isto pode acontecer conosco – e quando se afirma conosco é em referência 

especificamente ao trabalho científico da pesquisa215. 

Claude Dubar (2009b, p. 336) em seu texto Polifonia e metamorfoses da noção de 

identidade afirmou que mesmo no interior do campo científico o conceito de identidade “nem 

sempre é definido de maneira clara e operatória”. Ademais, continuou o autor (idem), “as 

definições e os graus de pertinência desse conceito estão no centro de vários paradoxos e 

polêmicas que se tornam necessários conhecer e compreender antes de decidir quanto à 

legitimidade de seus diferentes empregos”. Esta ocorrência não soa tão absurda quando levado 

em consideração o fato de que diversas áreas, com suas devidas particularidades, se interessam 

pelo tema. Cita-se como exemplo as próprias Ciências Sociais bem como a Psicologia, a 

Psicanálise, História, Teoria Literária, etc etc. Nesse sentido que o primeiro passo que se buscou 

dar aqui é o de precisar as perspectivas teórico-conceituais acerca do conceito de identidade 

pelas quais houve sustentação para o desenvolvimento desta dissertação 

                                                           
214 Expressão comumente vinculada ao nordeste para expressar bagunça. 
215 Obviamente que isto também pode ser estendido aos indivíduos não-cientistas em seu cotidiano, ainda mais 

levando em consideração a noção de reflexividade de Anthony Giddens em Modernidade e Identidade (2002). 
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Como bem já se enfatizou no capítulo 2, para Dubar (2005, p. XXI) “todas as identidades 

são denominações relativas a uma época histórica e a um tipo de contexto social. Assim, todas 

as identidades são construções sociais e de linguagem que são acompanhadas, em maior ou 

menor grau, por racionalizações e reinterpretações”. Indo nessa perspectiva, Dubar (idem, p. 

XVII) sublinhou que “a identidade humana não é dada, de uma vez por todas, no nascimento: 

ela é construída na infância e, a partir de então, deve ser reconstruída no decorrer da vida”. 

Nesse sentido, “o indivíduo jamais a constrói sozinho: ele depende tanto dos juízos dos outros 

quanto de suas próprias orientações” (idem). Dubar, portanto, assim como Goffman (1988; 

2009) e Strauss (1999), defendeu que “a identidade é produto das sucessivas socializações” 

(idem). 

A socialização, nessa sequência, é observada como um processo de “construção, 

desconstrução e reconstrução de identidades ligadas às diversas esferas de atividade 

(principalmente profissional) que cada um encontra durante sua vida e das quais deve aprender 

a tornar-se ator (idem, p. XVII)”. Ou seja, como sublinhou Laura Senna Ferreira (2013, p. 69-

70), “a forma identitária não se constitui como a transmissão de uma herança ou de um capital, 

mas como resultado da passagem por diferentes instituições e do diálogo (estruturado) com 

outros”. Mas de que forma podem os Sociólogos captar as consequências desse processo? 

Dubar (idem, p. XVIII) nos orienta que é estudando as  

 
ações coletivas (ou organizadas) como elaborações sociais e ao reconstituir os 

“mundos” dos atores (simultaneamente suas visões do mundo e suas categorizações 

da ação) que se tem mais chance de reconstituir e compreender os processos de 

socialização que permitem a coordenação das ações e a negociação dos “mundos” que 

sempre são mistos de interesses e valores. 

 

Esse enquadramento proposto por Dubar nos remete a uma situação interessante que vai 

ao encontro com a questão da identidade em Goffman (idem). Conforme Dubar (idem, p. XIX, 

grifos meus), desde o momento “em que se recusa a reduzir os atores sociais [...] a uma 

‘categoria’ preestabelecida216, [...] a questão central, para o sociólogo que aborda um ‘campo’ 

qualquer, torna-se a da maneira pela qual esses atores se identificam uns com os outros”. Como 

bem já mencionado no capítulo 2, para este autor “o que existe são modos de identificação, 

variáveis no decorrer da história coletiva e da vida pessoal, destinações a categorias diversas 

que dependem do contexto”. Ainda para ele, e seguramente se apoiando em Goffman (1988), 

“essas maneiras de identificar são de dois tipos: as identificações atribuídas pelos outros (o que 

                                                           
216 Seja socioeconômica, seja sociocultural. 
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chamo ‘identidades para outrem’) e as identificações reivindicadas por si mesmo (‘identidades 

para si’)” (DUBAR, 2009a, p. 14, grifos do original). É no nexo desses “dois processos de 

identificação”, seja aceitando ou recusando “as identidades que lhe são atribuídas”, seja 

identificando-se “de modo diferente daquele que é praticado pelos outros”, que Dubar 

fundamenta sua “noção de formas identitárias” (idem). Nesse sentido que ele defende que “o 

primeiro procedimento do sociólogo de campo [...] é coletar, nas melhores condições possíveis, 

essas diversas ‘definições de situação’, que são condições de sua compreensão das regras da 

ação situada, tais como são subjetivamente definidas pelos atores” (DUBAR, 2005, p. XIX). 

Claude Dubar ressaltou que essas autodefinições dos sujeitos, em determinado contexto, 

“não estão estritamente determinadas pelo próprio contexto” (idem). Aproximando-se da 

perspectiva de Strauss217 (1999) e de Giddens (2002), Dubar (idem) afirmou que  

 
cada um dos atores tem uma história, um passado que também pesa em suas 

identidades de ator. Não se define somente em função de seus parceiros atuais, de suas 

interações face a face, em um campo determinado de práticas, mas também em função 

de sua trajetória, tanto pessoal como social. 

 

Segundo o autor, “essa ‘trajetória subjetiva’ resulta a um só tempo de uma leitura 

interpretativa do passado e de uma projeção antecipatória do futuro. As identidades de ator 

estão assim vinculadas a formas de identificação pessoal, socialmente identificáveis” (idem). 

Nesse sentido que há possibilidade dessas identidades assumirem diversas formas, da mesma 

maneira como existem distintas maneiras “de exprimir o sentido de uma trajetória, ao mesmo 

tempo sua direção e sua significação” (idem). 

Como podemos perceber, existem dois eixos de identificação. “Um eixo ‘sincrônico’, 

ligado a um contexto de ação e a uma definição de situação, em um espaço dado, culturalmente 

marcado, e um eixo ‘diacrônico’, ligado a uma trajetória subjetiva e a uma interpretação da 

história pessoal, socialmente construída” (idem, p. XX). Dubar (2009a, p. 17) também vai se 

referir a eles como “eixo relacional” e “eixo biográfico”. Segundo o autor, “essas dimensões 

‘relacionais’ e ‘biográficas’ da identificação combinam-se para definir o que chamo de formas 

identitárias, formas sociais de identificação dos indivíduos em relação com os outros e na 

duração de uma vida” (idem). Como bem já mencionado neste capítulo, esse dualismo, 

conforme Dubar (2005, p. XX), “torna problemáticas as identificações: entre as definições 

                                                           
217 “[...] esses atores suplementares representarão um amplo espectro de relacionamento: parentes, amigos, 

professores etc. Alguns serão pessoas que morreram há muito tempo, ou que emergiram do passado do ator. Muitos 

representarão os grupos a que o ator pertence e esperarão dele gestos apropriados durante a interação. Alguns dos 

atores invisíveis serão lendas e mitos que entram no drama e executam a ação dos principais atores humanos” 

(STRAUSS, 1999, p. 71). 
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‘oficiais’, atribuídas por outrem, e as identificações ‘subjetivas’218, reivindicadas por si e 

submetidas ao reconhecimento de outrem, todas as combinações são possíveis, em um contexto 

dado”. Nesse sentido, acompanha-se aqui a ideia desenvolvida por Dubar (idem), isto é, de que 

“a elucidação dessas formas de identificação socialmente pertinentes em uma esfera de ação 

determinada constitui o objetivo da ‘abordagem sociológica das identidades’”.  

Tendo isto em vista e também o fato de que “as formas identitárias em questão em A 

socialização [...] são ‘identidades pessoais’ no sentido de [...] construções sociais partilhadas 

com todos os que têm trajetórias subjetivas e definições de atores homólogas, principalmente 

no campo profissional” (2005, p. XXI), gostar-se-ia de sublinhar que, mesmo o foco dessa 

pesquisa ser a identidade profissional, inevitavelmente se perpassa também pela identidade 

pessoal daqueles e daquelas que se pretendeu estudar. Isto em razão do fato que pela perspectiva 

de Dubar (idem, p. XXIII) estas duas esferas estão inseparáveis, já que a identidade pessoal 

“articula as diversas esferas de existência”. Assim, segundo Dubar (idem),  

 
a relação entre as diversas esferas de atividade é portanto uma questão essencial na 

construção da subjetividade: o "si-mesmo íntimo", inclusive (e talvez sobretudo) nas 

relações amorosas, se nutre das experiências familiares, profissionais, políticas etc., e 

tenta, com a ajuda dos outros (Outro significativo e generalizado), mas também 

solitariamente, enredá-las. 

 

Não foi difícil, nesse sentido, seja quando perguntados se a rotina de trabalho “acaba 

impactando outras esferas da vida”, ou seja por livre e espontânea iniciativa dos sujeitos 

estudados, observar em boa parte dos entrevistados menções acerca de companheiros ou 

companheiras e sobre filhos ou filhas. Estas referências possuem uma relação firme para estes 

indivíduos. Cita-se como um exemplo a parte que Alice (2018)219 afirmou que o fato dela ter 

pedido transferência das escolas que trabalha fez com que ela desse uma outra dinâmica na 

educação da filha bem como gerou a possibilidade de ver com mais frequência o marido. Ou a 

situação da professora Julieta Capuleto (2018) ter que esperar a filha dormir para ela poder 

trabalhar em casa. 

Enfim, faz-se questão de lançar mão de uma longa citação por compreender que esta 

sintetiza de maneira satisfatória a discussão sobre Dubar que fora empregada aqui. 

 
A abordagem sociológica desenvolvida aqui faz da articulação entre as duas 

transações a chave do processo de construção das identidades sociais. A transação 

subjetiva depende, de fato, das relações para com o outro, constitutivas da transação 

objetiva. A relação entre as identidades herdadas, aceitas ou recusadas pelos 

indivíduos, e as identidades visadas, em continuidade às identidades precedentes ou 

                                                           
218 Ou “indígenas”, como ele se refere em algumas passagens, mais precisamente nas páginas XXIII e 146. 
219 Lembrando que os nomes aqui citados são fictícios, baseados em personagens literários. 
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em ruptura com elas, depende dos modos de reconhecimento pelas instituições 

legítimas e por seus agentes que estão em relação direta com os sujeitos envolvidos. 

A construção das identidades se realiza, pois, na articulação entre os sistemas de ação, 

que propõem identidades virtuais, e as/'trajetórias vividas", no interior das quais se 

forjam as identidades "reais" às quais os indivíduos aderem. Ela pode ser analisada 

em termos tanto de continuidade entre identidade herdada e identidade visada como 

de ruptura implicando conversões subjetivas [...]. Pode ser traduzida tanto por 

acordos quanto por desacordos entre identidade "virtual", proposta ou imposta por 

outrem, e identidade "real", interiorizada ou projetada pelo indivíduo. Portanto essa 

abordagem supõe a um só tempo uma relativa autonomia e uma necessária 

articulação entre as duas transações: as configurações identitárias constituem, então, 

formas relativamente estáveis, mas sempre evolutivas, de compromisso entre os 

resultados dessas duas transações diversamente articuladas (2005, p. 140-141, grifos 

meus). 

 

Para fazer jus ao título deste tópico, faz-se questão de lançar mão, como forma de 

metáfora para esta explicação de identidade, de certo trecho de um dos contos mais 

emblemáticos de Edgar Allan Poe. O Baile da Morte Vermelha, escrito em 1842, conta a 

história de uma peste que vinha devastando determinada região do globo. Em determinado 

momento, quando metade da população dos domínios de um príncipe faleceu, “ele convocou à 

sua presença mil amigos sadios e despreocupados entre os cavalheiros e as damas da corte, e 

com eles se retirou, em profunda reclusão, para uma de suas abadias encasteladas” (POE, 2017, 

p. 75).  

O narrador do conto sublinhou que “em muitos palácios [...] [as] suítes compõem um 

panorama longo e reto, com portas deslizantes que se recolhem por inteiro em ambos os lados, 

de modo a deixar desimpedida a comunicação de um aposento para o outro” (idem, p. 76, grifos 

meus). No entanto, no castelo do príncipe Próspero havia no total sete cômodos particularmente 

incomuns. Os aposentos se apresentavam de forma irregular e “a cada vinte ou trinte metros, 

uma curva brusca revelava um novo efeito” no interior do castelo (idem, p. 76, grifos meus). 

 
No meio de cada parede, à esquerda e à direita, uma janela gótica alta e estreita dava 

para um corredor fechado que seguia as curvas da suíte. Essas janelas eram compostas 

por vitrais cujas cores variavam de acordo com o matiz predominante da decoração 

do aposento para onde se abriam. A da extremidade leste, por exemplo, era azul – e 

suas janelas exibiam um vívido azul. O segundo aposento possuía ornamentos e 

tapeçarias roxas, e suas vidraças eram roxas. O terceiro era todo verde, assim como 

os caixilhos de suas janelas. O quarto era mobiliado e iluminado em tons laranja; o 

quinto, branco; o sexto, violeta. O sétimo apartamento era envolto em tapeçarias de 

veludo negro que desciam do teto cobrindo todas as paredes, caindo em pesadas 

dobras sobre um carpete do mesmo tecido e cor. Este, no entanto, era o único cômodo 

onde a cor das janelas não acompanhava a decoração. Os vidros eram escarlates – em 

vermelho intenso como sangue (idem, p. 76-77). 

 

A questão da metáfora é que a definição de identidade de Dubar se aproxima de forma 

significativa com estas duas formas de castelos. Seja mais de continuidade (um castelo com 

panorama longo e reto) ou uma mais de ruptura (palácio com aposentos irregulares e com 
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curvaturas bruscas), a identidade para Dubar é essa totalidade em processo evolutivo no interior 

de uma dinamicidade baseada nas transações subjetivas e objetivas. Ou seja, os cômodos dos 

castelos seriam as trajetórias e as situações de ação, enquanto o palácio por inteiro é a identidade 

em sua conformação. 

Enfim, baseando-se na perspectiva de profissão e identidade aqui apresentados, Dubar 

realizou estudos empíricos e observou outros pelos quais chegou a quatro tipos de identidade 

profissional e social. Do ponto de vista da transação objetiva, Dubar (idem, p. 260) se refere à 

ênfase da ligação que o indivíduo possui com seu local de trabalho (“espaço de investimento e 

de reconhecimento”) e com o “equilíbrio [da] contribuição/retribuição” deste processo com o 

ambiente social em geral. Já a transição subjetiva diz respeito “à relação temporal do indivíduo 

com a profissão, projeções realizadas para si e a identidade construída ao longo de sua vida, a 

partir de contextos sociais e dos valores da identidade familiar (constituída na família desde seu 

nascimento)” (ALVES et al., 2007, p. 279). Se na transação objetiva a relação é de 

reconhecimento e não-reconhecimento, a “transação subjetiva pode levar a uma continuidade 

entre identidade herdada e identidade visada ou a uma ruptura, a uma discrepância, entre 

definição de si oriunda da trajetória anterior e a projeção de si no futuro” (DUBAR, 2005, p. 

324, grifos do original). 

A primeira dinâmica identitária que Dubar (idem, p. 255) propõe é chamada de 

“identidade de executor ‘estável’ ameaçada”. O primeiro elemento apontado por Dubar (idem, 

p. 271) é o risco de uma exclusão do emprego “se encontra [...] no centro de uma configuração 

anteriormente organizada em torno do tripé estabilidade de emprego – trabalho instrumental – 

dependência hierárquica”, fato este um dos que gera uma identidade em crise. Além disso, como 

bem sublinhou Cristovam Alves (et al, idem, p. 280), “os trabalhadores que se enquadram nesta 

forma têm uma identidade biográfica para si pautada e forjada no local de trabalho”, ou seja, 

“os saberes práticos, provenientes diretamente da experiência de trabalho, não vinculados a 

saberes teóricos ou gerais, são estruturantes da identidade hoje ameaçada de exclusão” 

(DUBAR, 2005, p. 328, grifos do original). Como já mencionado, há um sentimento forte de 

dependência hierárquica, no qual fazem o que é de seu encargo. Ademais, “a transação objetiva 

(espaço, contribuição-retribuição) supera a transação subjetiva, pois não ‘vivem’ com a 

progressão profissional, não se imaginam em outras funções, buscando outros locais de 

trabalho, etc.” (ALVES et al., idem). Por último, “associada a uma lógica instrumental do 

trabalho pelo salário (TER), essa identidade esbarra no novo ‘modelo de competências’ 

difundido nas empresas” (DUBAR, 2005, p. 328).  
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Pegando essa configuração identitária para tratar da identidade docente, Cristovam 

Alves et al. (idem, p. 281) destacou que esta se conformaria “prevalentemente por meio das 

atividades cotidianas, pela experiência direta, valorizando sobremaneira a aquisição de ‘saberes 

práticos’”. Além disso, não se comprometem com formações possuem dependência ao vínculo 

hierárquico. Sendo assim, “adaptam-se ao sistema, aos programas para atender às exigências 

[e] não participam dos processos decisórios” (idem). 

A identidade de exclusão do professor, de acordo com estes autores, se pautaria ainda 

por um contexto de crise, no qual competências novas “passam a ser [...] demandadas, 

[ocorrendo uma] ruptura na transação subjetiva, ou seja, da relação passado/futuro, vivida em 

termos de estabilidade e reprodução, sem projeção de futuro, e um não reconhecimento pelos 

outros significativos” (idem). Como este modelo é um tipo ideal, não há problema algum em 

afirmar que não se encontrou nesta pesquisa nenhum professor exatamente assim. No entanto, 

como já foi possível perceber, há elementos que aproximam os entrevistados, a saber, a questão 

do saber prático e a não participação em processos decisórios. O elemento que diz respeito a 

crise em relação às novas competências só foi observado por meio de relatos envolvendo 

terceiros, ou seja, professores falando de outros (mais novos abordando os mais antigos). 

Faz-se questão de ainda mencionar mais um elemento significativo neste debate. Dubar 

(2005, p. 325) sublinhou que “quando a transação subjetiva se estabelece com base na ruptura, 

os dois resultados da transação objetiva são possíveis”220. Ainda de acordo com o autor (idem), 

se “a ruptura é acompanhada de um conflito entre identidade atribuída pela instituição e a 

identidade forjada pelo indivíduo, [é] aí [que] se configura um processo de EXCLUSÃO que 

conduz a uma IDENTIDADE AMEAÇADA”. Por outro lado, se a “ruptura é acompanhada de 

confirmações legítimas, por Outrem, da identidade para si, [é] aí [que] se configura um processo 

de CONVERSÃO que conduz a uma IDENTIDADE INCERTA” (idem).  

Uma clara identidade ameaçada foi encontrada em Jean Valjean (entrevista, 2017). Para 

melhor compreender, destaca-se que “a identidade se realiza entre o espaço ‘interno’ do 

trabalho, do emprego e da empresa e o espaço ‘externo’ do fora do trabalho, do desemprego ou 

da formação” (idem). Nesse sentido, “as trajetórias comportam empregos, formações possíveis 

e desempregos prováveis” (idem). No caso aqui citado, trata-se da “passagem do trabalho ao 

fora do trabalho [que] resulta de um conflito e assume a forma de um processo de exclusão” 

(idem). Como já mencionado no capítulo anterior, na primeira entrevista realizada com Jean 

Valjean o mesmo se encontrava sob vínculo empregatício contratual, ou seja, ele possuía um 

                                                           
220 Os dois resultados que Dubar está se referindo é o do elemento de reconhecimento e não-reconhecimento social 

(idem, p. 324). 
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sentimento de insegurança frente ao desemprego provável. Não à toa que o desejo de abandonar 

a profissão era muito forte. 

A questão do vínculo empregatício afetava Jean Valjean221 (2017) também no que toca 

a formação. De acordo com ele, como a formação continuada “é uma das coisas na educação 

que é uma piada”, uma saída seria a “formação de mestrado... doutorado... PARFOR222 por 

exemplo... que é a formação profissional”. No entanto, “com contrato não vale a pena... tu vai 

investir uma quantidade de tempo e de esforço incrível para um emprego que pode amanhã não 

tá contigo e mesmo que tu fique a remuneração aumenta muito pouco”  

Outro exemplo marcante foi o da professora Lolita (2018), a qual também era contratada 

na época da entrevista. Diferentemente de Jean Valjean em 2017, ela não pretendia abandonar 

a profissão, no entanto, o conflito aparece, além da questão da insegurança contratual, nos 

elementos que dizem respeito às dinâmicas de resistência dos professores. Quando questionada 

sobre sua opinião acerca do papel e atuação do sindicato, a mesma respondeu que  

 

se tem sindicato acho que é pra isso... ir buscar os direitos dos professores... mas eu 

não sou associada ao sindicato... eu sempre achei que como eu contratada não teria 

esse direito mas diz que eu tenho esse direito... mas não achei necessário buscar o 

sindicato pra mim... mas pros outros professores eu acho necessário porque eles são 

concursados né... quem é concursado tem todo direito de ter o seu sindicato... poder 

requerer seus direitos... (LOLITA, 2018, grifos meus) 

 

Enfim, dois exemplos para ilustrar e apresentar a relação entre a questão teórica da 

primeira configuração identitária proposta por Dubar e o material empírico recolhido em 

trabalho de campo. 

O segundo desenho identitário é denominado “a identidade bloqueada” (DUBAR, 2005, 

p. 273). Enquanto trabalhador por ofício “identificado totalmente com a instituição, bloqueia-

se ante as exigências do ‘novo profissional’. Ao bloquear-se executa atividades de forma 

repetitiva, burocrática, cumprindo tarefas de modo automatizado” (ALVES et al. idem). Os 

“saberes profissionais que implicam articulações entre saberes práticos e saberes técnicos 

estão no cerne da identidade estruturada pelo ofício”; além do mais, “associada a uma lógica da 

qualificação no trabalho (FAZER), essa identidade atualmente é incitada a se recapacitar ou a 

se reestruturar em função dessas novas normas de competência” (DUBAR, 2005, p. 328-329, 

                                                           
221 Lembrando que a primeira entrevista realizada com este professor fora em 2017 e a segunda em 2018 

(praticamente um ano de diferença entre uma e outra). 
222 “O Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) é uma ação da Capes que visa 

induzir e fomentar a oferta de educação superior, gratuita e de qualidade, para profissionais do magistério que 

estejam no exercício da docência na rede pública de educação básica e que não possuem a formação específica na 

área em que atuam em sala de aula”. Disponível em: <https://bit.ly/1eCXx6l>. Acesso em: 25/07/2019.  

https://bit.ly/1eCXx6l
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grifos do original). Aqui, no tocante a transação objetiva, “as pretensões ao reconhecimento não 

são alcançadas: o futuro da instituição não coincide com o futuro do indivíduo, seja ele 

constituído em continuidade a seu passado, seja constituído em ruptura com ele” (idem, p. 325). 

De acordo com Alves (idem)  

 
Professores nesta condição administrariam seu espaço de trabalho de uma forma 

estruturada sem mudanças, e embora sendo um executor polivalente, não se sente 

reconhecido em sua individualidade pelos pares, apesar de ser reconhecido pela escola 

como um professor que alcança bons resultados. Porém, nas transações subjetivas, 

não se sente realizado apenas por ser cumpridor dos programas e isso o leva a perder 

a identidade própria, fundindo-se com a escola 

 

Aqui novamente Jean Valjean é um ótimo exemplo. No que diz respeito aos conflitos 

com o Estado, os quais a escola precisa lidar, Jean Valjean (2017) destacou que 

 
a direção sofre com um grande problema... SEDUC223 quer vender a paz e a 

normalidade... a ideia de que o ensino funciona... então faz uns testes fajutos... ela 

espera resultados classificatórios positivos... e na direção se dá o embate... é uma 

realidade de preguiça... desestimulo de professores e alunos... falta de resultados... 

alunos que não aprendem... tu chega na Secretaria tu tem um universo de número 

maravilhosos onde o importante é que bah mas tu anotou 5 períodos... precisamos 

preencher... aí de repente vem uma avaliação superior ó não saímos bem na prova... 

[...] quanto aos superiores é isso é só tu tem que cumprir tecnicamente os horários... 

escrever ali atrás da folhinha conteúdos que tu não deu... desde que esteja completinho 

pra entregar tá tranquilo... eles não querem sujar a mão deles com a realidade... 

 

A terceira forma identária chama-se “identidade de empresa” (DUBAR, 2005, p. 326). 

Conforme Dubar (idem, p. 293, grifo meu), “ao contrário da identidade precedente, esta aqui 

parece fazer coincidir identidade para si e identidade para o outro”. Do ponto de vista da 

identidade para o outro (a identidade virtual), esta “é antes de tudo construída pela e na própria 

empresa, com base em uma reciprocidade dinâmica” (idem, p. 290), isto é, “em troca de um 

engajamento pessoal do assalariado em seu trabalho e para o êxito da empresa, esta lhe garante 

a um só tempo a segurança ‘subjetiva’ do emprego e a progressão provável de sua carreira”. O 

que se percebe é que “é por intermédio da previsão criadora que vincula o êxito da empresa a 

seu próprio êxito profissional e social que esses assalariados deverão ‘constituir sua identidade 

enquanto avançam’” (idem). 

No que concerne a identidade biográfica para si, Dubar destacou que se trata de 

trabalhadores que possuem em seu passado um conjunto de “mobilidades diversas no interior 

da empresa ou, às vezes, antes de entrar nela” (idem, p. 291). Outra característica é a maior 

frequência de diplomados, os quais “insistem, antes de tudo, em seu percurso interno na 

                                                           
223 Secretaria da Educação. 
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empresa e nos conhecimentos daí extraídos quanto a seu funcionamento técnico e social” 

(idem). A consequência disto é o sentimento de pertencimento (já mencionado aqui). Ademais,  

 
não se trata apenas de saberes práticos adquiridos no exercício do trabalho, mas de 

verdadeiros saberes profissionais que necessitam do estabelecimento de uma relação 

entre conhecimentos teóricos – adquiridos nas aulas mas também nas conversas e nas 

práticas de documentação e de autoformação –, saberes práticos, adquiridos in loco e 

pela experiência, e esses saberes de organização, específicos à empresa e que 

permitem um estabelecimento de relação eficaz entre os saberes precedentes (idem, 

grifos em itálico meus e em negritos do original) 

 

Sendo assim, “sua identidade de empresa se inscreve em um círculo virtuoso que 

combina grande contribuição e grande retribuição [...] e que articula, de maneira dinâmica, as 

duas transações que a constituem”, ou seja, “ao estabelecer uma relação de colaboração 

recíproca que a instituição à qual se identificam, esses trabalhadores permitem o 

reconhecimento dos saberes específicos que fundamentam sua esperança de evolução” (idem, 

p. 293). Tendo isto em mente, os trabalhadores podem “consolidar essa esperança 

reestruturando sua trajetória passada como uma antecipação de sua progressão futura” (idem). 

Para Cristovam Alves et al. (idem, p. 282), a “identidade docente de ‘responsável por 

sua promoção’ configura os professores que são engajados nas atividades da escola, preveem 

na garantia de sucesso da escola a sua permanência no emprego, sua promoção na carreira”. 

Nos seus termos, “são professores colaboradores e articuladores de relações que apresentam 

forte sentimento de pertencimento, concebem a vida profissional como uma evolução 

permanente” (idem). 

No que toca ao engajamento nas atividades da escola, não foi difícil encontrar 

professores com tal característica. Acompanhando a professora Ligeia (2018) em observação 

direta, teve-se a oportunidade de presenciar junto da docente uma gincana organizada pela 

escola. A professora Capitu (2018), por exemplo, destacou, enquanto apresentava as fotos em 

seu celular, a importância da construção de eventos culturais tradicionais da sua escola, tais 

como muralismos, show de talentos, etc.  

Quanto a questão de colaborar e articular relações carregadas de sentimento de 

pertencimento, destaca-se, para além da gestão democrática, esforços para se trabalhar de forma 

interdisciplinar bem como projetos impulsionados seja por professores individualmente seja 

pela escola de modo geral. Um projeto bastante significativo que chamou a atenção foi o que a 

professora Ligeia (2018) estava desenvolvendo. Tratava-se de uma rede de economia solidária 

que envolvia todas as turmas do Ensino Médio assim como alguns professores que toparam 
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participar do mesmo. A ideia era tanto ajudar a comunidade com o problema da reciclagem ao 

mesmo tempo que se procurava uma solução interessante para a formatura do 3º ano.  

Além disto, tal professora é exemplo expressivo no que toca a busca de uma evolução 

permanente. Para além de sua formação inicial, Ligeia (2018) possui uma especialização em 

psicopedagogia e em educação especial, mestrado na área de formação de professores, participa 

de eventos e estava há alguns anos em um grupo de pesquisa que realiza leituras sobre políticas 

públicas. Na época da entrevista ela estava cursando uma graduação em Educação a distância 

(EAD) em educação do campo e também estava concluindo “um curso técnico pós-médio em 

agroindústria (risos)... eu tenho esse problema... eu não consigo ficar em um foco só [...] eu 

gosto porque renova um pouco... sai desse ritmo fechado que às vezes a gente acaba ficando 

dentro da escola” (LIGEIA, 2018). E aqui uma ótima oportunidade para observar a questão da 

Teoria do Capital Humano e o auto-investimento dos sujeitos. 

O aspecto da promoção ou ascensão na carreira no interior da escola, elemento que será 

melhor trabalhado no último tópico deste capítulo, é um dos assuntos mais polêmicos da 

pesquisa. Antecipa-se que se trata de um drama na carreira docente e de um intenso conflito 

entre professores e Estado. O que se quer dizer é que a ascensão no Plano de Carreiras no 

magistério do estado do Rio Grande do Sul é mais complicado do que seguir as regras 

burocráticas em questão. 

O quarto e último tipo identitário é o chamado identidade de rede. Possui essa 

designação em decorrência do fato de que os assalariados pertencentes a este grupo possuem 

“sua própria rede de relações, internas ou externas à empresa, que escapa à organização formal” 

(DUBAR, 2005, p. 304, grifo do original). Trata-se de uma categoria autônoma e incerta, visto 

que “não é certo que eles tenham efetivamente lugar na empresa do futuro” (idem). Ademais, 

“definem-se mais por seu diploma do que por seu trabalho”, construindo uma “consciência de 

que valem mais que o emprego que ocupa e que são diferentes daquilo que os define 

oficialmente na empresa” (idem). São pessoas que “em geral não manifestam nenhuma 

consciência de pertencimento a um grupo interno à empresa” e “procuram, antes de mais nada, 

tirar partido das oportunidades, ampliadas pelas inovações, para realizar seus objetivos 

pessoais” (idem, p. 307-308). Nesse sentido, “inserem-se claramente na categoria dos que 

recebem uma grande retribuição em troca de uma pequena contribuição” (idem, p. 308).  

Cristovam Alves el al. (idem, p. 283) destacou que quando diz respeito ao professor esta 

identidade “corresponderia àqueles que concebem a sua formação como um investimento 

pessoal, buscando a capacitação dentro e fora da escola. Definem-se mais pela sua formação 

continuada do que por seu trabalho prático”. Ainda de acordo com eles, estes profissionais 
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“muitas vezes não criam laços sustentáveis com a instituição escolar, buscando oportunidades 

dentro ou fora da mesma” e, portanto, não havendo “sentimento de pertencimento com o grupo 

da instituição” (idem). “Esses profissionais”, continuaram os autores, “tem uma certa flutuação 

em sua identidade social que é definida por eles mesmos a partir de sua relação com o saber 

teórico”, havendo “uma tendência desses professores direcionarem suas carreiras para a área 

acadêmica, por exemplo” (idem). 

A questão de se buscar a formação como um investimento em locais tanto internos 

quanto externos à escola é um fato encontrado de maneira comum entre os entrevistados para 

esta pesquisa. O trecho citado acima, por exemplo, ilustra de maneira considerável este fato. 

Há outros casos de professores que afirmam que quando se realizam cursos de formação pelo 

Estado sempre há um esforço em comparecer. No entanto, se queixaram muito de dois aspectos: 

a) o Estado fornece pouquíssimos cursos; e b) há uma dificuldade de liberação por parte de tal 

órgão para o comparecimento em formações fornecidas por outras instituições. De acordo com 

Eleonora (2018),  

 
nós temos o direito legal também de afastar-se também da escola para estudar... se eu 

quero fazer um mestrado eu tenho o direito de ir lá na 8ª CRE e dizer assim ó ano que 

vem eu quero me afastar porque eu vou fazer o mestrado... eu vou estudar então eu 

quero menos horas quero organizar meu horário... não se é permitido... tanto que 

mandam tu se demitir... se exonerar... 

 

Outro fato é que nenhum dos entrevistados aqui se definiu mais por sua formação do 

que pelo seu trabalho. O que se verificou foi uma intensa relação entre estes dois elementos, 

sobretudo quando mobilizados para reivindicar tanto melhores salários como melhor status. 

Outra questão que não se encontrou foi a total ausência de pertencimento em relação a 

instituição e ao grupo. Apesar de algumas crises e decepções, os professores nunca deixaram 

de registrar seu apego a determinadas turmas224 e alunos.  

Enfim, a ideia de apresentar esta discussão sobre os desenhos identitários propostos por 

Dubar e uma possível configuração das identidades profissionais dos docentes apresentados por 

Cristovam Alves et al., foi verificar se haveria aproximações ou não com as entrevistadas 

realizadas nessa pesquisa. Como foi possível observar, há elementos que se observam, mas há 

outros que se repelem. Apresentou-se neste momento exemplos apenas para ilustrar a relação 

entre a teoria e a empiria. Outra questão interessante que se constatou e que merece destaque é 

                                                           
224 “[...] mas eu tenho turmas maravilhosas onde vem risadas onde se chora na sala de aula... em que o cara sai de 

alma lavada a fim de ser professor pro resto da vida... das 8 turmas que eu tenho hoje 2 são assim... 3 que são 

razoáveis... dá pra lidar... e tem 3 que te estressam te esgotam...” (Jean Valjean, 2017). 
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justamente a corroboração do fato que há algumas características que são compartilhadas pelo 

conjunto mais amplo dos trabalhadores, particularidades estas que aproximam identitariamente 

os indivíduos – mesmo que em profissões completamente diferentes. A ideia do último tópico 

é aprofundar estas características e apresentar as identidades profissionais dos docentes que 

ministram Sociologia nas escolas público-estaduais de Santa Maria. 

 

3.5. Desenhos identitários do professor que ministra Sociologia nas escolas público-

estaduais de Santa Maria/RS? 

 

Como já apresentado aqui, a questão da identidade profissional e social para dubar tem 

por base uma análise biográfica (trajetória) e relacional (situações de trabalho), as quais se 

constroem a partir de suas transações subjetivas e objetivas (elementos estes “relativamente 

independentes mas necessariamente” articulados (DUBAR, 2005, p. 325, grifo meu). 

Mantendo-se fiel a organização e exposição das entrevistas no capítulo 2, ou seja, baseando-se 

por um lado na apresentação das trajetórias formativas e por outro na relação concreta com o 

trabalho, esta parte buscará aprofundar os elementos constitutivos das identidades laborais 

docentes encontradas por meio das entrevistas. Adianta-se que, no tocante as relações no 

trabalho, observou-se que a identidade virtual (identidade para o Outro) é apresentada na 

relação com os quatro elementos mencionados no capítulo anterior, a saber, o aluno, o Estado, 

os pares e a sociedade. 

Começando pelo professor Dupin (2018), pode-se observar de início uma questão já 

bastante interessante. Destacou que em fins de 2012 estava finalizando o mestrado em Filosofia 

e que pensava em seguir na carreira acadêmica – “tentar o doutorado na sequência”. No fim 

acabou realizando o concurso em 2012, época do governo de Tarso Genro (PT), e chegou na 

escola em 2013. Logo no início da carreira na escola o professor se encontrou em uma crise. 

De acordo com ele “quase chutei o balde... eu ficava tri ansioso... tri tenso pra dar aula... 

querendo fazer aula... uma aula que funcionasse... relativamente uma boa aula... aí não tava 

rolando de início eu tava com dificuldade pra planejar e tal...” (DUPIN, 2018). Esta questão era 

tão dramática que ele chegou a solicitar os papéis para pedir exoneração. No fim conversou 

com a direção e com os alunos – que vieram até ele – e decidiu ficar. O resultado foi que 

 
 “atualmente acho que mesmo indo adiante na academia... se tudo ocorrer e se for 

possível... manter o ensino público... porque é aqui que é necessário... sala de aula é 

muito bom... gurizada o cara consegue estabelecer uma relação de parceria... aí me 

identifiquei com a coisa... aí depois só foi...” (idem, grifos meus) 
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De acordo com o próprio entrevistado, este momento que ele vivenciou no início da 

carreira escolar se deu porque ele “ainda tava meio naquele processo de sair da academia pra 

vim pra escola...” (idem, grifos meus). Aqui já aparece claramente a questão da socialização 

profissional, sobretudo o primeiro mecanismo chamado de “passagem através do espelho”, 

momento de crise em função da primeira imersão no mundo laboral em questão. Do ponto de 

vista da identidade, observou-se que a transação subjetiva caracterizou-se por uma relativa 

ruptura225 com a identidade acadêmica precedente. Tal ruptura veio acompanhada por 

confirmações legítimas, por Outrem (direção/pares e alunos, no caso), “da identidade para si”, 

se configurando, assim, em um processo de conversão. Sendo assim, como bem sublinhou 

Dubar (2005, p. 327, grifo do autor), este seria o “momento da construção da identidade 

correspondendo tradicionalmente à formação profissional inicial”. 

A fala de Dupin (2018) dá a entender que ele vive o momento da “instalação na 

dualidade”, ou seja, aquele movimento onde o indivíduo se encontra entre o modelo ideal da 

profissão e o modelo prático. Possui um vínculo pelo grupo de referência docente na escola 

onde trabalha e se mantém firme em sua decisão de seguir carreira na educação pública.  

Enfim, interessante é também mencionar o outro lado da socialização profissional. 

Hermione (2018) tem o mesmo tempo de profissão de Dupin (2018), porém o seu processo de 

transferência da Universidade para escola se apresenta de uma maneira diferente. Hermione 

(2018) no final do Ensino Médio tinha muito apreço pela área de Humanas e, mesmo não tendo 

Filosofia e Sociologia na escola onde ela estudava, decidiu fazer o vestibular para uma delas. 

Como não passou em Ciências Sociais, acabou investigando um pouco mais sobre Filosofia e 

no fim prestou prova para o Programa de Ingresso ao Ensino Superior (PEIES) para 

Licenciatura em tal disciplina. Depois de formada, o primeiro concurso que surgiu foi um em 

2012, cerca de mais ou menos 6 anos após a saída da Universidade. Enquanto isso teve umas 

“experiências em particular... dei muita aula particular também... mas depois a efetividade do 

meu trabalho veio com o concurso que eu passei...” (HERMIONE, 2018, grifos meus). 

O que se percebe é que diferentemente de Dupin (2018), que desde logo vivenciou um 

momento de crise, Hermione (2018) destacou que ao longo da sua vida na profissão docente 

“não pensou em fazer outra coisa”, “só gostaria de ter condições de fazer melhor”. No tocante 

a questão da transação subjetiva, percebe-se um elemento de menor ruptura e de maior 

                                                           
225 Sublinha-se relativa porque ele ainda pensava em voltar para o campo acadêmico, no entanto precisou 

abandonar certos elementos para se encaixar melhor na escola, para se identificar mais com o ambiente e com suas 

aulas, enfim, experimentar a realidade. A ruptura, de acordo com Dubar (2005, p. 324), é esta discrepância “entre 

a definição de si oriunda da trajetória anterior e a projeção de si no futuro”. 
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continuidade na identidade profissional dela. Este elemento também aparece de forma 

significativa no exemplo da professora Eleonora (2018), caso citado no capítulo anterior. O que 

se pode verificar comparando esses dois professores é que no processo de socialização 

profissional, focando na transação subjetiva, há aproximações significativas com as dimensões 

mobilizadas por Dubar, ou seja, a questão da ruptura e da continuidade, profissionais que 

conseguem lidar de forma mais “positiva” com inserção na profissão e outros de maneira mais 

“negativa”. Observa-se que dos 15 professores entrevistados, dois tiveram a vontade de largar 

a profissão no começo e um estava com essa vontade em um momento que a aposentadoria se 

aproximava. 

No que diz respeito ao outro, destaca-se ainda mais a relação deste profissional com os 

alunos. De acordo com Dupin (2018) “esse aspecto da relação com os alunos eu acho que é o 

lance mais gratificante do trabalho do professor”. Entre diversos exemplo que ele menciona226, 

um em especial – que ele chama de “historinha emocionante pro professor” – é de relevância 

ímpar. Segundo seu relato, ele estava trabalhando com o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID)227 e em determinado contexto estava  

 
perguntando informalmente pro pessoal o que levou eles à Filosofia e aí tinha três 

seminaristas... aí cada um falou uma coisa... aí perguntei para nossa ex aluna e ela bah 

sor... o senhor (risos)... escutar isso de um ex aluno eu acho que é o gratificante da 

coisa... porque a valorização geral do professor tá meio baixa (idem, grifos meus) 

 

Dupin (2018) sempre que possível deixava registrado em sua fala que possuía uma 

relação bastante harmoniosa com os alunos e que nunca havia tido problemas com eles. Em 

algumas aulas acompanhando o professor tal fato foi constatado. Os alunos foram bastante 

participativos e nenhum drama foi verificado. Contudo, tem-se que registrar, há uma diferença 

significativa entre alunos do Ensino Médio Regular e os da EJA. O professor, nesse sentido, 

sublinhou este fato tanto nas entrevistas quanto nos momentos de observação.  

Por outro lado, há professores que possuem alguns problemas com determinadas turmas 

e alunos. Um exemplo que já foi citado na parte final do tópico sobre identidade é Jean Valjean 

– ao menos na primeira entrevista realizada com ele em 2017. Outro caso significativo é o do 

professor Romeu (2018). Durante a entrevista com este professor um dos elementos que mais 

o incomodava era referente aos seus alunos. Reivindicando uma comparação com o passado, 

Romeu (2018) destacou que 

                                                           
226 A questão que ele propõe de se construir as aulas junto dos alunos, a questão de realizar atividades com ele, as 

conversas extra-classes, etc. 
227 “[...] foi um trabalho legal de... tá voltando à academia depois de um tempo... tá no ambiente acadêmico foi 

bem interessante” (idem). Aqui novamente aparece a questão do apreço pela academia. 
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há 30 anos atrás eu posso garantir que eu tinha muito menos conhecimento da 

disciplina... muito menos noção de metodologia e pedagogia... mas mesmo assim a 

impressão que eu tinha era que dar aula era uma coisa... havia interesse por parte 

dos alunos... muita discussão... não precisava se selecionar muito os assuntos qualquer 

assunto era muito debatido... 

 

De acordo com ele, sua “surpresa agora é que tá difícil ser professor... por muitos 

motivos... mas na disciplina Filosofia e Sociologia é pela apatia dos alunos... eu até diria que 

hoje há uma recusa ao pensar” (idem, grifos meus). O que ele percebe é que muitos alunos vão 

para a escola a fim de socializar. Para ele 

 
seria bom que em sala de aula ficassem os alunos que tivessem a fim... porque às vezes 

tu tem 4 ou 5 alunos que acabam impedindo que os outros participem... muita 

conversa... indisciplina... eu já fiz o propósito de não me incomodar com aluno... mas 

mesmo assim às vezes tu te chateia... tu prepara o conteúdo... vem pra escola 

recebendo pouco e ainda tu não consegue nem fazer aquele pouco (idem, grifos meus) 

 

Estes exemplos foram citados para dialogar com a questão da transação objetiva 

apresentada por Dubar (2005). Conforme o autor, “a transação objetiva pode levar a um 

reconhecimento social ou a um não-reconhecimento” (idem, p. 324, grifos do original). Ainda 

de acordo com Dubar (idem, p. 325, grifos meus), “em termos interacionistas, o reconhecimento 

é o produto de interações positivas entre o indivíduo que visa sua identidade ‘real’ e o outro 

significativo que lhe confere sua identidade ‘virtual’”. No caso em específico, ou seja, na 

relação com os alunos, fica evidente – ao menos pelas falas e observações com Dupin (2018) – 

que há a questão do reconhecimento envolvida ali. 

Por outro lado, o “não-reconhecimento resulta [...] de interações conflituosas, de 

desacordos entre identidades ‘virtuais’ e ‘reais’”. Ou seja, quando o profissional se queixa pela 

falta de respeito ao professor, pela indisciplina em sala de aula, pela falta de interesse para com 

o conteúdo, etc., estamos frente a um processo de não-reconhecimento. Obviamente, seguindo 

fiel a proposta de Dubar, não se trata de elementos estanques. A questão do reconhecimento e 

não-reconhecimento atua como lógica que aparece de maneira dinâmica na profissão docente. 

Como veremos mais adiante, estas questões se apresentam também na relação do professor com 

o Estado, com os pares e com a sociedade. 

Faz-se questão de apresentar mais um exemplo interessante no que concerne ao 

relacionamento com aluno, só que desta vez de um ponto de vista extra-classe. A professora 

Capitu (2018, grifos meus) destacou que  

 
em função dessas turmas difíceis do ano passado... maior percentual de drogas... a 

gente resolveu fazer os grupos de whatsapp das turmas... então a gente conversa muito 

com eles... eles escolhem quem é o professor que vai tá na turma ali... eles não deixam 
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todo mundo... eu digo pra turma de whatsapp eu não sou professora... a não ser 

quando eu quero algum recado chamar pra vir... ali eu não vou fazer repressão 

nenhuma... é um grupo de confraternização... amizade... se conhecer e se comunicar... 

então geralmente eu tô em tudo que é grupo de whatsapp... e acho que isso aproximou 

bastante... melhorou bastante... 

 

É muito interessante observar aqui como há um grau significativo de manipulação da 

identidade profissional da professora. Há lugares em que ela é professora e há lugares que ela 

não é. Isto é, há momentos e contextos em que ela atua/age enquanto docente e outros que não. 

Esta questão da ação docente/não-docente faz lembrar, mesmo que não possa ser utilizada para 

analisar este caso, Goffman em A representação do eu na vida cotidiana. Goffman (2009) 

procura analisar formas de comportamento humano baseados no nível de conhecimento que os 

indivíduos possuem acerca de si próprios e a forma como exercem para se apresentar aos outros. 

Para tal, o autor lança mão de “uma perspectiva sociológica a partir da qual é possível estudar 

a vida social, principalmente aquela que é organizada dentro dos limites físicos de um prédio 

ou de uma fábrica” (idem, p. 09). 

“A perspectiva empregada neste relato é a da representação teatral”, sublinhou Goffman 

(idem, grifo meu), e “os princípios de que parti são de caráter dramatúrgico”. O autor 

considerou, como já destacado no parágrafo anterior,  

 
a maneira pela qual o indivíduo apresenta, em situações comuns de trabalho, a si 

mesmo e a suas atividades às outras pessoas, os meios pelos quais dirige e regula a 

impressão que formam a seu respeito e as coisas que pode ou não fazer, enquanto 

realiza seu desempenho diante delas (idem, grifos meus). 

 

Nesse sentido, além do mais, “o papel que um indivíduo desempenha é talhado de 

acordo com os papéis desempenhados pelos outros presentes e, ainda, esses outros também 

constituem a plateia” (idem, grifos meus). Esta perspectiva de se trabalhar vendo o mundo social 

como palco aparece em um dos maiores expoentes da literatura e da dramaturgia: William 

Shakespeare. Em sua peça teatral intitulada As You Like It (2011)228, o conhecido nobre 

“Melancholy Jaques” exclama em determinado momento a famosa passagem: “o mundo é um 

palco e todos os homens e mulheres são na verdade atores: têm suas saídas e suas entradas e no 

decorrer da vida atuam em vários papéis” (SHAKESPEARE, 2011, p. 54, grifos meus). 

A professora Berenice (2018) foi uma das que comentou a importância do controle das 

ações em sala de aula, ou seja, “ou tu te enquadra no sistema ou o sistema te engole”. Isto 

porque, segundo ela, professor “tem um status social e um papel a exercer socialmente” (idem). 

Sendo assim, “a gente tem que deixar os nossos problemas do portão pra fora” e lidar com os 

                                                           
228 Em português, “Do jeito que você gosta”. 
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sentimentos em sala de aula de uma forma controlada (SORJ, 2000)229. Este fato lembra muito 

os créditos do filme Divertidamente (2015)230, onde as emoções231 da professora (que aparecem 

na parte interna de sua cabeça) estão todas exaustas demandando férias enquanto a imagem que 

se tem externa é uma profissional sorridente e aparentemente feliz.  

Enfim, o exemplo trazido foi para demonstrar o quão referência é o aluno para o 

professor, que chega a regular não somente questões de reconhecimento, não-reconhecimento 

e identidade, mas também as próprias ações em sala de aula e fora dela. 

A segunda relação diz respeito ao Estado. Como em todas as outras relações, há diversos 

elementos que podem ser explorados, no entanto, em decorrência da estrutura de uma 

dissertação, acabou selecionando alguns. O primeiro é o que concerne a questão da formação. 

Todos os 15 professores comentaram sobre o drama para a formação continuada – uns com 

mais ênfase outros nem tanto. Cita-se alguns exemplos, para além do já citado com a fala da 

professora Eleonora (2018). 

Quando questionada sobre a formação continuada, Úrsula Iguarán (2017) destacou que 

 
a gente faz é na escola... o estado não oferece... assim... ah tem um curso venham 

aqui... olha tá muito difícil... a única formação que eu fui desde que começou esse 

governo232 aí... foi agora pra ouvir bobagem... desculpe dizer isso... chamaram todos 

os professores que davam aula de Ensino Religioso... e eu nunca ouvi tanto absurdo 

na minha vida... assim ó foi uma matação... uma perda de tempo que saiu todo mundo 

revoltado... 

 

Conforme Julieta Capuleto (2018)  

 
a gente faz uma semana de formação no início do ano... vem algumas palestras e no 

meio do ano também... só que essas formações são meio gerais... alguma coisa de 

maneiras de trabalhar... a questão de saúde do profissional... são palestras... em 

organização... não são específicas das áreas... se tu quer fazer alguma coisa específica 

da tua disciplina tu tem que procurar fora... o estado às vezes faz algum curso alguma 

formação alguma prática... andou tendo de Ensino Religioso... saúde na escola... mas 

são assuntos específicos e não é uma formação de professores... é mais uma pincelada 

de algumas discussões... normalmente é uma tarde um dia... não é um curso de 

formação mais extenso... não desmerecendo... normalmente são debates bem 

interessantes... mas não seria aquela questão de formação continuada de 

professores... que o estatuto do servidor prevê... 
                                                           
229 De acordo com a autora, “gostaria de argumentar que, na produção de bens intangíveis, surge um novo modelo 

de trabalho que escapa completamente ao padrão prevalecente na produção industrial. Refiro-me aos aspectos 

interativos das ocupações no setor de serviços e às novas formas de “governance”, ou controle, que eles animam. 

[...] O que caracteriza essas ocupações é que a qualidade da interação estabelecida produz significados que 

operam como importantes sinalizadores do valor do produto para os consumidores. Dito de outra forma, o 

próprio trabalhador é parte do produto que está sendo oferecido ao cliente” (SORJ, 2000, grifo em itálico do 

original e negrito meus). Entende-se que a profissão docente, com todas as suas particularidades, se aproxima 

dessa caracterização apresentada por Bila Sorj. 
230 Do diretor Pete Docter. 
231 Alegria, medo, tristeza aversão e raiva. 
232 Trata-se do ex governo de José Ivo Sartori (MDB) 
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A questão da formação para os professores é fundamental, visto que precisam estar 

sempre atualizados, sobretudo em decorrência da disciplina de Sociologia que ministram. 

Ademais, como destacado por Eleonora (2018), o Estado não libera para formações de mestrado 

ou doutorado, fato este que causa complicações para ascensão no plano de carreira. De acordo 

com Dupin (2018), 

 
nosso plano de carreira garante 6 níveis de formação... eu tô no 6 no último233... o 

plano de carreira também garante a cada 3 anos um... plus ali de 5%... teríamos 

também as promoções... que seriam por tempo de serviço... a cada 5 anos seria 

promovido automaticamente pra classe seguinte né que a gente tem os níveis que é a 

formação individual de cada um e as classes... as classes vai da A a F... aí seria 

alternado promoção por tempo de serviço... de 5 em 5 anos... e promoção por 

merecimento... se sucede que as promoções estão paradas... o processo não 

avança234... até onde eu sei no nosso plano de carreira não tem critérios claros sobre a 

promoção... promoção por merecimento... pessoal diz que promoção por merecimento 

é o QI né Quem Indica... o pessoal em geral de dentro de CREs e tals que tem um 

alinhamento com o governo X ou... não sei... não tenho informações precisas sobre... 

ainda assim o plano de carreira garante alguns avanços.. 

 

Uma outra queixa é em relação aos níveis de formação. Conforme Hermione (2018),  

 
no estado o plano de carreira vincula uma pós... então se tu tiver pós-graduação 

mestrado doutorado tu vai receber a mesma coisa de quem faz uma pós de meia dúzia 

de horas lá e ganha certificado... isso eu acho que desmotiva os profissionais a 

continuarem estudando... 

 

Este conflito em relação ao Estado é muito significativo. De acordo com Dubar (2005, 

p. 326), “quando a transação subjetiva repousa na continuidade, os dois resultados da transação 

objetiva são mais simples de descrever”. Para ele, “ou a progressão visada é reconhecida, 

estimulada, confirmada, e aí se configura um processo de PROMOÇÃO [...]; ou a progressão 

visada é invalidada, recusada, infirmada, e aí se configura um processo de BLOQUEIO”. O 

curioso no nosso caso é que é possível verificar por meio destas falas a existência destes dois 

processos. O primeiro, por meio da legislação, ou seja, o Plano de Carreira, estimula a 

progressão apresentando os níveis de classe. Por outro lado, na prática, se trata de um processo 

dramática onde só é possível adquirir tais direitos por meio da justiça. Nesse sentido, pode-se 

                                                           
233 Pois possui Pós-Graduação. 
234 Uma outra opinião significativa a esse respeito é da professora Anna Karenina (2018): “no teu plano de carreira 

a lei diz que de 5 em 5 anos tu muda de classe... tu te aposenta na classe A... tu tem que entrar na justiça pra fazer 

valer aquela quantidade de anos pra ti aumentar de classe consequentemente aumentando de classe aumenta teu 

salário... por que tu muda de nível? porque tu te esforça tu estuda e tu muda graduação... aí tu consegue mudar de 

nível... quando depende da aplicação da lei não funciona... tem professores com 30 anos se aposentando na classe 

A sendo que tinha que se aposentar na classe D... aí tu vai ter que entrar na justiça pra mudar de classe...” 
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afirmar que no aspecto da ascensão/promoção o docente desta pesquisa se encontra em um 

processo de promoção bloqueada. 

A outra questão com o Estado diz respeito ao salário e o parcelamento do mesmo. Como 

já apresentado no capítulo anterior, este tema é unanimidade entre os docentes do estado do Rio 

Grande do Sul entrevistados aqui. Todos consideram o salário desvalorizado frente a função 

que o professor ocupa. Importante mencionar um levantamento realizado “pelas equipes de 

reportagem do G1 em todo o país, junto aos governos estaduais e sindicatos, entre abril e junho” 

de 2015235. Baseando-se em um carga horária de 40 horas semanais, constatou-se que o salário-

base médio “é de R$2.711, 48 para professores com diploma de licenciatura no início da 

carreira”236. Ainda de acordo com reportagem, o salário do professor no Rio Grande do Sul é 

um dos mais baixos do país, no qual a remuneração por hora é R$14,57 e o salário-base mensal 

de 40 horas é R$2.331,38 (jornada de 20 horas é R$1.165,69). 

De acordo com o Cadastro Central de Empresas (Cempre)237, em 2013 “o pessoal 

ocupado assalariado com nível superior recebeu, em média, R$4.726,21”. Enquanto que “os 

funcionários sem nível superior, R$1.525,36”238. Ou seja, em nível de comparação, em 2013, 

“em média, o professor da rede pública estadual formado em licenciatura (ou seja, com diploma 

do ensino superior), recebe 57% do salário mediano dos trabalhadores brasileiros com formação 

equivalente”239. Nesse sentido, no tocante ao eixo salarial, o professor se aproximaria mais 

daqueles setores sem formação superior do que daqueles com. 

 E aqui aparece algo interessante em uma das falas em especial. Nas palavras da 

professora Úrsula Iguarán (2017, grifos meus) 

 
eu assim ó eu amo o que eu faço... sabe... eu hoje não me veria em outra profissão... 

eu gosto de ser professora... e eu sempre pensava assim ó eu não vou me aposentar 

tão cedo... eu vou continuar trabalhando... eu tinha aquela emoção sabe... aquela 

vontade de ficar e agora eu tô perdendo isso... eles tão conseguindo acabar até com a 

minha vontade de continuar trabalhando de ser professora... de tanto assim que a gente 

tá se sentindo agredido... psicologicamente moralmente... sabe quando tu olha pro 

lado e tu vê que até um faxineiro ganha mais que você... a minha nora... queria 

trabalhar... e conseguiu trabalhar como babá... e ela trabalha de segunda a sábado e 

ganha 2800... eu tenho né... pós... graduação... fora os cursos que eu faço por fora de 

qualificação... e ganho menos que ela... que não precisou estudar... que não gasta 

com... então ganha muito mais do que eu... todos mereceriam ganhar bem... não é 

essa questão... todos... todas as pessoas tinham que ter um salário digno... mas nós 

professores a gente tá muito desvalorizado... a gente tá desumanizado... a situação 

                                                           
235 G1. Professor estadual com licenciatura ganha em média R$16, 95 por hora. Disponível em: 

<https://glo.bo/1juaR3i>. Acesso em: 03/08/2019.  
236 Idem. 
237 Dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em junho de 2015. 
238 G1. Mulheres receberam 79,5% do salário dos homens em 2013, aponta IBGE. Disponível em: 

<https://glo.bo/1L2BF4F>. Acesso em: 03/08/2019.  
239 Cf. reportagem anterior. 

https://glo.bo/1juaR3i
https://glo.bo/1L2BF4F
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assim nos deixou assim... acho que não dá nem pra comentar de tão triste que é a 

situação... já foi um dia uma grande coisa ser professor... ah professor... hoje... se nos 

veem na rua nos atiram uma pedra... 

 

Faz-se questão neste momento de abrir diálogo com um autor que apresenta uma relação 

interessante para a pesquisa no que toca ao vínculo entre agência e estrutura para a construção 

da identidade. No seu livro Espelhos e Máscaras, Strauss sublinha a relevância de compreender 

as identidades individuais entendendo também os processos mais sociais que se encontram as 

ações dos sujeitos. Trata-se de mobilizar a discussão epistemológica sobre indivíduo e 

sociedade240. Pode-se conferir de forma mais precisa lançando mão de uma passagem 

esclarecedora na obra. 

 
Essa vinculação da identidade individual (igualmente agregada) à coletiva, bem como 

de suas respectivas coreografias temporais – cada uma afetando a outra no tempo – 

conduz a uma igual associação explícita entre a estrutura e a interação. As interações 

acontecem entre indivíduos, mas os indivíduos também representam – em termos 

sociológicos – coletividades diferentes e muitas vezes múltiplas que se estão 

expressando por meio das interações. É claro que as interações entre as coletividades 

envolvem igualmente atores representativos, como, por exemplo, diplomatas ou 

soldados envolvidos em batalha. Por conseguinte, a estrutura social e a interação estão 

intimamente associadas, e também afetam reciprocamente uma à outra (novamente) 

no tempo (STRAUSS, 1999, p. 26-27). 

 

Aqui há diversos elementos interessantes e uma possibilidade de abrir diálogo com o 

capítulo anterior. Como bem sabido, frisou-se significativamente a questão da Teoria do Capital 

Humano, ou seja, a ideia do investimento em si próprio como se fosse um ativo. Tal 

investimento teria como fundamento uma conversão a longo prazo. Essa é justamente a ideia 

apresentada na fala da professora. Ou seja, ela tem noção de que investiu em si, estudou, 

adquiriu conhecimento e instrução, diploma241 e mandato, e, portanto, mereceria um 

reconhecimento maior por isso, uma ideia de meritocracia se apresenta. Contudo, como se 

observa, não acontece de fato para ela. É muito interessante observar, nesse sentido, como 

ocorre a relação entre agência e estrutura. 

Além do mais, constata-se a importância da menção à Robert Castels no tópico sobre 

trabalho, ou seja, quando se leva este em consideração como um suporte privilegiado de 

inscrição na estrutura social. A noção que se apresenta é que a professora considera a profissão 

docente dotada de mérito em razão do dispêndio de tempo e energia para se qualificar 

                                                           
240 “O tema central de Espelhos e Máscaras – grande parte dele desenvolvido na corrente pragmatista norte-

americana e na ala interacionista da Escola de Chicago – e era, na verdade, a forma de lograr a incapacitadora 

dicotomia estrutural social versus interação social (convertida hoje, na terminologia, em ‘macro’ e ‘micro’)” 

(STRAUSS, 1999, p. 22). 
241 Este diploma, como já apresentado, é um dos aspectos que define profissão para Hughes e, neste caso, 

reivindicado pela professora como instrumento de valorização tanto salarial quanto social. 
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formativamente, seja na academia ou no trabalho. Tal entendimento a colocaria em determinada 

posição na estrutura social, porém, de acordo com ela, isto não ocorre – e aí entra-se no 

elemento salário. O salário aqui gera um sentimento de desvalorização e de não-

reconhecimento da profissão docente, tanto pelo Estado como pela sociedade. O último 

elemento significativo é a comparação que ela faz com outra profissão (elemento este que 

apareceu em nível formativo na pesquisa citada anteriormente). Como já mencionado, se há 

uma comparação é porque há uma identidade de trabalho mais geral no qual a identidade 

profissional docente se constrói.  

Considerou-se relevante também citar outra fala na qual uma professora reuniu tanto a 

sua relação salarial com o Estado quanto sua relação com os alunos. Conforme Julieta Capuleto 

(2018), 

 
essa questão salarial é uma questão que pesa muito... hoje por exemplo eu tava em 

sala porque uma colega passou mal... ela faz bolos faz outras coisas para vender 

justamente para complementar o salário porque a gente nunca sabe que dia vai 

receber... tem várias colegas que fazem... eu faço às vezes uns biscoitos umas coisas 

aí pra vender justamente pra complementar porque tu nunca sabe quando vai receber... 

então essa questão danifica muito o nosso trabalho e o nosso psicológico pra 

trabalhar... a questão de ter que vir e não ter recebido ainda... é sábado letivo mas a 

gente nem recebeu vai trabalhar de graça... sem contar os alunos... porque essa gestão 

judiou bastante no sentido que a gente perdeu essa... todo mundo sabia quanto que a 

gente recebia todo mundo sabia que a gente não tinha recebido... daí tu tinha que 

ouvir ah professora tá comprando... eu moro aqui então vivo cruzando com tudo meus 

alunos... é no mercado é na farmácia... ah professora mas a senhora nem recebeu e tá 

gastando... tu vai perdendo um pouco essa questão da privacidade... tem alunos que 

falam numa boa agora tem alguns que falam realmente pra te desrespeitar pra te 

desvalorizar... a gurizada é maldosa...esse ano foi bem puxado... o clima... 

 

Destaca-se que dos professores entrevistados uma professora trabalhava vendendo 

lanches para complementar a renda. Outra professora tinha a prática de vender Natura, porém 

não por necessidade, mas sim por hábito242.  

Relevante aqui fazer uma breve exposição acerca dessas decisões por parte do estado. 

José Ivo Sartori (MDB), ex-governador do Rio Grande do Sul, assumiu o estado em 1º de 

janeiro de 2015 e tinha como um dos principais desafios a questão da crise financeira, a qual 

era estipulada em cerca de R$5,4 bilhões243. Em entrevista à TVCOM, Sartori disse “que é 

preciso ‘criatividade’ no uso de recursos públicos” (grifo meu)244. Tal criatividade representava 

                                                           
242 De acordo com ela, logo que se formou ela não conseguia emprego, acabava ficando muito tempo dentro de 

casa e no fim se deprimia. Por isso resolveu vender Natura. 
243 Correio do Povo. Imerso em crise financeira, RS fechará 2015 com déficit de R$2,6 bilhões. Disponível em: 

<https://bit.ly/2ZErGy3>. Acesso em: 06/08/2019. 
244 G1. Sartori assume governo do RS com desafio de equilibrar contas. Disponível em: 

<https://glo.bo/2MJLvR6>. Acesso em: 06/08/2019. 

https://bit.ly/2ZErGy3
https://glo.bo/2MJLvR6
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que o objetivo de resolver as finanças seria pautado por “políticas públicas associadas a arrocho 

salarial e a cortes drásticos nas despesas do Executivo”245. Este tipo de planejamento e reflexão 

é baseado em uma lógica da gestão eficiente do estado, a qual, por sua vez, veio transferida – 

sem não antes resguardar as particularidades – do ambiente privado das empresas (DAL 

ROSSO, 2008).  

Como bem sublinhou Dalila Oliveira (2004), a partir das reformas educacionais da 

década de 1990246, o professor passou a desempenhar diversas funções que a escola pública 

veio a assumir247. Nesse sentido, tem-se um acúmulo de tarefas frente a um arrocho salarial – 

visto que desde 2014 os professores do estado de Rio Grande do Sul não têm reposição248 – e a 

um parcelamento do mesmo. O que se percebe aqui é o segundo instrumento de intensificação 

do trabalho: “o desenvolvimento da polivalência com salário igual”249 (BOLTANSKI; 

CHIAPELLO, 2009, p. 277, grifos do original) Além do mais, sublinha-se o fato de que o 

último concurso realizado pelo estado do Rio Grande do Sul foi em 2013250 – o que levou 

professores reclamarem da defasagem no tocante aos Recursos Humanos das escolas. 

Enfim, no que diz respeito à terceira relação profissional, a saber, os colegas de trabalho, 

pode-se dizer que esta é uma questão interessante. De modo geral, os professores se 

resguardavam muito para falar de seus pares. De forma negativa, normalmente eram críticas 

em relação a maneira preguiçosa que alguns colegas de gerações passadas tinham no que toca 

aos seus hábitos e práticas251. Outra mais incisiva foi a da professora Anna Karenina (2018). 

De acordo com ela, 

 
tu vem pra escola... tu se dedica... tu abre mão de ser só professor... tu quer ser aquele 

professor que mostra o quanto o aluno é importante... aí tu tem aquele colega que não 

faz nada que não dá aula que não incentiva... aí tu fica pensando ba até que ponto tu 

tá certa de fazer e o outro não fazer... os professores em si assim tem muito tititizinho 

fofoquinha coisinha que não precisaria ter num ambiente... porque eu acho que somos 

cultos... às vezes um evento fantástico acaba sendo prejudicado com coisinhas que 

não deveriam ser atitudes de professores252... tu tem que ter um jogo de cintura muito 

grande porque senão tu não se dá com ninguém... é bem complicado...  

                                                           
245 Cf. reportagem anterior. 
246 Que aqui citou-se de maneira significativa a questão da gestão democrática. 
247 A relação extra-classe dos professores com os alunos que fora apresentada aqui no capítulo 2 são alguns 

exemplos, ou seja, a questão da não-existência mais de psicólogos, dentistas, médicos para a vacinação, etc., fazem 

com que haja um outro tipo de envolvimento com o trabalho. 
248 Rede Brasil Atual. Professores do Rio Grande do Sul acampam contra demissões e salário parcelado. Disponível 

em: <https://bit.ly/2MImaa7>. Acesso em: 06/08/2019. 
249 Guardando-se as devidas proporções para cada setor do mundo do trabalho. 
250 Concurso Público. Secretaria de Estado da Educação – SEDUC/RS – 2013/Edital de concurso nº 01/2013. 

Disponível em: <https://bit.ly/2H4XsgD>. Acesso em: 06/08/2019.  
251 Um desses atos e práticas dizem respeito a uma visão “viciada” de docência, baseada em hierarquias e em um 

professor bancário, ou seja, aquele que chega e transfere o conteúdo para os alunos. 
252 A professora Ligeia (2018), em uma conversa informal, destacou que alguns professores que optaram por não 

participar do projeto da feira de economia solidária falavam mal de tal iniciativa. 

https://bit.ly/2MImaa7
https://bit.ly/2H4XsgD
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O tema da relação com os colegas será novamente abordado mais adiante, no entanto, 

registra-se que de modo geral evitava-se criticar muito os pares e que não há um sentimento de 

desvalorização ou não-reconhecimento frente a eles. Porém, tratando-se da dimensão específica 

da disciplina de Sociologia, perceber-se-á uma pequena diferença. 

A última relação é a que os professores estabelecem com a sociedade de modo geral. 

Para a grande maioria dos entrevistados há uma imagem social ampla em que o professor é 

importante/fundamental para a sociedade. Porém, em momentos de greve, por exemplo, há uma 

reversão nesta imagem. Uma das razões é em função aos pais. Conforme Úrsula (2017), ela 

destacou que 

 
... eu sempre digo assim eu não sou babá de luxo do estado... eu não sou babá... eu 

trabalho com ensino médio mas eu já trabalhei com criança... ah porque com quem 

que eu vou deixar meu filho pra ir trabalhar... eu não sou babá do teu filho... eu sou 

professora... eu sou um profissional em educação... 

 

O sentimento dos professores entrevistados é que o contexto em que se vive, apesar 

dessa imagem da importância da profissão, é permeado mais por descrédito, desvalorização e 

não-reconhecimento do que o contrário. De acordo com Julieta Capuleto (2018), “dependendo 

do lugar que tu vai tu diz que é professora do estado eles limitam teu limite para fazer um 

crediário”. O professor, para alguns setores, se tornou uma categoria perigosa para os alunos e 

que precisa ser vigiada, não à toa as opiniões acerca do Projeto Escola Sem Partido253. De 

acordo com os entrevistados, esse Projeto visa atentar ainda mais contra um trabalho que já é 

sobrecarregado e penoso muitas vezes, visto que se abririam preocupações com aquilo que é 

seu instrumento de trabalho: o discurso. 

Este fato do descrédito e da falta de valorização docente que apareceu nas entrevistas é, 

de acordo com estudo realizado pela Varkey Foundation254 em 2018, um problema que assola 

gravemente o Brasil de modo geral. O estudo fora realizado em 35 países, no qual o Brasil ficou 

em último no ranking. De acordo com o documento, “menos de um em cada 10 (9%) brasileiros 

                                                           
253 Conforme o jornal Estadão, “o projeto de lei Escola Sem Partido (ESP) busca tratar da liberdade de crença, de 

aprendizagem e do pluralismo de ideias no ambiente acadêmico. Prevê a proibição do que chama de ‘prática de 

doutrinação política e ideológica’ pelos professores, além de vetar atividades e a veiculação de conteúdos que 

não estejam de acordo com as convicções morais e religiosas dos pais do estudante. Define, ainda, os deveres dos 

professores, que devem ser exibidos em cartazes afixados nas salas de aula” (grifos meus). Disponível em: 

<https://bit.ly/2qM53rI>. Acesso em: 03/08/2019. 
254  A Fundação Varkey é uma fundação que tem por objetivo “desenvolver a capacidade e o status dos professores, 

a fim de garantir que a qualidade do ensino seja aprimorada e que os resultados melhorem” (tradução minha). Tal 

definição foi retirada do próprio site da fundação, especificamente na seção about the varkey foundation, a qual se 

encontra no interior da aba who we are. Disponível em: <https://bit.ly/3197ZP9>. Acesso em: 01/08/2019. 

https://bit.ly/2qM53rI
https://bit.ly/3197ZP9
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pensa que os alunos respeitam os seus professores – o mais baixo de todos os 35 países 

pesquisados”255 (tradução minha)  

Por outro lado, é interessante observar como os docentes manipulam essa visão para si. 

Ser professor, para eles, apesar do momento de desvalorização salarial e social, é central para 

sua vida. Reconhecem e afirmam o que segundo eles é sua importância para a sociedade: formar 

pessoas. 

Estas seriam as quatro relações que os professores estabelecem em seu local de trabalho. 

Infelizmente, por questões estruturais do trabalho, não é possível apresentar todas as entrevistas 

nem aprofundar demais a discussão. No entanto, procurou-se organizar e expor entrevistas que 

resumissem de modo geral o máximo possível de entrevistas. A questão final é apresentar a 

tipologia das identidades docentes com o vínculo na disciplina de Sociologia. 

Começa-se apresentando alguns relatos dos professores acerca da imagem que para eles 

os alunos têm da disciplina. De modo geral, alguns gostam e outros não gostam. É uma 

normalidade para eles este fato. Uma questão interessante que foi possível ser observada é em 

relação a disciplina, a formação e o aluno. Quando perguntada sobre os impactos na ação 

pedagógica em relação a falta de formação específica em Ciências Sociais, a professora 

Eleonora (2018) sublinhou que os alunos “gostam da aula de Sociologia... eles esperam pelas 

aulas de Sociologia... mesmo os alunos que tem pouco interesse... às vezes levantam a cabeça 

e dão opinião...”. Além disto, destacou que 

 
no início quando eu comecei a trabalhar os alunos me colocavam que eu era diferente 

das outras professoras... mas o que será que é o diferente... e eu hoje mais madura eu 

vejo que infelizmente alguns professores que tem essa graduação específica acabam 

também entrando no quadradinho256... quadradinho seria de repente dos formadores 

deles... aí como eu não tenho esse quadradinho eu me dou essa liberdade de buscar 

vários meios vários recursos várias técnicas... eu não fico só ali naquilo ali que me 

disseram que eu tinha que trabalhar... tanto que quando comecei a dar aula aqui eles 

me disseram nós nunca tivemos aula assim... acharam muito estranho eles terem que 

pensar... que questionar... eles queriam copiar do livro pro caderno fazer um 

questionário de perguntas e acabou... eu vejo assim que me libertou não ficar no 

quadradinho... porque eu venho de outras formações... tanto é que eu trabalho à tarde 

com criança... de manhã com adolescente... eu dava aula na faculdade a noite... então 

são várias formações em que eu fui buscando e fui agregando a essa minha formação 

que eu trabalho com eles sociologia... então eu não sou professora de sociologia... eu 

trabalho com os pequenos... eu trabalho com os adolescentes... trabalhei com os 

adultos... e isso me dá uma certa liberdade de ir e vir e fazer com que eu mude as 

metodologias... às vezes eu faço uma brincadeira com eles que eles acham que é uma 

                                                           
255 Do original “less than one in 10 (9%) Brazilian people think pupils respect their teachers - the lowest of all the 

35 countries polled”. Para conferir demais partes do estudo envolvendo o Brasil acesse o link a seguir. Disponível 

em: <https://bit.ly/2MwB1UR>. Acesso em: 01/08/2019. 
256 Interessante observar um trecho da fala da professora Anna Karenina (2018) sobre a visão dos alunos em relação 

a Sociologia: “eu sempre ouvi coisas que os alunos gostam da disciplina... os alunos gostam... eu não vejo 

reclamação nenhuma ah que saco tem Sociologia depois... eles já não gostavam com os estagiários... que daí 

estagiário é mais metódico e mais conteudista...”. 

https://bit.ly/2MwB1UR
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brincadeira e eu tô trabalhando dentro do conteúdo... mas é muito mais... difícil vamos 

dizer assim... é complicado porque você tem que pesquisar tem que ficar segura do 

que tu tá fazendo porque é muito mais fácil mandar abrir o livro e mandar responder 

as questões do livro e fazer a leitura do texto... (idem, grifos meus) 

 

Esta é uma das falas mais emblemáticas da pesquisa no que toca ao vínculo entre 

formação e disciplina ministrada. A grande parte dos professores sem a formação específica 

colocava que esta carência impactava a qualidade do trabalho257. A professora Eleonora (2018), 

se referendando pela opinião de seus alunos, destaca que não percebeu desta forma. De acordo 

com ela, isto se deu justamente pela falta de formação específica na área. Somado a isto, ela 

mencionou as suas outras formações, além de uma ênfase em sua prática enquanto 

professora258. Estes fatos fazem com que ela tenha maior liberdade e flexibilidade para lidar 

com a disciplina.  

Importante colocar esta questão da opinião da professora baseada na fala dos alunos 

justamente porque, de acordo com ela própria,  

 
todo esse tempo e nunca tivemos um encontro de professores de Sociologia... eu 

conheço os professores de Sociologia da minha escola... eu nunca discuti com 

professor de Sociologia ah vamos conversar como que tu trabalha isso como tu 

trabalha aquilo vamos trocar material vamos trocar sugestão será que eu tô certa... 

eu não sei se eu tô certa... eu vou pela minha intuição de professora (idem) 

 

Este dilema é compartilhado por outros professores. Conforme Romeu (2018, grifos 

meus),  

 
eu não tenho muita conversa com outros professores... há 25 anos atrás eu sei que 

tinha alguns encontros eu participava mesmo na formação lá na Universidade Federal 

de Santa Maria todos anos se trazia professores que estavam dando aula de Filosofia 

para fazer debates... ver que conteúdos como que trabalhavam... eu não tenho mais 

oportunidade para socializar isso com ninguém... como que o professor de tal escola 

trabalha Filosofia... Sociologia... ou outro professor... isso enriqueceria o teu 

trabalho... 

 

Relevante mencionar que no ano de 2017 houve um curso de formação organizado pelo 

Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Maria. Tal curso, 

intitulado Educação em Relações de Gênero, tinha como propósito contemplar esta lacuna. 

Contudo, em uma perspectiva contraditória, visto que esta formação deveria ser uma política 

do estado. 

                                                           
257 Obviamente que uns em um grau maior e outros em um grau menor (de acordo com as falas). 
258 Eleonora (2018), que tem 48 anos de idade, como já mencionado no capítulo anterior, se encontra em sala de 

aula desde os 17 anos. 
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Outro fato emblemático do primeiro trecho citado de Eleonora (2018, grifos meus) é 

quando a professora fala que, apesar de saber lidar muito bem com a disciplina259, “eu não sou 

professora de Sociologia”. Ou seja, ela se identifica com a disciplina, sempre gostou da área, 

sente satisfação em ministrar essa disciplina260 há mais de 10 anos, mas mesmo assim não se 

sente professora de Sociologia. Cabe uma comparação interessante com outra professora que, 

apesar das particularidades, se aproxima bastante do perfil de Eleonora (2018)261. 

Quando perguntada sobre as diferenças entre a sua formação inicial262 para a formação 

específica em Sociologia, a professora Anna Karenina (2018) destacou que nas Ciências Sociais 

há uma formação mais técnica e mais política, elementos que ela não adquiriu no seu curso. 

Buscando explorar esta questão, perguntou-se os impactos destas diferenças em sua ação 

pedagógica em sala de aula em relação a Sociologia. Segundo Anna Karenina (2018, grifos 

meus), 

 
a mim não me afeta... eu acho que é diferente o professor formado em Ciências 

Sociais... ele tem uma visão diferente... mas a mim professora Anna Karenina de 

Sociologia não me afeta... se eu me sentir insegura em relação a alguma coisa eu vou 

estudar eu vou ler eu vou me informar vou pesquisar... mas eu não me sinto ameaçada 

com quem se forma... por exemplo se chegar um professor nomeado aqui pra dar aula 

de Sociologia e se ele quiser construir alguma coisa boa ao meu lado tudo bem... mas 

eu me sentir afetada por ele não... 

 

O exemplo foi trazido para demonstrar que Anna Karenina (2018), possuindo 

praticamente as mesmas relações263 que Eleonora (2018) com a disciplina de Sociologia, 

diferentemente desta, se diz professora de tal disciplina. O que se percebe é que o aspecto do 

diploma da formação inicial não é um fator exclusivo de identificação com a disciplina. 

Ademais, depois do gravador já ter sido parado, a professora novamente destaca que é 

professora de Sociologia e ainda pergunta: “mas o que é formação? É o seu nome em um 

papel?”. 

O que se pode observar com estas questões é uma indicação a certa desvalorização – 

perigosa – do diploma. Ou seja, o diploma específico na área é importante, a professora percebe 

                                                           
259 De acordo com os alunos. 
260 Comentando sobre sua chegada na escola onde estava, a professora destacou que “existia uma professora de 

História que trabalhava sociologia e não queria sociologia de jeito nenhum mas ela tinha que pegar pra fechar 

carga horária... daí eu cheguei e salvei...” (idem). 
261 Cf. quadro dos professores entrevistados na página 17 a relação entre Eleonora (2018) e Anna Karenina (2018). 
262 Formação em Pedagogia pré-escolar e matérias específicas do Ensino Médio: “então eu fui habilitada a dar aula 

em 4 disciplinas... Filosofia... Psicologia... Estrutura e Funcionamento do Ensino e Sociologia”. 
263 Professora Anna Karenina (2018) também sente satisfação em ministrar a disciplina (que já atua há mais de 8 

anos), seus alunos gostam de suas aulas e tem um gosto pela Sociologia, não à toa fez “umas 3 disciplinas como 

aluna especial em Ciências Sociais... estudei a história da formação dos partidos políticos e nossa aquilo lá foi tudo 

de bom”. 
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aspectos particulares na formação adequada – os quais ela não possui –, porém é possível 

trabalhar “tranquilamente” sem ele (o literalmente “faz falta, mas não faz”). Interessante 

destacar que esse pensamento vai ao encontro de um dos aspectos da Reforma do Ensino Médio, 

a saber, o reconhecimento dos saberes em detrimento da titulação para o exercício da 

docência264.  

Isto não somente se tratando do campo da formação técnica e profissional (a qual dispõe 

do debate acerca do notório saber), mas da própria área de Humanas (que por sinal passou de 

Ciências Humanas e suas Tecnologias para Ciências Humanas e sociais aplicadas – única área 

que mudou nesse sentido265). Afirma-se isto em decorrência das mudanças que se operou nas 

disciplinas de Educação Física, Arte, Filosofia e Sociologia, as quais estarão obrigatoriamente 

na Base Nacional Comum Curricular no tocante ao Ensino Médio, porém como estudos e 

práticas266. Isto significa, de acordo com Maria Helena Guimarães de Castro267, Socióloga de 

formação, que “não é o componente curricular dessas disciplinas que é obrigatório e, sim, o 

ensino de Sociologia, Filosofia, Educação Física e Arte em atividades que podem ser dentro de 

uma disciplina específica ou em projeto interdisciplinar” (grifos meus)268. 

O que se percebe, nesse sentido, é não somente a retirada da obrigatoriedade da 

disciplina e o reconhecimento dos saberes em detrimento da titulação, mas também uma 

regularização da situação na qual se encontra atualmente o quadro da Sociologia. Levando em 

consideração a própria organização dos editais para concursos, os quais são baseados nas áreas 

de conhecimento, este fato já se faz presente de maneira conflitiva. Mobilizando o último 

concurso realizado pelo estado do Rio Grande do Sul como exemplo (2013), constata-se que a 

habilitação para a área de Ciências Humanas e suas Tecnologias é, respectivamente, 

Licenciatura Plena em História ou LP em Ciências Sociais; Licenciatura Plena em Geografia 

ou LP em Ciências Sociais; Licenciatura Plena em Sociologia ou LP em Ciências Sociais; e 

Licenciatura Plena em Filosofia ou Bacharel em Filosofia + Licenciatura Plena269. 

                                                           
264 Isto não somente se tratando do campo da formação técnica e profissional (a qual dispõe do debate acerca do 

notório saber), mas da própria área de Humanas (que por sinal passou de Ciências Humanas e suas Tecnologias 

para Ciências Humanas e sociais aplicadas – única área que mudou nesse sentido. Cf. inciso IV do Art. 36 da Lei 

citada). Afirma-se isto em decorrência das mudanças que se operou nas disciplinas de Educação Física, Arte, 

Filosofia e Sociologia, as quais estarão obrigatoriamente na Base Nacional Comum Curricular no tocante ao 

Ensino Médio, porém como estudos e práticas (Cf. § 2º do Art. 35-A da Lei citada.  
265 Cf. inciso IV do Art. 36 da Lei nº 13.415. 
266 Cf. § 2º do Art. 35-A da Lei citada. 
267 Na época da entrevista (2017), Maria Helena era secretária executiva do Ministério da Educação e uma das 

formuladora da Medida Provisória (MP) 746/16 (a qual dizia respeito à Reforma do Ensino Médio). 
268 Nova Escola. Secretária executiva do MEC esclarece pontos do Novo Ensino Médio. Disponível em: 

<https://bit.ly/2ZEK9dR>. Acesso em: 04/08/2019. 
269 Secretaria de Estado da Educação. Anexo I – Quadro demonstrativo das áreas, habilitação legal e requisitos 

obrigatórios e carga horária. Disponível em: <https://bit.ly/2KvKUjc>. Acesso em: 04/08/2019. 

https://bit.ly/2ZEK9dR
https://bit.ly/2KvKUjc
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Voltando a levar em consideração a fala da professora Anna Karenina (2018) após estas 

considerações estruturais, faz-se possível observar indicações na relação entre agência e 

estrutura. Por um lado, a professora270 tem que ministrar a disciplina de Sociologia em função 

de que não há outros profissionais com formação adequada por razões associadas a déficit do 

estado271 (estrutura). Por outro lado, é possível pensar que a professora ao depreciar esta 

situação ela estaria desvalorizando a si como sujeito (subjetividade). Nesse sentido, observa-se 

um encaminhamento à valorização da ideologia das competências. 

De acordo com o professor Romeu (2018), é “com raras exceções” que os alunos gostam 

da disciplina de Sociologia. Para o docente, os alunos “muito mais acabam gostando da 

disciplina muito mais pela forma como o professor aborda... muito mais um aspecto pessoal 

do que uma questão curricular...” (idem, grifos meus). No tocante a sua falta de formação 

específica, o mesmo destacou que possui uma dificuldade para ministrar a disciplina, apesar de 

se “virar bem”. Romeu (2018) destacou que “uns anos atrás... acho que dois estagiários que 

vieram em Sociologia... e eu vi que eles tinham muito mais facilidade para trabalhar os temas 

da cultura... do relativismo cultural272 do que eu... o que a gente tá fazendo é quebrando o 

galho...”. Aqui, de certa forma relativamente se afastando do relato anterior, há um maior 

reconhecimento da formação de base. 

Em relação aos professores que possuem formação específica em Licenciatura em 

Ciências Sociais, observou-se a mesma questão com referência aos alunos. Uns gostam da 

disciplina e outros não.  

Uma questão interessante de mencionar diz respeito a relação entre ação pedagógica da 

disciplina e a formação dos alunos. Romeu (2018, grifos meus) sublinhou que 

 
pode ser um dilema meu mas compartilho com outros professores... tu vê o aluno esse 

objetivo... principalmente na Filosofia que tu provoca eles a pensar... ou mesmo a 

Sociologia quando trabalha a questão do desemprego... e tu vai dizer pra eles ó o 

desemprego hoje é uma questão estrutural... não que as pessoas não estão qualificadas 

pro trabalho... não é que não querem trabalhar... pô cara mercado... Porto Alegre já 

tem mercado que não tem nem mais operador de caixa... empacotador também... 

menos postos de trabalho... e com isso tu pode gerar até uma certa frustração no 

aluno... bah se é o que o professor tá dizendo aí então não adianta... vou largar de mão 

essas coisas... então tu tá entre essa questão... tu tem que colocar ou pelo menos fazer 

eles perceber o que eles vão enfrentar pela frente... como enfrentar o mercado de 

trabalho... então isso tudo gera uma apreensão nos alunos... às vezes tu dizer o que 

está pela frente eu acho que pode prepará-los pra enfrentar a realidade sem muitas 

                                                           
270 Mas também pensando em outros professores sem a formação específica. 
271 À exemplo da não contratação de profissionais com habilitação para a área (e a falta de concursos), a qual leva 

a escola a gerenciar os Recursos Humanos conforme considerar mais eficiente possível. Para a questão da falta de 

professores com formação específica, cf. capítulo 2, tópico 2.7. 
272 Tanto que o professor aproveitou e solicitou o material utilizado pelos estagiários. 
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ilusões... mas de repente tu pode tá jogando uma água fria na pouca motivação na 

pouca perspectiva de futuro que eles tem... 

 

Aqui se apresenta uma questão interessante que fora discutida no capítulo anterior, ou 

seja, a relação entre a escola e o mundo do trabalho. O que se percebe é que além da escola de 

modo geral ter como objetivo proporcionar uma formação humana, cidadã e para o mercado de 

trabalho, fundamentada em uma perspectiva de competências273 baseadas na flexibilidade, 

autogestão, equilíbrio emocional para as relações sociais, etc.274, a disciplina de Sociologia, em 

seus conteúdos, possui elementos para preparar os alunos também de modo a conhecer 

teoricamente a realidade das configurações do mundo do trabalho atual. De acordo com Romeu 

(2018), este fato pode proporcionar crise nos alunos ou potencialidades de enfrentamento desta 

realidade.  

Além do mais, destaca-se que esta questão apresentada pelo professor se trata, de acordo 

com os Parâmetros Curriculares Nacionais + Ensino Médio Ciências Humanas e suas 

Tecnologias (2002), justamente do desenvolvimento de uma competência que se encontra no 

terceiro agrupamento dos campos a serem desenvolvidos na escola. Esta competência é a de 

“compreender as transformações no mundo do trabalho e o novo perfil de qualificação exigida, 

gerados por mudanças na ordem econômica” (idem, p. 90, grifos meus)275. Novamente 

interessante observar a relação com o capítulo anterior. Como foi possível constatar com o caso 

da Úrsula Iguarán276, o aspecto da gestão de si, do investimento em si, para garantir a 

empregabilidade e o sucesso se faz presente nos professores. No caso citado agora de Romeu 

(2018)277, observa-se que não somente o professor está inserido nessa lógica, como é justamente 

ele quem tem que de certa maneira transferir para o aluno, em forma de competência, esta 

preparação para o mundo do trabalho.  

No que diz respeito a visão dos outros professores sobre a disciplina, observa-se um 

elemento também interessante. Por um lado, há aqueles que gostam e apoiam a Sociologia no 

currículo escolar. Por outro, há também os que acham uma disciplina dispensável. Conforme a 

professora Anna Karenina (2018),  

 
quando ela se tornou obrigatória os comentários que eu ouvia dos outros professores 

que eles gostavam de Sociologia... porque quando tu ouve Sociologia ninguém sabe 

                                                           
273 E também conhecimentos, ou seja, cultura geral. 
274 Cf. capítulo 2, mais precisamente o tópico 2.5, intitulado Realidade escolar de Santa Maria/RS. 
275 Para as demais competências de Sociologia cf. tópico citado na nota de rodapé anterior. 
276 Naquele em que diz que irá fazer uma pós em empreendedorismo para se preparar para a Reforma do Ensino 

Médio. 
277 Constatado também pelos Projetos Políticos Pedagógicos e pelas Parâmetros Curriculares + Ensino Médio – 

Ciências Humanas e suas Tecnologias. 
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do que se trata... quando eles vem que a Sociologia nada mais é do que a própria 

sociedade e quem faz parte da sociedade são os seres humanos e os seres humanos 

são eles... mas nunca ouvi comentários de que é uma perca de tempo... que deveria 

não ter... 

 

Já a professora Eleonora (2018) sublinhou que há uma visão entre parte dos docentes de 

que a disciplina é 

 
dispensável... eu observo que o pessoal das Exatas e das Linguagens... não tem tanta 

importância... pra que 2 períodos de Sociologia... vamos dar 2 períodos para 

Matemática vamos dar 4 períodos para Português... e eu achei tão interessante hoje 

os do 2º ano que são meus alunos chegaram assim professora... um monte de coisa 

caiu no ENEM que a senhora trabalhou aqui e eu lembrava da senhora fazendo a 

prova caiu sobre feminismo caiu sobre a questão da mulher negra... caiu até dialeto 

gay... então traz um certo conforto que isso foi visto lá sem precisar abrir o livro na 

página tal e fazer eles copiarem pro caderno... foi visto com charge foi visto com 

quadrinho... foi visto com conversa diálogos textos... eu te digo que é mais difícil... 

 

Interessante observar de que modo aspectos estruturais interferem nesta visão. Um 

exemplo seria a questão da intermitência da disciplina no currículo escolar278. No contexto atual 

vivencia-se esta realidade por meio da Lei nº 13.415/2017, na qual Sociologia torna-se 

obrigatoriamente estudos e práticas279. Sendo assim, o simples fato de ainda ser uma polêmica 

denota a fragilidade da disciplina, principalmente em comparação a outras com uma cultura 

disciplinar consistente (Exatas e Linguagens). 

O interessante é observar aqui que se por um lado não há o reconhecimento da 

importância da disciplina por parte dos colegas, por outro, há o reconhecimento pela parte dos 

alunos. Nesse sentido, este jogo de reconhecimento e não-reconhecimento é um processo 

dinâmico que ocorre de maneira constante nas situações concretas de trabalho. Bento Santiago 

(2018) apontou para uma fala no sentido da professora anterior. 

 
Os professores tem ainda aquela coisa de que... os professores de Matemática meio 

que se acham mais importante... sabe... achar que ah... tenho 4 períodos semanais 

sabe... tipo... então tu tem menos turmas e menos alunos sabe... achar que a 

Matemática é mais importante... de achar que a Sociologia e Filosofia são às vezes 

só penduricalho... tem um pouco disso sabe... mas por outro lado às vezes o pessoal 

da das humanas é conhecido ah o pessoal que pensa mais criticamente e tal... tem um 

pouco isso assim...  

 
Novamente relaciona-se o fato de que essa visão de “penduricalho” é estruturalmente 

informada pelas constantes reformas e polêmicas depreciativas da área (apresentadas no 

capítulo anterior como logo acima). 

                                                           
278 Tal discussão foi apresentado no capítulo anterior. 
279 Disponível em: <https://bit.ly/2eN2DEx>. Acesso em: 03/08/2019.   

https://bit.ly/2eN2DEx
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O que se percebe aqui é que a valorização do trabalho ocorre também do ponto de vista 

quantitativo, ou seja, quantidade de turmas e alunos. Além do mais, apesar desta visão negativa 

e de certa forma esnobe de alguns colegas, há também uma imagem de que os professores de 

Humanas são os que pensam criticamente. Aqui novamente aparece a dinâmica do 

reconhecimento e não-reconhecimento. Conforme Romeu (2018), isso se deve ao fato de que 

existe um 

 
fundamentalismo disciplinar... que cada um acha que a sua disciplina é a mais 

importante... até pela formação... professor de História só estudou História... 

Geografia só estudou Geografia... Física Física.... Química Química... Matemática 

Matemática... juntar agora no Ensino Médio não é fácil280... 

 

Com base nas entrevistas apresentadas, foi possível constatar uma imagem onde docentes 

– com formação específica (Julieta Capuleto) ou sem (Anna Karenina, Jean Valjean281) – se 

assumem enquanto professores de Sociologia e outra em que não se assumem, apesar de todo 

um perfil e um percurso vinculado positivamente com a disciplina (Eleonora). Para finalizar 

esta discussão e poder expor o modelo observado nesta pesquisa, faz-se questão de mencionar 

uma última entrevista, baseada em um caso mais dramático.  

No que diz respeito ao fato de professores terem que ministrar Sociologia sem a formação 

específica, constatou-se que Irineu Funes (2018) é o mais insatisfeito com a situação.  

 
Cara... primeira coisa que eu ia te falar... assim... eu me sinto bastante incomodado 

por dar essa disciplina... muito incomodado... desde o início... eu me senti 

incomodado porque eu me formei em História né... tá certo que assim eu tive algum 

contato com a Sociologia porque a minha pesquisa de graduação e Mestrado tiveram 

uma interdisciplinaridade com a Sociologia... agora... não me formei pra isso... não 

estudei a fundo os autores da Sociologia as ideias os conceitos da Sociologia... então 

eu não me sinto preparado pra dar essa disciplina e quem deveria tá dando deveria 

ser a professora de Sociologia... 

 

O que se apresenta aqui é que, apesar da aproximação com a Sociologia tanto na 

graduação quanto na Pós-Graduação, o professor vivenciava na época da entrevista uma forte 

crise identitária, composta por uma ruptura entre trajetória formativa e situação de trabalho. De 

acordo com Naira Franzoi (2006, p. 48), lançando mão de José Rose (1984) e Méhault et al. 

(1987), é relevante conceber “a entrada na vida profissional não mais como uma trajetória 

individual, mas na forma de um fenômeno estruturado socialmente, visto como um processo 

                                                           
280 Quando o professor se refere em juntar agora no Ensino Médio não é fácil ele está querendo dizer não somente 

de uma perspectiva de trabalho interdisciplinar, mas também de uma ponto de vista de reconhecimento da 

disciplina do Outro. 
281 Neste caso é somente na segunda entrevista – a de 2018 – que elementos de identificação com a disciplina 

aparecem de forma consistente e positivas. 
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que implica as políticas de gestão de mão-de-obra”. Nesse sentido, como foi possível observar 

no exemplo trazido com Irineu Funes282, “a articulação entre formação e inserção não se dá de 

forma linear, uma vez que se estabelece em um espaço que não é neutro [...], mas construído 

socialmente, como resultado das disputas estabelecidas entre os atores em cena” (idem, p. 51).  

A falta de formação específica, o incômodo em dar esta disciplina (fruto de um 

sentimento de desvalorização em decorrência da trajetória formativa não correspondente) e a 

carga horária alta, fazem com que o professor se envolva pouco em “defesa” da disciplina na 

escola. Isto aparece em relato tanto dele como de alguns outros docentes quando mencionam 

que nas reuniões não se sentem legítimos para falar sobre a disciplina, visto que não possuem 

a formação adequada, com os conhecimentos específicos. 

Por outro lado, há um sentimento de maior legitimidade e envolvimento tanto daqueles 

com formação adequada como dos que compõem o campo das áreas de aderência. Se envolvem 

intensamente nos Planos de Carreiras, lutam (quando possível) por maior carga horária para a 

disciplina, se sentem mais unidos, etc. O que pode se dizer que há um maior compromisso em 

se estabelecer uma composição mais sólida dos professores que ministram a disciplina bem 

como um maior fortalecimento institucional para a disciplina. No que toca a composição mais 

sólida, como se pode perceber, não é somente a falta de formação específica que atrapalha, mas 

também a carência de contato e socialização entre os docentes que ministram essa disciplina 

em outras escolas. No tocante a institucionalização da disciplina, a problemática se envolve 

com disputas com o Estado e suas políticas educacionais. 

Voltando para Irineu Funes (2018), interessante ainda observar que o entrevistado se 

apresentava consciente acerca dos aspectos estruturais de sua situação.  

 
o problema que tá é o seguinte... não há interesse por parte da gestão estadual 

novamente e aí é uma questão histórica não é uma questão só dessa gestão são de 

outras gestões também que não houve uma preocupação em nenhum momento de fato 

pegar e colocar um professor... para a sua disciplina... e não é um problema da 

Sociologia especificamente.. você também tem professor hoje de Química na escola 

dando Biologia... professor de Física dando Matemática... professor de História como 

eu dando Sociologia e Ensino Religioso... professor de Português dando... Religião 

também283... então isso não é um (incompreensível) exclusivo da minha disciplina... 

Sociologia ou da História... eu entendo que não é um problema específico disso... eu 

entendo também que a culpa não é da gestão... da direção da escola... a 8ª CRE ou a 

Secretaria de Educação vão mandar os professores e falar ah se virem com o quadro 

que vocês tem... e aí com o quadro que se tem a gestão hoje pensa ah como é que eu 

vou tentar menor prejuízo possível a Sociologia... vou colocar um professor de 

Matemática lá ou vou colocar o Irineu Funes que teve contato com a Sociologia já... 

e aí também compreendo a mesma coisa ah vou dar Sociologia porque eu entendo que 

                                                           
282 Assim como em outros casos aqui apresentados. 
283 Destaca-se, contudo, que apesar de não ser um problema exclusivo da Sociologia, observou-se que tal disciplina, 

ao menos em nível nacional, é que mais sofre com isto. 
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dentro das condições da minha escola... sem falsa modéstia... eu sou a pessoa mais 

preparada dentro daquele quadro profissionais pra dar Sociologia... 

 

Enfim, a partir das entrevistas realizadas foi possível observar três tipos de identidades 

de professores vinculadas a disciplina de Sociologia no ensino médio das escolas público-

estaduais da cidade de Santa Maria. O primeiro tipo que se destaca é o de caráter mais 

coincidente, ou seja, a formação inicial corresponde à disciplina que o profissional ministra. 

Ousa-se dizer que, pegando emprestado e modificando levemente o termo de Robert Castel, 

nesses casos há uma maior filiação identitária284. 

O terceiro molde seria o mais dramático e se enquadram aqui os profissionais que não 

atuam na área onde se formaram inicialmente. Além deste fato objetivo, os relatos sublinham a 

pouca identificação com a disciplina de Sociologia. Novamente pegando emprestado os termos 

de Castel, afirma-se que nestes contextos há um maior grau de desfiliação identitária. 

O segundo tipo seria o intermediário entre os dois “extremos”. De maneira objetiva 

trata-se dos que não possuem formação inicial na área, ministram a disciplina de Sociologia e 

apresentam um vínculo de identificação com esta matéria. Coloca-se nesta perspectiva, 

sobretudo, mas não somente, os que se encontram na categoria das áreas de aderência. 

Obviamente, como foi possível observar, estes tipos não representam estaticamente os 

professores. Professores sem formação específica podem se sentir filiados identitariamente com 

a disciplina285. Ou docentes que comportam toda uma gama de relações positivas com a 

disciplina, mas não se dizem professores de Sociologia (caso da professora Eleonora (2018). 

Para finalizar, faz-se questão de apresentar os sentimentos em relação a Reforma do 

Ensino Médio. Para Julieta Capuleto (2018), 

 

                                                           
284 Uma pequena nota para esclarecer uma questão. Estas definições, como bem já abordadas no debate sobre 

identidade, não são estanques, ou seja, é possível variar conforme determinações estruturais e trajetórias de vida. 

Cito como exemplo um trecho da fala de Alice. Ela ministra Sociologia e também Filosofia. Quando abordou a 

questão da Filosofia, a entrevistada respondeu que “não sabia porque tinham feito isso”, ou seja, porque tinham 

colocado ela para ministrar essa disciplina. O que queremos destacar aqui é uma possibilidade desse fato mudar 

no futuro, seja com ela ministrando apenas Sociologia (que é sua formação) ou com ela ministrando apenas 

Filosofia. Entendemos, nesse sentido, que poderiam haver variações em sua identidade profissional conforme 

mudasse essas condições de trabalho. 
285 Ensinar Sociologia “pra mim é muito palpitante é muito vivo... é uma das coisas que eu acho tem um verdadeiro 

sentido em si mesmo... ensinar sociologia é uma coisa que me complementa [...] ... embora eu não seja a pessoa 

mais tecnicamente qualificada para fazer... eu tenho certeza que tô ajudando... de alguma forma eu tô 

ajudando... o pouco que eu ganho e as dificuldades que eu passo elas se explicam na nobreza do que eu faço... 

ela tem uma função que até me justifica perante a minha própria consciência...” (Jean Valjean, 2018, formado em 

História e Jornalismo). Destaca-se, porém, que este trecho compreende a segunda entrevista realizada com o 

professor, visto que na primeira o mesmo se encontrava em estado de crise, afirmando que não gostava de suas 

aulas, se achava um péssimo professor e que pensava em largar a profissão. Esta é uma amostra clássica de como 

estas identidades profissionais são variáveis de acordo com a trajetória e o contexto que vem a ser vivenciado pelos 

sujeitos.  
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eu não gostaria de ficar por exemplo ou dando aula em outra área que não fosse a 

minha... porque eu sou formada em licenciatura em sociologia... eu não sou formada 

para dar Filosofia... ou História ou Geografia... eu daria... mas eu ia me sentir muito 

mal de não poder trabalhar de não desenvolver essa criticidade... de tá focada no que 

realmente eu me formei do que eu me organizei para trabalhar... não sei se de repente 

vou rever algum outro curso... de repente alguma outra profissão... porque daí eu 

acho que vou me sentir frustrada de tá trabalhando tá no estado dando aula 

simplesmente por dar aula se não é no que eu gosto de trabalhar... questionamento 

que eu me faço mesmo... não gostaria de sair da área da educação... 

 

Aqui é o clássico exemplo de processo de exclusão, no qual conduz a uma identidade 

ameaçada. Isto em decorrência que há “um conflito entre a identidade atribuída pela instituição 

e a identidade forjada pelo indivíduo” (DUBAR, 2005, p. 325). Por outro lado, temos a fala da 

professora Úrsula Iguarán (2017). 

 
ah essa Reforma... tu vai ter que se reinventar na tua formação... e eu já vou começar 

este ano que vem... eu já vou fazer uma Pós numa área que não é minha... que eu tô 

vendo se vai dar certo... pra levar a Sociologia pro lado do empreendedorismo... eu 

vou fazer uma Pós-Graduação em Empreendedorismo... 

 

Neste discurso é possível encontrar o processo de conversão, o qual leva a uma 

identidade incerta. E aqui novamente uma possibilidade de diálogo com o capítulo anterior. 

Como sublinhado no capítulo anterior, a ideologia neoliberal – enquanto uma nova razão do 

mundo – estruturou um espírito capitalista no qual as pessoas se tornam gestoras de si mesmo 

como se fossem uma empresa286. Nesse sentido, se tornam responsáveis pelo seu sucesso ou 

pelo seu fracasso. No caso aqui da professora há uma tentativa clara de garantir a sua 

empregabilidade por meio de um novo auto investimento, o qual, por sua vez, tem justamente 

a ver com tal espírito que engendrou esta ação287. 

Enfim, o que se buscou realizar neste capítulo foi apresentar configurações identitárias 

do professor que ministra a disciplina de Sociologia nas escolas público-estaduais de Santa 

Maria. Para tal, empreendeu-se uma apresentação de uma definição do que é trabalho para, 

posteriormente, adentrar no conceito de profissão e profissão docente. A partir daí foi possível 

definir o que se entendia por identidade profissional e social. Para além das quatro tipologias 

apresentadas por Dubar, optou-se por lançar mão da relação que Alves et al. fez de tais 

configurações com aquelas que eles construíram para analisar a profissão docente.  

O que se verificou é que nem todos os elementos se mostraram presentes nas entrevistas 

desta dissertação. Observou-se que os professores entrevistados compartilham características 

                                                           
286 No qual defendeu-se aqui que a Teoria do Capital Humano foi um dos fatores fundamentais para tal. 
287 Ação de uma formação em empreendedorismo para tentar dialogar com a disciplina de Sociologia, ou seja, a 

ideia é trabalhar este tema com os alunos. Novamente aparece a competência sobre o mundo do trabalho. 
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identitárias que se encontram no interior das quatro tipologias apresentadas por Dubar e 

afinadas por Alves et al., isto é, na identidade de fora do trabalho, na identidade de ofício, na 

identidade de empresa e na identidade de rede. Obviamente não se trata de uma aproximação 

pura, levando em consideração uma perfeita conformidade entre esta pesquisa e a definição 

conceitual. Essas características, por sua vez, são bastante dinâmicas e aparecem em alguns 

casos de maneira conflitiva. Nesse sentido, percebeu-se que a identidade docente destes 

professores se faz baseada em rupturas e continuidades, reconhecimento e não-reconhecimento. 

Ademais, em determinados contextos, se fez possível verificar a questão da promoção 

bloqueada.  

No interior desta identidade docente geral, ainda se observou a identidade em relação a 

disciplina de Sociologia. Nestes termos chegou-se a três tipos: a filiação identitária; a 

desfiliação identitária; e a intermediária.  
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como bem já sublinhado em diversas passagens desta dissertação, o principal objetivo 

deste trabalho foi o de pesquisar, analisar e apresentar as trajetórias formativas e as identidades 

laborais dos professores e das professoras que ministram a disciplina de Sociologia no Ensino 

Médio das escolas público-estaduais da cidade de Santa Maria/RS. A principal referência no 

quesito identidade profissional e social foi Claude Dubar (2005; 2009; 2009a; 2015). Este 

referencial leva em consideração não somente os aspectos subjetividades da identidade, mas 

também os macroestruturais, ou seja, aqueles elementos externos e de certa forma coercitivos 

que exercem influências para a conformação da auto-identidade do indivíduo.  

Para dar conta desta dinâmica, lançou-se mão da noção de profissão que Dubar propõe. 

Tal concepção, apoiada sobretudo nas formulações de Everett Hughes, apresenta profissão não 

somente composta pelas atividades sábias, dotadas de diploma e mandato, mas também por 

aquelas que são fundamentadas em uma perspectiva de socialização profissional. Nesse sentido, 

um conjunto mais amplo de atividades são consideradas profissionais.  

De modo geral, nesse grupamento expandido das atividades profissionais, “a vida de 

trabalho é feita, ao mesmo tempo, de relações com parceiros (patrões, colegas, clientes, 

público, etc.) inseridas em situações de trabalho, marcados por imprevistos, continuidades e 

rupturas, êxitos e fracassos” (DUBAR, 2012, p. 358, grifos meus). Nesse sentido, a 

“socialização profissional é [...] esse processo muito geral que conecta permanentemente 

situações e percursos, tarefas a realizar e perspectivas a seguir, relações com outros e consigo 

(self), concebido como um processo em construção permanente” (idem, grifos meus). Como 

destacou Dubar, “é por esse e nesse ‘drama social do trabalho’ que se estruturam mundos do 

trabalho e que se definem os indivíduos por seu trabalho” (idem). 

Buscando dialogar com esta perspectiva, mobilizou-se enquanto técnica e instrumentos 

de pesquisa entrevistas semiestruturadas, questionários (para dar conta dos elementos 

subjetivos e objetivos dos sujeitos), observação direta e análise documental, além da questão 

do debate bibliográfico sobre o tema (tanto este quanto a análise documental foi para se 

observar os elementos macroestruturais). Do ponto de vista do recorte de intervenção 

sistemática, utilizou-se enquanto base as três dimensões de Marli André (2012) citadas no 

capítulo 1 deste trabalho, a saber, a) institucional ou organizacional; b) instrucional ou 

pedagógica; c) sociopolítica/cultural. Enfim, vamos por partes. 
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A primeira preocupação da pesquisa – tirando o debate epistemológico e metodológico 

– foi a de localizar socialmente a profissão docente, visando compreender a realidade deste 

trabalho. O entendimento aqui é o de que o professor faz parte de uma lógica mais geral do 

mundo laboral como um todo, ou seja, está inserido em uma determinada posição em relação a 

outras profissões. Nesse sentido, optou-se por iniciar o capítulo 2 retomando a discussão teórica 

sobre as formações de organização do trabalho no século XX.  

Esta retomada não foi aleatória, mas uma tentativa de observar quais as aproximações e 

quais os afastamentos em relação a lógica organizativa industrial e empresarial. Como foi 

possível constatar, resguardadas as particularidades da escola, há uma aproximação com as 

dinâmicas industrial (Administração científica e administração escolar do início do século XX) 

e empresarial (gestão empresarial por um lado, gestão educacional, gestão escolar e gestão 

democrática de outro). Também se observou que essa mudança de perspectiva na organização 

da educação e da escola não foi fruto de acidente, mas sim de questionamentos frente a novas 

mudanças que se apresentavam na realidade.  

Um desses fundamentais questionamentos foi a Teoria do Capital Humano. Por meio 

dela foi possível constatar dois elementos relevantes. O primeiro se trata da instrução enquanto 

investimento de si, sendo este um dos elementos que embasam a lógica do sujeito empresarial 

contemporâneo. Baseado na questão do auto-investimento, Schultz questionou a lógica vertical 

da organização escolar, reivindicando maior participação das demais camadas da comunidade 

que compõe a escola. Observou-se que no Brasil este questionamento foi feito, sobretudo, por 

Félix, Arroyo e Paro.  

A partir deste debate a preocupação passou ser a verificação da organização do trabalho 

dos professores pesquisados. Para tal, lançou-se mão de Leis, Pareceres, Resoluções, Projetos 

Políticos Pedagógicos (PPP’s) e entrevistas. De maneira ampla, sintetizando aqui com os PPP’s, 

visto que são fundamentados nas Leis de educação de maneira geral, constatou-se que a tarefa 

das escolas é “difundir o conhecimento incorporado pela humanidade, de forma a 

instrumentalizar o educando na busca pela justiça social, cidadania, autogestão e ética nas 

relações sociais e com a natureza” (PPP C, grifos meus) bem como “ensinar e capacitar 

adolescentes, jovens e adultos, dando-lhes oportunidade de adquirir conhecimento e também a 

profissionalização para uma melhor aceitação no mundo do trabalho” (PPP A, grifos meus). 

Sublinha-se que esta última menção é o resumo do que seria a missão do Ensino Médio. 

Ademais, ainda no PPP A, a “Escola assume o papel de desenvolver uma educação 

transformadora. [...] A transformação promovida pela educação deve desenvolver a autonomia 
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do sujeito para pensar, para questionar, para agir – autonomia essa que se torna formação para 

a vida” (grifos meus). 

Para desenvolver esta educação transformadora, observou-se pelos PPP’s (assim como 

pelas entrevistas) que o planejamento pedagógico necessita ter por base o conhecimento do 

aluno e a realidade da comunidade na qual a escola está inserida. Este conjunto é explorado por 

meio de pesquisas realizadas pela própria instituição ou pelos próprios professores de forma 

mais informal. Tendo isto em vista, há uma tentativa de se estabelecer um trabalho 

interdisciplinar aspirando apresentar e discutir o conhecimento de forma orgânica e não partida. 

Antes de se mencionar a questão interdisciplinar, compreende-se fundamental apontar que tal 

planejamento pedagógico só é possível em decorrência da forma de organização do trabalho 

docente baseado na lógica mais horizontal, a saber, a gestão democrática.  

A gestão democrática se apresenta nos PPP’s como uma das necessidades mais 

fundamentais para a realização de um bom trabalho na escola, tanto individual quanto coletivo. 

A gestão democrática, sinteticamente falando, é a maior participação da comunidade na 

construção da escola, seja elegendo diretores, seja pelas Conselhos, reuniões, construção de 

Plano de Estudos, etc. Porém, como foi possível perceber pelas entrevistas, nem tudo que está 

de forma específica no papel está ocorrendo de fato nas escolas. Além do mais, outra questão 

relacionada nos PPP’s e ao bom trabalho docente é a realidade da estrutura física e dos recursos 

humanos. 

É bem evidente nos PPP’s que todo colégio possui demandas quanto a isso, porém, o 

que varia é o grau da necessidade. Foi possível observar escolas com significativa estrutura por 

um lado, mas por outro, escolas que não possuíam no momento nem quadra de esportes. Nesse 

sentido, constatou-se uma expressiva heterogeneidade na realidade educacional.  

Outro elemento interessante – e que já fora citado aqui – é o da interdisciplinaridade. 

De acordo com os PPP’s, a interdisciplinaridade é fundamental para um trabalho pedagógico 

que se proponha a gerar uma compreensão mais orgânica da realidade por parte dos alunos. 

Contudo, os mesmos documentos pontuam certas dificuldades em se gerar este tipo de 

dinâmica, muito em decorrência da alta carga horária de trabalho que os professores estão 

submetidos. Sendo assim, resumidamente, a escola, pautada por palavras-chaves como justiça 

social, autogestão, desenvolver a capacidade de aprender e autonomia288, busca propiciar uma 

formação humana, cidadã e para o mercado de trabalho, visando maior autossuficiência do 

sujeito para pensar, para questionar e para agir na realidade social. Sendo assim, conhecer tal 

                                                           
288 Elementos estes que apareceram no capítulo 2, quando esta pesquisa se debruçava sobre alguns aspectos da 

“nova razão do mundo”. 
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realidade se torna fundamental. Para isso, são realizadas pesquisas formais e informais com 

vista a elaborar coletivamente um plano pedagógico com diálogo entre as diversas áreas de 

conhecimento que estão inseridas no cotidiano escolar. Porém, entraves como a alta carga 

horária, recursos humanos, estrutura física e salário são alguns dos entraves que se apresentam 

na hora de realizar tão tarefa. Finalizada a parte dos PPP’s, é hora das entrevistas. 

Em primeiro lugar, que será possível ver logo adiante, percebeu-se através das 

entrevistas 4 principais elementos que atuam constantemente na vida profissional dos 

professores enquanto Outro significativo, a saber, a) aluno; b) Estado; c) colegas de trabalho; 

e d) sociedade. Para realizar o diálogo com os elementos apresentados nas entrevistas e nos 

PPP’s utilizados aqui, optou-se por apresentar as interconexões entre os temas da gestão 

democrática, interdisciplinaridade e Sociologia – esta que aparece de forma en passant nos 

PPP’s.  

Começando pela gestão democrática, verificou-se uma realidade de certa forma 

diversificada, na qual foi possível constatar três tipos de opiniões acerca desta forma de 

organização. A primeira seria, como bem pontuou a professora Alice (2018), o “exemplo 

perfeito de como deve funcionar a gestão democrática em uma escola”. Isto significa que o que 

compete ao coletivo decidir é ao coletivo levado.  

O segundo tipo seria um meio termo: nem tão democrático nem tão vertical. Por 

exemplo, há eleições, reuniões de todos os tipos, ou seja, pedagógicas, de áreas, reuniões gerais 

com os pais e funcionários, etc., contudo, a prestação de contas é “meio obscura” – para lançar 

mão da expressão utilizada por um entrevistado. Outro exemplo é quando o professor relata 

que, apesar de outras questões serem resolvidas coletivamente, a eleição para diretores é algo 

um tanto quanto pré-estipulado. Ademais, há uma crítica em relação a Prova Integral, a qual, 

segundo os professores, é interdisciplinar apenas na proposta, visto que na prática apenas há 

elaboração de questões por parte de cada área para posterior agrupamento e entrega aos alunos 

– sem que haja um diálogo efetivo entre as áreas para sua elaboração. 

O terceiro tipo é o mais dramático. São situações nas quais, conforme o entrevistado, o 

diretor apenas tem a mentalidade de gestão democrática, mas na prática isto não acontece. As 

questões são decidas entre alguns membros da direção e repassadas aos professores. Ademais, 

o entrevistado ainda não deixou de mencionar que em decorrência da alta carga horária de 

trabalho os professores não fazem questões de se envolver em debates coletivos da escola. 

No tocante a interdisciplinaridade, o que se observou foi algo bem próximo dos PPP’s. 

Todos os professores se apresentavam favorável a lógica do trabalho interdisciplinar, porém 
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pontuam a impossibilidade de se ter tal forma de organização. Boa parte trabalhava em mais de 

uma escola e ou possuía colegas em tal situação. Enfim, o que se observou nesse particular é 

parte da relação que os profissionais apresentam com o Estado e com os colegas de trabalho.  

No que diz respeito a relação com os alunos, constatou-se que a grande maioria dos 

profissionais se envolvia com questões extraclasses dos estudantes, problemáticas que muitas 

vezes poderiam ser resolvidas por outros profissionais que foram excluídos do trabalho na 

educação. Questões mais simples como pedido de conselho sobre relacionamento até mais 

graves como envolvimento em delegacias policiais são algumas problemáticas enfrentadas 

nesta profissão. Além disso, pontua-se que os alunos são figuras de extrema importância para 

a questão do reconhecimento profissional. 

Outro elemento fundamental é a questão salarial. Este debate diz respeito a uma 

mobilização de modo geral pela maior valorização do trabalho docente do Ensino Médio no 

estado. Essa mobilização toca em uma disputa por maior reconhecimento da profissão docente 

pelos professores, a qual envolve uma demanda de no mínimo um reajuste salarial. A questão 

se apresentou de forma a destacar que tal reconhecimento não se dá apenas de forma 

qualitativa289, mas também de forma quantitativa.  

Tal questão quantitativa do trabalho, ou seja, o salário, está intrinsecamente vinculada a 

lógica da Teoria do Capital Humano290. Foi possível perceber que há um sentimento de 

desvalorização da profissão. Tal desvalorização foi exposta de maneira mais significativa por 

uma professa, a qual relatou de maneira explícita que ela realizou um auto-investimento 

expressivo e que, portanto, deveria receber mais por isso, demonstrando um sentimento de falta 

de prestígio na esfera docente. Importante mencionar que em meio a este sentimento há uma 

noção bastante clara da importância da profissão para a sociedade. Ou seja, ao mesmo tempo 

que há um não-reconhecimento por parte do estado e pela sociedade, existe um reconhecimento 

próprio (uma manipulação), baseado sobretudo na opinião dos alunos. 

Para além do valor quantitativo do salário, o Rio Grande do Sul vivencia há alguns anos 

uma política de parcelamento salarial implementada pelo ex-governador José Ivo Sartori 

(MDB) e continuada, resguardadas as particularidades, pelo atual governo de Eduardo Leite 

(PSDB). Constatou-se que, independentemente de ter ou não o salário de docente como renda 

principal, o impacto do parcelamento na questão valorativa é bastante significativo, gerando 

consequências na própria ação pedagógica. No âmbito mais dramático possível, constatou-se 

questões relativas a lógica da sobrevivência, na qual professores precisam lidar com a falta de 

                                                           
289 Por elogio dos alunos ou dos colegas. 
290 E aqui se percebe mais um elemento de relação entre agência e estrutura. 
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dinheiro até para o transporte para ir trabalhar. Na radicalização da fatalidade, observou-se 

problemas relacionados ao suicídio. 

Focando estritamente na disciplina de Sociologia, observou-se que o quadro de carência 

de formação na área acaba impactando de maneira significativa não somente a qualidade do 

ensino de Sociologia, mas também da educação em geral. Porém, não pode se deixar de 

mencionar o esforço de alguns dos professores em dar, segundo eles, a melhor aula ao seu 

alcance. 

Além disto, a falta de formação somada à uma precariedade das condições de trabalho 

(alta jornada, poucos recursos na escola, baixo salário, parcelamento do mesmo, etc.) 

impactando na produção do material didático e no método de ensino adotado291. Ainda no 

tocante a falta de formação, foi possível constatar em alguns casos uma certa falta de 

legitimidade da disciplina, tanto em sala de aula quanto em reuniões pedagógicas. Este 

sentimento faz com que os professores não intervenham de forma intensa pela Sociologia, o 

que acaba por obstaculizar a formação de uma comunidade disciplinar consistente bem como 

gerar impacto na institucionalização da mesma no currículo escolar. Afirma-se isto baseando-

se na comparação com aqueles que são formados na área e que se identificam com tal.  

Relevante mencionar que professores que não possuem formação adequada em 

Sociologia vivenciam percursos tanto contínuos quanto de ruptura292. Casos mais dramáticos 

se relacionam com um desgosto total em dar a disciplina. Casos não tão dramáticos se enxergam 

como um “quebra galho”. E, claro, ainda há os que se identificam positivamente com a 

disciplina.  

De modo geral, como já mencionado, foi possível observar elementos que compõem as 

quatro configurações identitárias propostas por Dubar, a saber, identidade de fora do trabalho, 

identidade de ofício, identidade de empresa e identidade de rede. No tocante à identidade em 

relação a Sociologia, criou-se nesta dissertação três tipos – a partir do que foi observado –, a 

saber, filiação identitária, desfiliação identitária e intermediária. Nesse sentido, constatou-se 

que a profissão docente dos entrevistados foi vivenciada a partir de rupturas e de continuidades, 

reconhecimento e não-reconhecimento, exclusão e conversão, além de uma identidade de 

                                                           
291 Isto baseado no que foi falado. Não se descarta os docentes que se entendem trabalhando de uma forma que 

para eles é satisfatória. Porém, não dá para deixar de mencionar que tal opinião é baseada somente naquilo que os 

docentes afirmam, visto que não há encontros entre professores de Sociologia. 
292 Destaca-se que as de ruptura se sobrepõe às de continuidade. 
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promoção bloqueada. Vinculando-se a estas questões mais gerais, é possível relacionar com as 

identidades específicas – sempre levando em consideração o contexto293. 

De um ponto de vista mais estrutural, observou-se que, além da questão da falta de 

formação específica, o próprio Estado realiza decisões nas quais se provoca uma fragilidade da 

disciplina nos currículos do Ensino Médio. Tal fragilidade acaba impactando de dois modos: o 

primeiro é um professor que procura garantir seu espaço e sua empregabilidade por meio de 

outra formação294. O outro é um docente no qual há um sentimento de exclusão, onde a 

tendência é buscar outros horizontes. 

Além das questões apresentadas aqui, acredita-se relevante expor as que não foram 

possíveis de serem trabalhadas. A primeira seria a que diz respeito às problemáticas das relações 

de poder no interior das escolas, as quais apareceram de maneira en passant nas entrevistas. 

Tais disputas expõe a relação interna que ocorre nas decisões da gestão do estado na escola.  

Outra dimensão relevante observada, mas que, em razão do recorte da presente 

dissertação, será abordada em trabalhos futuros, é a questão de gênero, ou seja, a relação entre 

docência-identidade-gênero. A partir do que foi estudado nesta dissertação, observou-se a 

importância de se discutir tal tema na profissão docente do Ensino Médio.  

Além disto, o tema da greve; a questão da resistência dos docentes – tanto individuais 

quanto coletivas – e o tipo de relação que os mesmos estabelecem com o sindicato são fatores 

fundamentais. Sublinha-se que tais elementos foram extraídos nas entrevistas e serão 

explorados em trabalhos futuros. 

Chega-se ao fim desse trabalho com algumas respostas e outros tantos questionamentos. 

Talvez essa seja a singularidade do ofício de pesquisador, quer dizer, uma travessia na qual a 

indagação é uma constante e a busca por conhecer o desconhecido uma razão de ser. Enfim, 

como diria Eduardo Galeano (2007, p. 310) citando Fernando Birri em seu clássico Janela sobre 

a utopia: 

 

Ela está no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho 

dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais a 

alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso: para caminhar. 

 

 

 

 

 

                                                           
293 Um exemplo é Jean Valjean (2017/2018). Tal professor saiu de uma identidade de exclusão, onde se encontrava 

em uma desfiliação identitária no que se refere a Sociologia, para um ano depois estar em uma identidade de 

conversão, onde se encontrava em uma filiação identitária. 
294 A questão da Teoria do Capital Humana e da gestão de si. 
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ANEXO A 

Questionário 

 

 

 

 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH) 

Departamento de Ciências Sociais (DCS) 

 

 

Pesquisador: Dionas Ávila Pompeu 

Título da pesquisa: Percursos formativos e identidades laborais: o professor de Sociologia do 

Ensino Médio em Santa Maria/RS 

 

Questionário 

 
Nome: _______________________________ 

E-mail: ______________________________ 

Telefone: _________________________________ 

Data de nascimento: ____________________ 

Bairro onde reside: _____________________ 

Profissão da mãe: ______________________ 

Profissão do pai: _______________________ 

Escolaridade da mãe: ___________________ 

Escolaridade do pai: ____________________ 

Estado civil: ___________________________ 

Profissão do cônjuge: ____________________ 

Formação escolar do conjugue: ____________ 

Tem filhos? ______ Quantos? _____________ 

Formação escolar dos filhos: ______________ 

Escolaridade: _________________________ 

Escola[s] que estudou: ____________________ 

Faculdade na qual se formou: _______________ 

Ano de conclusão da faculdade: _____________ 
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Escola que trabalha: ____________________ 

Concursado/Contratado: ___________________ 

Carga horária de trabalho: __________________ 

Aulas por semana: ________________________ 

Quantidade de disciplinas: __________________ 

Quais disciplinas: _________________________________________________ 

Nível de ensino que trabalha [ensino fundamental/médio]: _______________________ 

Período que trabalha: _______________________ 

Tempo de profissão: ________________________ 

Faixa de renda em salários: (  ) 1 a 3; (  ) 3 a 5; ( ) mais de 5 

Observação: 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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ANEXO B 

Roteiro de entrevista 

 

TRAJETÓRIA  

1) O que te levou a ser professor? 

2) Poderia descrever um pouco sobre essa trajetória acadêmica/de formação? 

3) Inserção no mercado de trabalho/atual emprego 

4) E você só trabalhou com a docência? 
 

MUNDO DO TRABALHO 
 

5) Qual é a realidade da(s) escola(s) que você trabalha atualmente? (coisas boas e ruins) 

6) Poderia descrever um pouco o seu cotidiano escolar? 

7) Em média com quantos alunos você trabalha? 

8) Você saberia identificar o perfil desses alunos? E de que forma esse perfil impacta no 

processo de aprendizagem? 

9) E teria alguns desafios e dilemas no seu dia-a-dia de trabalho? (já sofreu ameaças de alunos, 

professores ou pais?) 

10) Essa rotina acaba impactando outras esferas da sua vida? 

11) E você considera-se satisfeito com a profissão? 

12) Como ocorre a organização do trabalho em sua(s) escola(s)? (distribuição das turmas, 

reuniões, relação com direção) 

13) Gestão democrática 

14) O que você acha da visão de que a docência é uma profissão feminina? 
 

MINISTRAR A DISCIPLINA DE SOCIOLOGIA 
 

15) Como é ensinar Sociologia? 

16) Você acha que sua falta de formação afetou ou afeta de alguma forma as aulas? 

17) Como você planeja as aulas? (material didático e método) 

18) Para você qual a visão dos outros professores e dos alunos acerca da Sociologia? 

(reconhecimento/alguma imagem) 

19) Você já teve a oportunidade de ler os Planos Curriculares Nacionais e/ou as Orientações 

Curriculares de Sociologia para o E.M.? Qual sua opinião? 

20) Qual sua opinião sobre a lei que reforma o Ensino Médio? 
 

AÇÃO POLÍTICA 
 

21) Você já participou ou se encontra em alguma entidade coletiva? 

22) Já participou de algum protesto que tivesse relacionado com a profissão? Quais os motivos? 
 

ADICIONAL 
 

23) Gostaria de acrescentar alguma coisa? 

24) Teria alguma sugestão de contato? 
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ANEXO C 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pesquisador: Dionas Ávila Pompeu 

 

Este termo formaliza o convite feito a senhor(a) para participar da pesquisa Percursos 

formativos e identidades laborais: o professor de Sociologia do Ensino Médio. Essa pesquisa 

tem como objetivo investigar a realidade dos(as) docentes das escolas públicas estaduais de 

Santa Maria/RS, focando os que ministram a disciplina de Sociologia no Ensino Médio, 

buscando conhecer o perfil da identidade profissional desses trabalhadores. 

Os interlocutores da pesquisa terão garantido o sigilo da autoria das suas informações e relatos. 

Trata-se de entrevistas anônimas, nas quais não serão reveladas as identidades dos 

entrevistados. As entrevistas serão preferencialmente gravadas. Tratando-se de entidades 

representativas a identificação do relato será realizada mediante consentimento. A participação 

nessa pesquisa tem caráter voluntário, não envolvendo nem despesas nem remuneração, e pode 

ser interrompida a qualquer momento. Sua contribuição reside em trazer descrições, 

informações, opiniões e pontos de vistas sobre o setor investigado. 

Este termo será disposto em duas vias, assinadas pelo entrevistado e pelo pesquisador, ficando 

uma via com cada um. 

 

Data:___/___/___ 

_______________________________________ 

                                                                     Dionas Ávila Pompeu  

                                                                     (Pesquisador responsável) 

 

Ciente:_______________________________________ 

                                                                    Assinatura do participante 

 

Como representante de entidade associativa/coletiva eu autorizo a identificação do relato:  

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

Contatos: 
 


