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RESUMO 

 

O presente artigo analisa o conceito de vocação a partir dos marcadores sociológicos que              

apontam as evidências socioculturais no condicionamento das trajetórias educacionais e          

ocupacionais. O objetivo é observar como esses condicionantes operam na estratificação da            

docência, colocando na base da ocupação os docentes das séries iniciais do ensino básico. A               

partir dos dados do Censo da Educação Básica, variáveis como sexo e escolaridade foram              

analisadas para indicar as condições socioeconômicas que agrupam os professores da           

educação básica em ao menos dois grupos, os docentes das séries iniciais, com formação              

permitida no nível médio; e os docentes das séries finais do ensino fundamental e do ensino                

médio, com saberes sistematizados a partir da formação no ensino superior. Os  

principais resultados encontrados apontam que as trajetórias ocupacionais são determinadas,          

sobretudo, pelas características socioeconômicas, reforçando a ideia de causalidade do          

provável. 
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SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO……………………………………………………..………………………....9 

1. DEBATE SOBRE O CONCEITO DE VOCAÇÃO À LUZ DA 

SOCIOLOGIA……...….10 

1.1 A CAUSALIDADE DO PROVÁVEL……………………………………………….......12 

2. ESTRATIFICAÇÃO DOCENTE:A BASE DA HIERARQUIA COMO DESTINO 

PREDITO………………………………………………………………………………...…..15 

3. CAUSALIDADE DO PROVÁVEL PARA DOCENTES DAS SÉRIES INICIAIS……...20 

CONSIDERAÇÕES FINAIS……………………………………………………………..….23 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………………………………….....25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introdução 

O conceito de vocação, de maneira corrente, indica uma inclinação ou predisposição            

do indivíduo para uma profissão específica. Nesse sentido, vocação é uma tendência inata que              

direciona os indivíduos a determinadas trajetórias profissionais. No entanto, a escolha por            

uma profissão, quando analisada em seus marcadores sociológicos, nos mostra que existem            

evidências histórico-sociais que permitem debater diversos aspectos de interesse da          

sociologia. Dentre eles, destaca-se em que medida as escolhas profissionais são           

condicionadas pela posição social dos indivíduos na estrutura social. 

Este artigo tem por objetivo problematizar as questões que norteiam o debate acerca             

da escolha da profissão observando as regularidades no nível socioeconômico dos docentes            

das séries iniciais do ensino básico como um dos indicativos da determinação social das              

trajetórias profissionais. Isso porque a desvalorização da profissão docente atinge com mais            

força o grupo que está na base da estratificação docente, que são justamente os professores               

habilitados em nível médio para docência dos anos iniciais do ensino básico. 

A hipótese trabalhada aqui fundamenta-se na proposição de que os docentes das            

primeiras séries do ensino fundamental apresentam regularidades sistemáticas em suas          

características socioeconômicas que são marcadores fundamentais nas trajetórias        

ocupacionais.  

O texto está dividido em três partes. A primeira apresenta uma revisão da literatura              

desde a tradição funcionalista, passando pelo estruturalismo francês, com destaque para a            

obra de Pierre Bourdieu. Em seguida, é feita uma análise da formação docente das séries               

iniciais do ensino básico, na qual uma série de configurações específicas se formam, como a               

feminização da profissão docente e o desprestígio da carreira. A análise de dados é feita na                

sequência, a partir dos dados do Censo da Educação Básica de 2009, 2013 e 2017, do                

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

Os principais resultados encontrados apontam que, no que pese a noção de vocação, o              

que temos observado são trajetórias ocupacionais determinadas, sobretudo, por características          

socioeconômicas, reforçando a ideia de "causalidade do provável" explorada por Bourdieu. 

 

 

 



 

1. DEBATE SOBRE O CONCEITO DE VOCAÇÃO À LUZ DA SOCIOLOGIA 

Historicamente, a preocupação com o que hoje entendemos por orientação          

profissional surge no início do século XX, quando se buscava a adequação profissional como              

meio para aumentar a produtividade dos trabalhadores (MAGNAN e FEIJOO, 2013).           

Coloca-se em curso um interesse sistemático de adequar o homem certo na função certa. 

A perspectiva funcionalista se debruça sobre as profissões observando-as enquanto          

componentes do sistema de posições sociais que as classifica hierarquicamente. Dessa           

maneira, no campo da sociologia funcionalista, ainda que haja certa adequação teórica com a              

abordagem econômica, haveria uma preocupação maior sobre o que a relação entre educação,             

produtividade, emprego e renda informa acerca dos processos de estratificação social. Aqui,            

cada sociedade aloca os seus componentes observando a relação entre suas características            

individuais e os papéis e funções a serem desempenhados na sociedade. 

Conforme aponta Barbosa (2003), os mecanismos de formação profissional indicam          

as dinâmicas e as forças sociais existentes em cada profissão na medida em que essa interação                

constitui também as relações de mercado, estabelecendo as normas de conduta, de acesso e              

prestígio dos papéis profissionais. 

Nessa perspectiva, antes de adequar a pessoa certa na função certa é necessário             

investigar como tais possibilidades de função social se dirigem a tais pessoas e não a outras.                

Vejamos as questões postas por Nogueira (2005): 

 

De que forma e em que medida as preferências, expectativas e           

representações dos candidatos são condicionadas por sua       

posição social, pelas características objetivas do sistema       

universitário e pela situação do mercado de trabalho? Os         

indivíduos apenas se adaptariam às condições objetivas no        

interior das quais eles escolhem? Se sim, como seria essa          

adaptação: consciente e intencional, ou algo produzido de        

modo irrefletido? Se não, como é possível conceituar a relativa          

independência dos indivíduos em relação às condições nas        

quais eles escolhem? (NOGUEIRA, 2005, p.02) 

 



Para além disso, a análise funcionalista das profissões destaca uma relação entre o             

prestígio social das profissões e o lugar que a profissão ocupa no todo do tecido social.                

Existem marcadores sociais que problematizam a noção de pessoa certa enquanto uma            

possível alusão a questões de vocação, bem como possibilidades de análise que se debruçam              

sobre o direcionamento que tais rumos profissionais tomam em relação aos grupos sociais a              

que se dirigem. Neste tocante, podemos analisar o exercício da profissão docente em diálogo              

com a formação exigida para determinado segmento de ensino e sua relação com os aspectos               

socioeconômicos dos indivíduos, conforme veremos ao longo deste artigo. 

Daí a importância em analisar os determinantes estruturais no curso da ação. De             

acordo com Bourdieu (2012) há uma significativa relação entre estruturas objetivas e            

disposição dos indivíduos, expressa no seu conceito basilar de habitus. Para o autor, a              

realidade espaço-social reflete estruturas sociais objetivas que dizem respeito a uma           

variedade de constructos sociais que não guardam relação volitiva com os agentes que a              

compõe. Essas estruturas não dependem de vontade de seus componentes para existirem,            

mas, ao mesmo tempo, pautam nosso agir no mundo, se configurando como o ponto de               

partida, o solo social onde acontece a vida, influenciando, dessa maneira, o modo particular              

como cada indivíduo irá entender as questões experimentadas no curso da vida. Originam-se             

então estruturas objetivas acerca da concepção de mundo pela qual se constroem percepções,             

pensamentos e ações. Os indivíduos, por sua vez, se constituem através desse conjunto, e é               

essa composição construída que conforma o agir social.  

O sistema de disposição transmitido é a gênese do que é definido como o pessoal e o                 

individual, que acontece dentro das estruturas objetivas. Grosso modo, refere-se aquilo que é             

pessoal, individual, que pode ser uma herança de sua classe e posição social; essa mesma               

herança propõe um conjunto de possibilidades de futuro, de posições a serem ocupadas que              

indicam modos possíveis de atuar no tecido social.  

Nessa construção entre disposições e condições objetivas criam-se casos particulares          

do possível, onde o grupo social, dentro das condições primárias, pauta os seus projetos de               

vida, em geral relacionado a existência de um tipo de disposição, chamada de disposições              

duráveis, capazes de sobreviver às condições econômicas e sociais de sua própria produção.             

Decorre, então, que podemos encontrar algumas relações entre as condições objetivas e as             

disposições subjetivas dos indivíduos. Neste caso, de acordo com Bourdieu (2012), “as            

disposições constitutivas do habitus que estão duravelmente inculcadas pelas condições          



objetivas e por uma ação pedagógica tendencialmente ajustada a essas condições tendem a             

engendrar expectativas e práticas que são objetivamente compatíveis com essas condições e            

previamente adaptadas às suas exigências objetivas [...]’ (p.85). 

Ao existir em sociedade, os indivíduos incorporam valores, regras e normas de            

conduta e comportamentos pertinentes ao seu grupo e a sua classe, desenvolvendo assim             

parâmetros para ler e avaliar o mundo e a si próprio. Em uma aplicação contemporânea,               

podemos estender e citar a família, a escola e a mídia, por exemplo, enquanto componentes               

dessa construção de visão de mundo. De acordo com Setton (2002), na contemporaneidade, a              

socialização acontece em uma interação social entre instituições e indivíduos dada a partir de              

variadas condições e relações sociais, como resultado de uma série de interações que             

acontecem em múltiplos ambientes, cujas principais característica são o seu caráter híbrido e             

diversificado. As estruturas sociais promovem um contexto onde cria-se um sistema de            

disposições, que podem ser duradouras, mobilizadas para a ação, direcionando práticas,           

leituras de mundo e coordenando o existir dentro da estrutura social. 

Setton (2002) constrói uma análise onde o conceito de habitus não figura mais como              

instância determinadora de destinos mas como “um sistema em construção, em constante            

mutação e, portanto, adaptável aos estímulos do mundo moderno: um habitus como trajetória,             

mediação do passado e do presente; habitus como história sendo feita; habitus como             

expressão de uma identidade social em construção” (p.67). Através dessa relação que o             

indivíduo se constitui enquanto ser social, de modo que a cada experiência vivida, seja de               

derrota ou vitória, de adaptação ou de exclusão/marginalização, acumulam percepções de sua            

capacidade de ação, do que podem ou não podem, de onde fracassarão e de onde terão êxito.                 

Nesse arcabouço experiencial, formulam sua percepção acerca de seu alcance dentro da            

mobilidade social, cujos detalhes leremos a seguir. 

 

1.1 A causalidade do provável 

O processo pelo qual entendemos quais são nossas chances de ação e de concretizar              

planos é o que Bourdieu (2012) chama de causalidade do provável. Essas chances são              

construídas através da observação das probabilidades objetivas – que envolvem a           

materialidade da vida, como posição socioeconômica e acesso a bens materiais – e os              

componentes subjetivos que impulsionam esse momento, podendo ser o elo de transformação            

para a ação daquilo que não sabemos ser provável – ou sabemos ser pouco provável -                



adicionando às condições objetivas bens simbólicos como a esperança, por exemplo. 

Essa probabilidade futura se estabelece diante da experiência passada e a estimativa            

de chance sobre o que pode dar certo, que acontece, por exemplo, na observação dos pares de                 

determinada classe social. O acordo existente entre as estruturas sociais e as disposições não              

está posto de modo pré-estabelecido, o que acontece é que “não é acessível senão àqueles que                

detém um mínimo de capital econômico e cultural, isto é, um mínimo de poder sobre os                

mecanismos que devem estar sob seu controle” (id, p.88). Os elementos necessários para             

realizarmos algo que intentamos, precisa ser, segundo o autor, pautado em estratégias            

objetivas de realização desses intentos, acompanhados de uma percepção de que as condições             

de escolha, por exemplo, tem condições plausíveis para acontecer. 

As competências necessárias para escolher estão distribuídas de modo desigual entre           

os grupos sociais pois acompanha as possibilidades de êxito que as estratégias anunciam. Isso              

pode ser identificado se analisarmos as características socieconômicas dos indivíduos e os            

marcadores educacionais e ocupacionais de suas trajetórias.  

Dessa maneira, as ações decorrem de uma relação dialética entre as necessidades            

pessoais e a concretude social, isto é, entre as estruturas objetivas e as disposições. Nessa               

perspectiva, a escolha por uma profissão está concretamente relacionada ao modo como ela             

pode se realizar passando pela probabilidade de sucesso ou fracasso. De acordo com             

Bourdieu (2012), às classes populares “não é possível construir a própria disposição            

estratégica que implica a referência prática um futuro, por vezes muito distante, como se a               

ambição efetiva de dominar o futuro fosse, inconscientemente, proporcional ao poder efetivo            

para dominá-lo” (p.89).  

Com isso, de maneira quase determinística, a postulação bourdieusiana afirma que o            

destino está notadamente marcada pelas condições encontradas na gênese do grupo social ou             

da família a qual pertencem. Esta proposição põe em cheque a noção de vocação, de uma                

escolha profissional baseada em dons e características inatas, uma vez que “a vocação efetiva              

inclui, enquanto disposição adquirida dentro de certas condições sociais, a referência às suas             

condições (sociais) de realização de modo que tende a ajustar-se às potencialidades objetivas”             

(BOURDIEU, 2012, p.89). 

Desse modo, a escolha profissional não se dá enquanto frutos de uma predisposição             

interior, mas em uma coexistência de parâmetros individuais e sociais, resultado das            

estruturas objetivas que pressionam os agentes para determinadas ocupações, em uma           



configuração particular de possibilidades e inacessibilidades. “Nesse caso, a concordância das           

expectativas com as probabilidades, das antecipações com as realizações, está no princípio            

dessa espécie de ‘realismo’, enquanto sentido da realidade e senso das realidades que faz com               

que, para além dos sonhos e das revoltas, cada um tenda a viver ‘de acordo com a sua                  

condição’, segundo a máxima tomista, e tornar-se inconscientemente cúmplice dos processos           

que tendem a realizar o provável” (BOURDIEU, 2012, p.90-91). 

Podemos concentrar a causalidade do provável no seguinte esquema: estruturas          

objetivas permitem as disposições que pautam as ações no mundo e a escolha de futuro               

depende da objetividade do plano em seus aspectos anteriores. De modo que, perceber e a               

avaliar as chances de se inserir, por exemplo, em determinado campo profissional, parte de              

certas disposições que não podem ser adquiridas senão sob certas condições sociais. 

Bourdieu destaca esse mecanismo através dos investimentos estratégicos no âmbito          

escolar, pontuando que quando não se tem informações precisas para investir, as ações se              

tornam apostas de retorno incerto pois não há capital social e cultural sólido que embasasse               

determinada inscrição escolar ou acadêmica, inclusive para superar o eventual fracasso em            

que o agente se encontrar na medida em que ‘as famílias das classes populares e médias (ao                 

menos, nas frações assalariadas) têm todas as chances de fazerem maus investimentos            

escolares (BOURDIEU, 2012, p.94). 

É importante para o êxito da ação que o agente esteja familiarizado com as              

possibilidades concretas, em vez de deter um conhecimento abstrato acerca dessa escolha. “A             

segurança proporcionada pela certeza íntima de poder contar com uma série de ‘redes de              

proteção’ está na origem de todas as audácias, inclusive intelectuais, vetadas aos pequenos             

burgueses em decorrência de sua insegurança ansiosa por segurança” (BOURDIEU, 2012,           

p.95). A classe dirigente, por exemplo, convive diretamente com profissões prestigiadas, o            

que permite aos integrantes dessa classe adotar estratégias eficazes de manutenção da ordem             

social.  

Dentro da margem colocada pela origem social dos sujeitos é que, em uma interação              

com as estratégias particulares de sobrevivência, são construídas as noções de fracasso ou             

sucesso diretamente relacionadas às hierarquias que serão estabelecidas pelas alternativas          

traçadas. Analisar os encaminhamentos tomados dentro de uma determinada classe social           

implica em necessariamente olhar que as possibilidades de participação dentro de           

determinado campo de atuação se dão em uma distribuição desigual de capitais, que             



desfavorece as classes já desfavorecidas e favorece os favorecidos, e é nessa relação de forças               

distintas que os indivíduos de cada classe conduzem sua relação com o futuro e              

direcionam-se para determinadas trajetórias sociais.  

Existe um senso de realidade que toca o indivíduo das classes menos privilegiadas             

socioeconomicamente quando entende, na hora de compor sua escolha profissional, que           

determinadas carreiras não estão ao seu alcance, restringindo seu universo de possibilidades.            

Dito de outro modo, é como traçar caminhos mais próximos de sua condição de origem,               

retornando a ela como ponto de chegada. O próximo item analisa essa sistemática para os               

indivíduos direcionados para a profissão docente em sua expressão mais precarizada, a de             

professores das séries iniciais da educação básica.  

 

2. ESTRATIFICAÇÃO DOCENTE: a base da hierarquia como destino predito 

A legislação corrente (Lei de Diretrizes e Bases, 1996) estabelece a formação em             

nível superior para os docentes do ensino básico, com exceção daqueles que atuam nas séries               

iniciais, para os quais é permitido diploma de Ensino Médio na modalidade Normal, também              

conhecido como Magistério.  

O ensino médio na modalidade normal foi criado no Brasil em 1835, quando da              

inauguração do Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho, situado na cidade de            

Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Entretanto, é apenas em 1946 que surge a primeira                

legislação que confere as bases da organização do Curso Normal dentro da modalidade do              

Ensino Médio (Decreto Lei nº 8.530 - Lei Orgânica do Ensino Normal). 

A construção dos programas de ensino dentro da Escola Normal anunciava o projeto             

de profissionalização docente no nível médio de ensino. No município de Niterói, por             

exemplo, Ecar (2011) aponta que “as disciplinas que compuseram os programas da Escola             

Normal de Niterói, constituíam um conjunto de saberes previamente selecionados e           

ordenados, a fim de que contribuíssem para a formação do futuro professor” (p.80) sempre              

objetivando formar pessoas aptas para o magistério. Aqui apresenta-se uma característica           

fundamental dessa formação, a profissionalização enquanto aspecto basilar da ocupação. 

Quinze anos depois, com a promulgação da LDB/71 (Lei nº 5.692) e a ênfase no               

ensino profissionalizante, uma outra estrutura é pensada para o Curso Normal, que passa a se               

chamar Curso de Formação de Professores. Tanuri (2000) observa que a criação de escolas              

com o objetivo específico de capacitar alunos para o ofício da docência associa-se aos              



pressupostos liberais de universalização do ensino primário e confere ao Ensino Normal um             

caráter profissionalizante desde a sua concepção. 

O processo de profissionalização da atividade docente estruturou-se em quatro etapas:           

obrigatoriedade de um diploma ou licença; a existência de instituições próprias para a             

formação de professores; a existência de normas e valores deste ofício e a formação de               

associações de professores. 

 

Tal sistema exigia o aproveitamento nos exames finais, apresentação de          

atestado de moralidade para comprovar ter um procedimento de acordo com a            

sociedade à época, “vocação” para o magistério e idade mínima de 12 anos.             

Ao final, o futuro professor deveria se submeter a exame público para verificar             

seu enquadramento nas propostas imperiais para o ensino. Caso fosse          

bem-sucedido, o candidato à docência estaria habilitado a exercer o          

magistério. (ECAR, 2011, p.54) 

 

Apesar de ter sido, em suas origens, uma atividade preponderantemente masculina, o            

magistério das séries iniciais é hoje uma área dominada pelas mulheres. A tendência de              

concentração da mão de obra feminina em carreiras relacionadas à esfera do cuidar, indica              

como a questão de gênero tem efeito na trajetória profissional, conforme nos mostra             

Zuccarelli (2015). O predomínio delas nesse contexto veio acompanhado de uma maior            

desqualificação, declínio da remuneração e de prestígio da carreira. De acordo com Costa             

(1983) o magistério primário é uma espécie de “gueto de mão de obra feminina”. Isso se                

compreende na medida em que “o magistério feminino apresentava-se como solução para o             

problema de mão de obra para a escola primária, pouco procurada pelo elemento masculino              

em vista da reduzida remuneração” (TANURI, 2000, p.66). 

Por outro lado, a ênfase na formação dos docentes do ensino básico no ensino superior               

fez com que a oferta de vagas no Ensino Médio Normal reduzisse significativamente nas              

últimas décadas. Em 1996 havia no Brasil 851.570 alunos matriculados no Curso Normal, o              

que corresponde a 15% do total de matrículas no ensino médio no período. Esse mesmo ano                

está marcado pela publicação da LDB, que acabou dando impulso ao processo de             

esvaziamento do curso. Em 2011, caiu para 164.752 o número de matrículas no Curso              

Normal, uma redução de 80%  em um período de 15 anos (ZUCCARELLI, 2015).  



As diretrizes postas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB/96), no artigo              

62, pauta que a formação de professores para o ensino básico deve se dar no nível superior,                 

através dos Institutos Superiores de Educação. A ênfase na formação no ensino superior para              

docentes do ensino básico é um dos elementos da revisão da formação docente no nível               

médio, que passa a ser permitida apenas para os professores que atuarão nas séries iniciais do                

ensino fundamental (do ensino infantil até o 5º ano). Essas mudanças enfraquecem a             

formação profissional no nível médio, o que é expresso no número de docentes nesse nível de                

ensino com diploma de graduação em nível superior, conforme será visto na próxima seção. 

Neste ponto, ao observamos a baixa oferta de vagas na formação de professores no              

ensino médio e as condições de trabalho pouco atrativas entendemos, junto com Saviani             

(2009), que “a questão da formação de professores não pode ser dissociada do problema das               

condições de trabalho que envolvem a carreira docente, em cujo âmbito devem ser             

equacionadas as questões do salário e da jornada de trabalho” (p.153). A construção da              

carreira docente se dá em um movimento dialético, que considera a origem socioeconômica             

do docente e as condições precárias de trabalho. 

Com isso, podemos questionar as ideias românticas de vocação ou de ‘missão            

docente’, ainda observada nos ideários que permeiam a profissão docente. Essa áurea de             

vocação docente pode ser relacionada, entre outros, ao período no qual a formação de              

professores era intimamente ligada às características religiosas utilizadas como parâmetro na           

construção de um bom mestre. Não raro o professor era tomado como apóstolo responsável              

pela vida de ser alunos. De acordo com Ecar (2011), “Os alunos haviam aprendido que o                

magistério era sacerdócio, exercido com aptidões e filantropia, todavia, igualmente deixava           

claro que o professor precisava se sustentar, para tanto deveria exercer sua profissão e receber               

um salário pelo serviço” (p.167). 

.É fundamental compreender esse desenvolvimento histórico pois as marcas destas          

concepções perpetuam ideias, práticas e oportunidades que relacionam o exercício da           

docência com aspectos voluntariosos e que desembocam na fragilidade dessa área de            

conhecimento enquanto um fazer sem prestígio social, mal remunerado, nem sempre           

entendido como uma profissão que se realiza em si mesmo 

 

A vocação para o magistério, no sentido místico, de predestinação, não existe.            

A vocação como resultante de pré-adaptações orgânicas para o mesmo          



trabalho parece-nos igualmente insustentável. O magistério não é uma arte que           

repouse sobre determinada função orgânica. O que há, em relação à escolha da             

profissão – para este mister, como para tantos outros – é o resultado da              

formação social. Ideias, hábitos mentais, longamente firmados desde a         

infância; tradições da família; bom ou mau conceito local de determinado           

trabalho; influência direta muitas vezes dos nossos primeiros mestres que          

tomamos como modelo; modificações de melhoria econômica da profissão –          

tudo isso pode agir isoladamente ou em conjunto, num dado momento.           

(LOURENÇO FILHO, 2001, p.17) 

 

Um dos elementos centrais na desvalorização da docência é a questão da            

remuneração, que está diretamente relacionada à atratividade da carreira, bem como a            

permanência na mesma. A escolha por uma profissão, como já desenvolvemos aqui, não             

atende a uma escolha individual e singularizada e encontra nos aspectos sociais e econômicos              

uma de suas sustentações ou, na ausência dessas condições favoráveis, tem-se aí um fator              

para desistência ou abandono junto com outros aspectos da carreira docente.  

O interesse escasso pela atuação profissional na educação básica está estreitamente           

relacionado com a baixa remuneração que age diretamente no perfil daqueles que seguirão             

por essa carreira; a questão salarial é um dos fatores de impedimento para que os melhores                

candidatos se interessem pela profissão docente.  De acordo com Elacqua, Hincapié, Vegas e             

Alfonso (2018), “O fato de a remuneração não aumentar muito durante a vida profissional de               

um professor torna a situação pior. Normalmente, a excelência pedagógica de um bom             

professor não se reflete na renda que recompensa esse desempenho. Essa pode ser uma das               

razões pelas quais muitos jovens talentosos que pretendem buscar o ensino superior não têm              

entre suas preferências a carreira educacional” (p. 20). Ou seja, a pouca atratividade da              

carreira tem impactos na seleção dos alunos que se direcionam para a formação docente. De               

fato, as licenciaturas seguem atraindo os candidatos com as piores médias no Exame             

Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Acerca dos aspectos formais e reais da valorização de professores, Masson (2017)            

aponta que há uma regulamentação dos planos de carreira para a área do professorado. No               

entanto, a existência desse dispositivo legal não tem garantido a sua efetiva implementação.             

Aliado a isso, uma dificuldade que surge a partir da não homogeneidade referente aos              



requisitos necessário para a carreira é a construção de um cenário diverso e, portanto, incerto,               

no que diz respeito ao plano de cargos e salários. A autora aponta alguns requisitos para a                 

atração e a retenção dos professores na carreira docente como uma remuneração que             

acompanhe o grau de formação do docente; o crescimento na carreira acontecendo de modo              

proporcional ao tempo de serviço; a chegada ao ponto máximo da carreira como um alcance               

possível a todos; progressão horizontal; valorização do professor que acompanhe a sua            

formação desde a entrada no serviço; distribuição do salário ao longo da carreira em vistas da                

permanência desses profissionais e a observação das condições de vida em acordo com o              

lugar onde se vive. 

Se pensarmos nas características de grupos que alcançam docência, o que temos            

observado é que as trajetórias ocupacionais são determinadas por características          

socioeconômicas, reforçando a ideia de "causalidade do provável" explorada por Bourdieu e            

já apontada aqui. Dessa maneira, a escolha pela docência acontece por esta ser uma carreira               

possível e não por aspectos vocacionais ou de atratividade. 

Em uma perspectiva sociológica, observa-se que o aluno, ao escolher cursar o Ensino             

Médio na modalidade Normal, desenha para si um futuro possível que não se baseia em seus                

dons, habilidade e talentos pois a teoria sociológica evidencia “(…) uma forte associação             

entre características socioeconômicas, sexo, cor, desempenho acadêmico, entre outros fatores,          

e o curso frequentado. Os indivíduos antecipar-se-iam aos processos seletivos, escolhendo           

carreiras compatíveis com características sociais e escolares.” (ZUCCARELLI, no prelo). O           

que se confirma ao estudarmos as trajetórias profissionais na sua relação com as             

características socioeconômicas de determinados grupos. 

Uma importante questão que se coloca nesse contexto diz respeito a escolha do Curso              

Normal por estudantes do ensino médio. Tendo em vista a desvalorização e estratificação             

dentro da própria profissão, quem são os indivíduos que seguem essa trajetória de formação e               

atuação profissional? Existe alguma regularidade nas condições socioeconômicas desse grupo          

social associada a noção de causalidade do provável?  

A próxima seção examina as características socioeconômicas dos docentes das séries           

iniciais a partir dos dados do Censo da Educação Básica de 2009, 2013 e 2017. 

 

 

 



 

3. CAUSALIDADE DO PROVÁVEL PARA OS DOCENTES DAS SÉRIES INICIAS          

DO ENSINO BÁSICO 

O levantamento de dados tem como base o estudo feito por Carvalho (2018) para o               

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) com           

informações do perfil do professor da escola básica a partir dos Censos da Educação Básica               

de 2009, 2013 e 2017. O estudo observa as características socioeconômicas dos docentes a              

partir de dados como sexo, raça/cor, idade, necessidades especiais, formação, além de            

analisar o contexto de atuação profissional.  

Esta análise se baseará nas variáveis escolaridade e sexo para apontar regularidades            

sistemáticas no perfil docente. No entanto, importante ressaltar, um estudo mais aprofundado            

requer a inclusão de outras dimensões na análise do fenômeno.  

Se a escola muda, se os cursos universitários passam por transformações, o perfil do              

professor da escola básica também se redesenha (CARVALHO, 2018). Nesse cenário, uma            

primeira observação diz respeito, seguindo o previsto pela LDB/96, à redução dos professores             

com formação no Ensino Médio e o aumento nos índices de professores com Ensino              

Superior. 

Um olhar mais cuidadoso sobre a escolaridade dos docentes das séries inicias traz luz              

às especificidades de atuação nesse segmento. Vejamos: em 2009, 41% dos professores da             

Educação Infantil possuíam o Ensino Médio com formação para o magistério enquanto que             

em 2013 e 2017 os números passaram a ser 25% e 18% respectivamente. Já em referência os                 

anos iniciais encontramos 31% em 2009; 18% em 2013 e 13% 2017. A redução é condizente                

com a diminuição de vagas no Ensino Médio Normal, e está de acordo com o exposto na                 

LDB (BRASIL, 1996) que indica que o padrão de formação de professores adotado no país               

preza pela certificação para a docência na educação básica centrado na titulação de graduação              

plena, em curso de licenciatura, ainda que seja admitido, “como formação mínima para o              

exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino              

fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. ("Caput" do artigo com             

redação dada pela Lei nº 12.796, de 4/4/2013). 

De fato, o aumento da escolaridade docente é um dado observado para todos os que               

atuam na educação básica. A pesquisa mostra que, em 2009, no Brasil, 68% dos professores               

tinham Ensino Superior; em 2013 o número passa para 75% e em 2017 alcança o marcador                



de 78%. Os números indicam que o aumento no nível de escolaridade é observado para a                

ocupação como um todo. No entanto, o percentual ainda elevado de professores das séries              

iniciais sem formação no superior tem sérias consequências sobre as condições de trabalho e              

emprego entre a própria categoria. Nesse sentido, a estratificação da função docente da             

educação básica acontece em ao menos dois campos hierárquicos distintos, o professor das             

séries iniciais e os professores das séries mais avançadas. 

 

Gráfico 01: Docentes da educação básica com diploma de ensino superior – Brasil, 2009, 

2013 e 2017 

 

Fonte: Inep/Mec (2018), elaboração da autora. 

 

Se tomarmos o ano de 2017, por exemplo, nas séries iniciais 67% dos docentes              

tinham diploma de ensino superior, contra expressivos 94% de docentes com diploma de             

graduação atuando no Ensino Médio. Os dados indicam o efeito da LDB (BRASIL, 1996) na               

ênfase na formação em nível superior dos docentes do ensino básico. 

Uma outra variável interessante aos nossos propósitos refere-se ao sexo dos           

professores no Brasil. Em 2009 a educação infantil tinha 83% de docentes do sexo feminino;               

em 2013, 97% e em 2017, 81%, ou seja, quatro em cada cinco docentes do sexo feminino. Já                  

nos anos iniciais, ao longo dos anos analisados, o percentual de professoras fica em torno de                

97%. A menor presença do sexo feminino, ainda que estejam em maior número, acontece no               



Ensino Médio, quando 60% são professoras. Vejamos o gráfico a seguir que indica a              

presença do sexo feminino de acordo com os segmentos escolares da educação básica. 

 

 

 

Gráfico 02: Docentes do sexo feminino atuando na educação básica – Brasil, 2009, 2013 

e 2017 

 
Fonte: Inep/Mec (2018), elaboração da autora. 

 

Por fim, queremos destacar que, conforme os dados dessa pesquisa apontam, a            

feminização da carreira docente acompanha uma desvalorização da mesma. Vimos que as            

áreas iniciais da escola básica são acompanhadas de uma hierarquização que coloca esses             

docentes na base da estratificação da ocupação; não por acaso os dados da pesquisa sobre o                

perfil dos professores no Brasil mostram as distinções no perfil socioeconômico dos docentes             

da Educação Infantil quando comparados com os docentes dos anos finais do ensino             

fundamental e do Ensino Médio. Os professores da educação infantil e dos primeiros anos              

das séries iniciais são majoritariamente do sexo feminino (os percentuais giram em torno de              

80% nos três anos analisados), ao passo que no ensino médio há uma maior participação dos                

homens, ainda que em menor número (Em 2017, 60% dos docentes do ensino médio eram do                

sexo feminino). Para além do crescimento da presença masculina na docência do Ensino             



Médio, que guarda maior prestígio social e de remuneração, os totais femininos decresceram             

em todos os anos do Censo.  

Aponta-se, ainda, que a estratificação da profissão docente coloca os docentes dos            

anos iniciais em condições piores de trabalho dentro da profissão e que essa dimensão tem               

como uma de seus elementos as características socioeconômicas (sexo e escolaridade do            

professor) de quem fez a formação em nível médio normal (ainda que possa ter ensino               

superior). 

Brandão (2010, p. 232) ao pensar sobre o habitus nos diz que cada ator social tem                

seus caminhos de mobilidade social construídos dentro e partir das suas condições específicas             

de vida que irão nortear suas chances de circular e participar de diferentes campos sociais. Se                

o habitus se desenvolve também enquanto um modo estratégico de estar inserido na             

sociedade, ele constrói “uma lógica particular de funcionamento, que estrutura as diversas            

interações que nele ocorrem, definindo objetivos específicos a serem alcançados para que os             

agentes possam manter ou incrementar suas posições relativas na luta concorrencial naquele            

espaço” (p.230-31). Os diversos estudos citados aqui mostram que a ordem social que passa              

a funcionar dentro desse cenário reproduz desigualdades e conservam determinados aspectos           

da estratificação social.  

 

4. Considerações finais. 

O presente trabalho partiu da abordagem sociológica acerca do conceito de vocação,            

entendida como relação entre origem social e destino profissional. A noção de “causalidade             

do provável” foi explorada justamente por apontar como as trajetórias educacionais e            

ocupacionais são construídas a partir da observação das probabilidades objetivas aliado aos            

componentes subjetivos que sintetizam a percepção de que determinada escolha tem           

condições plausíveis de acontecer. 

Dessa maneira, vimos que os marcadores de posições sociais observados na categoria            

docente são regulares e sistemáticos, indicando um perfil estratificado dentro da ocupação            

que coloca na base da hierarquia os docentes das séries iniciais do ensino básico. São               

mulheres, com menos escolaridade que os professores das séries finais. 

Os dados de pesquisa mostraram que sujeitos com determinadas características estão           

presentes em locais específicos dentro da estrutura social, a saber, do sexo feminino e com               

diploma de ensino superior, determinando assim as trajetórias profissionais possíveis para           



determinadas parcelas da sociedade.  

As regularidades observadas entre os lugares sociais de desvalorização da educação           

relacionam-se com as posições ocupadas dentro do fazer docente - das série iniciais, por              

exemplo -, cuja presença de determinados marcadores é expressivo. Forja-se, assim, uma            

realidade social e material de trabalho desvalorizada e, em paralelo, a prática docente             

enquanto possibilidade de trabalho torna-se pouco atrativa aos que ingressam no mercado de             

trabalho.  

E tal inserção, quando acontece, distancia-se de aspectos vocacionais,         

aproximando-se, por sua vez, de uma opção feita enquanto resultante do contexto social dos              

sujeitos somados às questões de acesso. Os que estão dentro do campo pedagógico encontram              

condições de trabalho precárias e os que visam acessar essa posição parte de lugares que               

apresentam escassez de marcadores sociais favoráveis a uma maior qualidade de vida            

profissional, que quando mais inicial dentro da trajetória escolar, mais desvalorizado é e com              

maior presença dos grupos aqui destacados. 

A fragilização da profissão docente aqui observada indica a necessidade de estudos            

que explorem a precarização da profissão docente dentro do próprio ocupacional. 
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