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Resumo 

O presente trabalho se enraíza no esforço de pensar no papel da escola, a partir 

das narrativas dos docentes, um dos atores responsáveis pela construção deste espaço. 

Em pesquisa realizada anteriormente, o recorte se assentou no projeto de vida de 

estudantes de uma escola pública tendo em vista o campo de possibilidades que lhes era 

apresentado. Nesse percurso, constatei a fecundidade da escola enquanto campo de 

pesquisa e reflexões. Dada essa possibilidade, mudei o enfoque, objetivando abarcar, a 

partir de estudos de trajetória e de projetos de vida, a narrativa dos docentes sobre o 

espaço escolar e sobre suas próprias práticas. Neste artigo, analiso sentidos e 

significados que emergiram nos discursos de três professores de Sociologia 

entrevistados, no intuito de contribuir para o debate sobre a importância e 

potencialidades da escola no atual cenário social e político vivido pelo país. 

Palavras-chave: trajetórias; projetos; campo de possibilidades; sociologia escolar; 

práticas docentes.  
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“A ciência social trata de problemas de 

biografia, de história e de seus contatos 

dentro das estruturas sociais. São estes três – 

biografia, história e sociedade – pontos 

coordenados do estudo adequado do homem 

(...). Os problemas de nosso tempo – que 

incluem o problema da natureza mesma do 

homem – não podem ser formulados 

adequadamente sem aceitarmos na prática a 

opinião de que a história é a medula do 

estudo social, e reconhecermos a necessidade 

de desenvolver mais uma psicologia do 

homem que seja sociologicamente 

fundamentada e historicamente relevante. 

Sem o uso da história e sem o sentido 

histórico das questões psicológicas, o 

cientista social não pode, adequadamente, 

formular os tipos de problemas que devem 

ser, agora, os pontos cardeais de seus 

estudos”. (Charles Wright Mills, 1969). 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Notas introdutórias sobre pesquisas em espaços escolares em tempos de golpes 

Este artigo resulta de uma reflexão inicial sobre as necessidades e os interesses 

de alunos de duas turmas de 3º ano do Ensino Médio de uma escola pública
1
 para a 

criação de um espaço escolar que, dialogando com seus anseios, fosse, de fato, 

transformador. Mais do que refletir sobre o projeto político-pedagógico no qual os 

jovens estavam (obrigatoriamente) inseridos, busquei analisar as trajetórias e os projetos 

de vida dos estudantes através de suas próprias falas e entender o ponto de vista 

(MALINOWSKI, 1978) daqueles que são os mais afetados por todos os acontecimentos 

envolvendo o tema da Educação: os estudantes são a ponta de todo um processo que 

envolve desde os debates burocrático-ministeriais à programação do conteúdo abordado 

no plano de aula.  

O interesse no desenvolvimento de pesquisas sobre a escola enquanto espaço de 

diálogos com a realidade de grande parte dos jovens brasileiros em idade escolar, se deu 

a partir dos encontros e da interação proporcionados pelo Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID-CAPES) e pelas disciplinas de Pesquisa e 

Prática de Ensino de Ciências Sociais.  

O resultado dessa pesquisa, resumidamente, demonstrou que a escola já não se 

apresenta como espaço privilegiado de acesso e/ou transmissão do saber, pois projetada 

nos paradigmas de uma sociedade que valoriza a “educação por lote” a partir de 

recompensas àqueles que seguiam as instruções do detentor único do conhecimento. A 

escola, como observado, e repetindo o que era preconizado na era industrial, incentiva o 

aprendizado baseado na memorização e na repetição: a produção (e controle) de massa 

servia basicamente para produzir trabalhadores preparados para o trabalho fabril, 

padronizados e sem autonomia
2
.  Por outro lado, e sendo mais otimista, o trabalho 

demonstrou latente uma fagulha na busca por uma sociedade mais justa e com mais 

possibilidades, seja através do reconhecimento do que a escola ofertou ou deixou de 

                                                             
1 A pesquisa foi realizada na cidade de Niterói, região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, no ano 

de 2017, durante o estágio supervisionado da Licenciatura e resultou no artigo apresentado à disciplina 

Pesquisa e Prática de Ensino IV. Os dados foram obtidos através de conversas com os alunos, realizadas 

majoritariamente fora de aula ou fora do período de aula. O anonimato dos mesmos foi garantido, para 

deixá-los mais à vontade. 
2

 6 Problemas com o nosso Sistema Educacional. Animação. 6’. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=AQQx5YSUKeg>. Acesso em novembro de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=AQQx5YSUKeg
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oferecer àqueles estudantes, seja através da esperança de acesso ao Ensino Superior, em 

cursos como jornalismo, medicina, engenharia, contabilidade, educação física, direito.  

Vale lembrar, aqui, do antropólogo Gilberto Velho (2003), quando defende que 

os projetos individuais lidam com a performance, as explorações, o desempenho e as 

opções, ancoradas em avaliações e definições da realidade, ou seja, relacionam-se ao  

campo de possibilidades vislumbrados pelos indivíduos, neste caso,  jovens estudantes.  

Ademais, percebeu-se a enorme fecundidade do espaço escolar como objeto de 

estudos. É essa fecundidade que incentiva o presente trabalho que, vale dizer, tinha uma 

proposta diferente. Pretendeu-se analisar as perspectivas de vida de alunos de 3º ano do 

Ensino Médio de uma escola situada em Jurujuba, bairro situado na cidade de Niterói 

que é considerado pesqueiro. Tal classificação, que atribui ao bairro a característica 

pesqueira, foi proposta nos anos 1970 (DUARTE, 1999:16), e continua atual, tendo em 

vista a localização privilegiada da região e as oportunidades profissionais oriundas da 

pesca para os seus moradores. 

Através das narrativas dos estudantes desta escola seriam traçadas as 

perspectivas profissionais que norteariam seus futuros, bem como seria analisado o 

papel que a atividade pesqueira teria nessas decisões. Seria possível, assim, refletir se os 

estudantes vislumbravam em tal atividade um caminho possível e viável ou se ela já não 

mais conseguiria atrair a juventude enquanto profissão, deixando de ser transmitida 

através das gerações.  

A proposta foi levada à Coordenadora Pedagógica da escola, que se mostrou 

muito receptiva à ideia. Entretanto, a realização da pesquisa foi obstada pela burocracia 

que envolvia obter uma autorização para acessar tal escola enquanto pesquisador não 

estando institucionalmente vinculado à mesma.  

Em outras palavras, como não estava oficialmente ligado à escola enquanto 

estagiário (já que havia concluído a disciplina Pesquisa e Prática de Ensino IV), a 

Secretaria de Educação requisitou um projeto detalhando o que seria estudado. A 

análise desse projeto e sua consequente aprovação tardariam, em média, mais tempo do 

que dispunha para finalizar este trabalho, restando inviável seu início e sendo, pois, 

temporariamente deixado de lado o intento.  

 Em virtude de tantas incertezas, decidi, então, me debruçar sobre as narrativas 

dos docentes acerca do papel da escola e de suas próprias práticas, dentro do campo de 

possibilidades aberto à ação docente na atualidade. Analiso, a partir de entrevistas, os 

sentidos atribuídos à docência por três professores de Sociologia através de suas 
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trajetórias profissionais, buscando entender como o magistério se torna uma questão 

central em seus projetos profissional e de vida – que claramente se entrelaçam. Discuto, 

por fim, questões sobre a ação pedagógica do professor dentro de um campo de 

possibilidades que dá sentido à docência como ofício. Assim como no trabalho anterior, 

este estudo revela uma preocupação em relação às perspectivas presentes e futuras do 

país. Tanto os alunos, quanto os professores se mostraram temerosos frente à situação 

político-econômica brasileira. 

No atual contexto de retrocessos em diferentes esferas, onde os 

conservadorismos político e religioso parecem pautar as decisões sobre o futuro do 

Brasil, a área educacional vem sendo alvo de duros ataques, que não poupam nem 

mesmo os pensadores consolidados pela história como maiores especialistas do tema no 

país, como vem ocorrendo com Paulo Freire, eleito por alguns grupos como “vilão da 

educação” e tido como “doutrinador marxista”. Exemplos recentes são os cortes dos 

gastos sociais (que afetam diretamente a Educação – principalmente a escola pública), a 

Reforma do Ensino Médio e o movimento Escola Sem Partido, temáticas tratadas pelos 

docentes escutados, sem que tenham sido diretamente indagados sobre as mesmas. 

A pretensa Reforma do Ensino Médio liquida um percurso formativo ao 

estabelecer um tempo integral que, de fato, não representa o número de horas de 

determinada disciplina, mas um conceito. Tal concepção, cujos interesses privatistas são 

norteadores, pretende a formação para o trabalho, com a consequente alocação de 

jovens nos ensinos profissionalizantes precários. Isso ocasionaria, por fim (ou fins!), a 

transformação do professor em mero monitor e operador de recursos que já lhe chegam 

prontos, ampliando, assim, os mecanismos de controle ideológico e pedagógico.
3
  

O movimento Escola sem Partido (ESP) também atua na tentativa de neutralizar 

os (poucos) espaços nos quais o professor atua buscando estimular os estudantes a 

desenvolverem o pensamento crítico, propondo a proibição de determinados temas no 

currículo e, em sala de aula, sob o pretexto de aparelhamento político-educacional da 

                                                             
3  Argumentos obtidos em evento acadêmico (“O PIBID e a formação de professores: construção de 

saberes e práticas para o ensino da Sociologia na educação básica”), realizado na Universidade Federal 

Fluminense no dia 27 de junho de 2017. A mesa redonda, formada pelo Prof. Dr. Luiz Felipe Guimarães 

Bom (Colégio Pedro II) e pela Profª. Drª. Luciana Freitas (Faculdade de Educação/UFF) debateu o tema 

“Aspectos e impactos da atual reforma no Ensino Médio brasileiro”, com a mediação da Profª. Drª. 

Rosana da Câmara (Faculdade de Educação/UFF). 
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escola
4
 e, em defesa da neutralidade do ensino. O ESP pretende a retirada de matérias 

com abordagem crítico-reflexiva, reforçando a reprodução de desigualdades estruturais.  

A manifesta rejeição à liberdade de expressão dos professores é apenas uma das 

alegorias do movimento, que também,  

“identifica dois inimigos concretos a combater, considerados os 

agentes dos males resultados resultantes da doutrinação 

supostamente existentes nas escolas: o Partido dos 
Trabalhadores e a pedagogia de Paulo Freire, educador 

identificado com o PT” (CUNHA, 2016:36). 

 

A negação do diálogo em sala de aula, reforçada a partir de termos como 

“marxismo cultural” ou “ideologia de gênero”,  

“mescla uma concepção semi-medieval de educação centrada 

no monopólio da família e da religião (a partir da diferenciação 
entre educação e instrução proposta pelos idealizadores do 

projeto) articulada a um individualismo metodológico típico das 

teorias liberais clássicas. O modelo de educação é visto como 
mera instrução, indiretamente modelando-a à obtenção de 

conhecimentos a-críticos (ditos ‘técnicos’) mobilizados para a 

inserção do indivíduo na realidade como um mero operador da 

mesma.” (VIEIRA, 2017). 

 

Importante insistir nos comentários sobre o ESP, já que o movimento pretende o 

controle do fazer docente, combatendo e impossibilitando a autonomia do professor em 

sala de aula. Para os defensores do Escola Sem Partido, não cabe ao professor educar, 

responsabilidade essa da família e da religião. Cabe ao docente, então, a mera tarefa de 

transmitir os conteúdos, restando vedadas a “doutrinação política e ideológica” e o 

“conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais” (PENNA, 2016:45). 

Conforme observado por Fernando Penna (2016), professor da Universidade 

Federal Fluminense que atualmente é um dos expoentes no debate do assunto e opositor 

daquilo que normalmente chama de “Escola Com Mordaça”, há uma falsa dicotomia já 

no nome: não existe “escola sem partido” ou “escola com partido”. O estudante, 

defende Penna, deve se sentir capaz de mudar a realidade na qual está inserido,  sob 

pena de haver um descompasso ainda mais gritante entre o que a escola oferece e o que 

os estudantes valorizam. 

Não há que se falar, pois, na “vulnerabilidade do educando”, proposta pelo ESP, 

porque o estudante não é mera clientela cativa, nem passiva. (PENNA, 2016:56). 

Concordar com a premissa do movimento seria aceitar a escola como mero espaço de 

                                                             
4 A escola toma partido: uma resposta ao projeto de lei Escola sem Partido. 45’. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=cTq21yJa0os>. Acesso em novembro de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=cTq21yJa0os
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transmissão de conteúdos, sem o respeito à autonomia tanto dos estudantes, quanto dos 

docentes; seria pré-determinar os locais acessíveis para determinadas parcelas da 

população, comumente alijadas dos espaços socialmente valorizados pelas classes 

dominantes. E, aqui, resta o ponto de convergência entre o Escola Sem Partido e a 

Reforma do Ensino Médio: a tentativa de colocar a escola à serviço dos interesses do 

mercado, formando mão de obra barata para a base da pirâmide social. Além do 

movimento e da proposta de reforma citados, se descortina e se intensifica a 

precarização das condições do trabalho docente. Trata-se de feito adjacente ao advento 

de novas tecnologias e sua utilização no campo educacional, cujos impactos vêm 

afetando diretamente o fazer docente. Por exemplo, na cidade de Angelina, em Santa 

Catarina, é possível contratar aulas avulsas através de um aplicativo de celular, sem 

vínculos empregatícios. O fenômeno, que funciona através de um leilão reverso (“quem 

aceita menos?”), foi chamado de “uberização dos professores”
5
. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1.Questões  e estratégias metodológicas 

 

É importante traçar a motivação em relação à escolha dos professores, cujo 

anonimato será mantido. Informá-los que seus nomes não seriam tornados públicos foi 

uma tentativa de evitar o que Berreman (1975) chamou de controle de impressões: as 

falas não precisariam ser meticulosamente controladas para agradar ou para evitar 

quaisquer inconvenientes.  

O recurso entrevista, ademais, pretendeu evitar a confusão entre aquilo que os 

professores fazem e o que dizem que fazem. Seria inviável neste momento – e fica a 

sugestão para trabalhos futuros – acompanhar suas aulas, o que certamente traria uma 

infinidade de questões adjacentes, dadas as possibilidades do espaço escolar enquanto 

campo para pesquisa.  

Assim, construiu-se um roteiro com o objetivo de orientar a conversa em busca 

dos significados conferidos pelos docentes à sua prática, ao seu cotidiano, ao papel da 

Sociologia na escolarização dos jovens. Para tanto, buscou-se compreender estas 

percepções no contexto das suas trajetórias desde a graduação.  

                                                             
5 Em: “O professor Uber. Educação: A precarização das relações de trabalho fragiliza a carreira docente”. 

Carta Capital, Ano XXIII Nº 967, 30 de agosto de 2017. 
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Para seleção dos temas, portanto, o citado roteiro serviu como guia das 

entrevistas
6
. A primeira delas, talvez tenha sido a mais complicada, porém ofereceu um 

aprendizado para a construção das demais. Percebi que o roteiro traçado deixava de 

abarcar alguns pontos fundamentais durante a realização da conversa. Por sorte, as 

vicissitudes dos caminhos tomados pela narrativa do interlocutor me levaram a novas 

questões e, logo, à produção de novas estratégias para os encontros subsequentes com 

os interlocutores. 

O aprendizado oriundo da entrevista-piloto me fez ser mais rigoroso quanto ao 

roteiro. Os seguintes encontros foram, então, estruturados a partir de temas que 

nortearam não só as próprias entrevistas, mas também este estudo. A primeira pergunta 

ou, melhor, colocação, tratava da formação do docente. Depois, entender como se deu a 

escolha pela Licenciatura, em detrimento (ou não) do Bacharelado. A partir daí, 

identificar se lecionar sempre esteve nos planos do interlocutor, questão que se mostrou 

muito interessante, e na sequencia, quando começou a dar aulas. 

Logo, restava saber onde se dava a atuação profissional, tanto no aspecto 

geográfico, quanto em relação ao setor (público ou privado). E, assim, se descortinava 

uma miríade de alternativas, de acordo com a trajetória de cada um dos docentes.  

Em comum, indaguei a visão deles sobre lecionar em escolas públicas e 

privadas, particularidades das escolas em relação ao local onde se situam, o primeiro 

contato dos estudantes com a disciplina, qual o papel da escola e como o interlocutor 

vislumbra o tema da Educação atualmente – e de que modo isso afeta  suas próprias 

práticas profissionais, dentro do campo de possibilidades em que estão inseridos. 

Ainda, devido às diferenças nas respostas obtidas e da própria trajetória dos 

interlocutores, algumas perguntas específicas foram feitas, no intuito de trazer mais e 

diferentes questões para o debate. Outras surgiram somente após a transcrição das 

entrevistas. Foram entrevistados três docentes de Sociologia em escolas públicas com 

atuação em diferentes cidades do Estado do Rio de Janeiro como Teresópolis, Campos 

dos Goytacazes e São Gonçalo, além de Niterói.  

Dois dos interlocutores têm formação em Ciências Sociais, e um em História – 

embora lecione Sociologia e outras disciplinas. Em comum, todos eles são jovens 

professores, com idades entre 29 e 34 anos, concursados, que se dividem (ou, em algum 

momento, se dividiram) nas esferas pública e privada, e lecionam há não mais do que 10 

                                                             
6 Cf. roteiro no anexo. 
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anos. A escolha dos interlocutores foi pautada por vários motivos, dentre os quais a 

proximidade geográfica e pessoal em relação aos mesmos. Com isso, foi possível 

conhecer o anseio recíproco de participar de pesquisas, debates e estudos sobre o campo 

educacional e o sentido da docência em suas trajetórias profissionais.   

Tendo em vista a indisponibilidade de tempo para entrevistar mais docentes, a 

opção pelos citados profissionais deixa lacunas, mas também lança possibilidades 

exploratórias, uma das perspectivas desse trabalho. Ciente do terreno fértil que é o 

campo em análise, resta para tempos vindouros o alargamento da pesquisa, de forma a 

abarcar também as professoras – e todas as questões que o gênero pode suscitar dentro 

do próprio espaço escolar –, bem como docentes com os mais diferentes perfis, 

interesses e trajetórias, o que encorparia a discussão sobre o campo educacional e a 

atuação e visão dos docentes.  Finalmente, a disciplina que lecionam oferece o debate, 

dentro da própria prática em sala de aula, dos temas que serão aqui levantados, como o 

papel da escola dentro da lógica mercadológica e os caminhos capazes de criar 

microfissuras no sistema capitalista. A Sociologia se utiliza de ferramentas (teorias e 

conceitos) que pretendem uma análise científica da realidade
7
, através de temas como 

democracia, ou cidadania, estratificação e desigualdade social etc. 

A abordagem dos mencionados temas está prevista pelo Currículo Mínimo da 

disciplina que, no Estado do Rio de Janeiro, é elaborado pela Secretaria de Educação 

(SEEDUC), e se organiza através da seleção de “habilidades e competências”
8
 que 

devem ser abordadas em cada bimestre do ano letivo. Tal documento é uma forma 

oficial, escrita e publicada de se estruturar um determinado campo e prevê os conteúdos 

mínimos que cada disciplina deve oferecer os estudantes. Em suma, o Currículo 

Mínimo concretiza formalmente os objetivos atribuídos ao ensino da Sociologia.  

Entretanto, em que pese ser um preceito formal que deve ser seguido pelos 

docentes, já foi analisado que sua estrita observância não é tão simples assim. 

Professores argumentam escassez de tempo em relação ao volume de conteúdos 

sugeridos pelo Currículo, dificuldades educacionais adquiridas ao largo da vida 

estudantil e problemas com a adequação dos conteúdos aos currículos (MAÇAIRA; 

GESTEIRA; MONTEZ, 2012).  

                                                             
7  Contexto e princípios gerais. (Coleção Sociologia no Ensino Médio). 50’. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=ItHw-OdSO00&list=PLrQUGGcyHZ-Hhn2W0s-

IdBfefGCIQwZe7>. Acesso em novembro de 2017. 
8 O Currículo Mínimo para o ensino de Sociologia nos colégios estaduais do Rio de Janeiro pode ser 

encontrado no webite do Governo do Estado. Disponível em: 

http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=5776111. Acesso em: 01/07/2018. 

http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=5776111
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Tendo em vista as diferenças entre os paradigmas em que estão assentadas a 

escola e a sociedade, a seleção de conteúdos proposta pelo Currículo Mínimo não 

consegue abarcar a dinamicidade da realidade social, contribuindo com um 

descompasso entre escola-ensino-sociedade.  

Por isso, alguns pesquisadores do tema curricular observaram a existência de um 

“currículo oculto” (GIROUX, 1997), que é aquele que transpassa o prescrito, sendo 

construído pelos docentes em suas próprias práticas e na relação com os alunos. Ele se 

consolida enquanto fuga à normalidade (curricular), pois opõe um documento que 

apenas reproduz as desigualdades sociais a outro que pretende a formação de cidadãos 

incluídos e atuantes (QUIRINO; PEREIRA; LEAL; OLIVEIRA, 2011).   

As entrevistas e os objetivos que ensejaram este estudo não contemplaram a 

fundo tal temática. Dado o caráter exploratório do mesmo, conforme já mencionado, 

resta a sugestão para trabalhos futuros ou mesmo o aprofundamento deste. Se a escola é 

construída através de “negociações” entre os anseios dos docentes e os anseios dos 

estudantes, esta é uma questão de atual e pertinente interesse, sobretudo levando-se em 

consideração que assuntos relativos ao Currículo Mínimo foram levantados pelos 

próprios entrevistados. Os instrumentos metodológicos de análise da realidade 

proporcionados pela abordagem científica da disciplina dentro de sala de aula 

contribuem, também, para os propósitos desse trabalho. Nada mais apropriado que 

utilizar a narrativa dos professores de Sociologia para buscar uma compreensão mais 

específica do cotidiano, relacionando situações vividas a uma noção mais geral e 

procurando as causas de um acontecimento, buscando, pois, identificar e entender os 

sentidos que eles conferem às próprias ações.  

Além disso, a utilização dessas ferramentas, desde o Currículo Mínimo até os 

temas trabalhados em sala, permite uma maior aproximação das categorias utilizadas 

pelos interlocutores. Em outras palavras, o que os professores consideram enquanto 

aula, papel da escola ou capital cultural revelam visões que se aproximam 

semanticamente, garantindo um rigor maior na análise conjunta das respostas. Não foi 

necessário, pois, inquirir o que eles entendiam como aula, por exemplo. (HERZFELD, 

2014).  

3. DOCENTES DE SOCIOLOGIA: TRAJETÓRIAS E POSSIBILIDADES DA 

PRÁTICA PROFISSIONAL  

3.1. Trajetórias docentes dentro de um campo de possibilidades. 
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Do ponto de vista teórico, foi fundamental refletir previamente sobre as questões 

norteadoras deste trabalho e produzir dados a partir das entrevistas, orientado pelas 

noções de Gilberto Velho sobre projetos, trajetórias e campo de possibilidades. Cumpre, 

nesse momento, trazer à tona esta discussão, pois a atividade docente aqui analisada  é 

atravessada e marcada pelos referenciais teóricos imaginados pelo mencionado 

antropólogo. 

Nesse sentido, pensar nas trajetórias profissionais e nos projetos de vida dos 

docentes de Sociologia demanda uma reflexão sobre o campo de possibilidades em que 

estão inseridos. Conforme se observa na narrativa dos interlocutores, nem sempre é 

possível realizar aquilo que  pretendiam enquanto docentes, porque, dentre outros 

motivos, não havia condições materiais disponíveis.  

Assim, tanto as trajetórias, quanto os projetos individuais se articulam a um 

certo  campo operacionalizado a partir de premissas e paradigmas compartilhados por 

universos específicos, o campo de possibilidades, que 

“trata do que é dado com as alternativas construídas do processo 
sócio histórico e com o potencial interpretativo do mundo 

simbólico da cultura. O projeto no nível individual lida com a 

performance, as explorações, o desempenho e as opções, 
ancoradas a avaliações e definições da realidade. Estas, por sua 

vez, nos termos de Schutz, são resultado de complexos 

processos de negociação e construção que se desenvolvem com 

e constituem toda a vida social, inextricavelmente vinculados 
aos códigos culturais e aos processos históricos de longue 

durée”. (VELHO, 2003: 28). 

   

Nesse sentido, a trajetória profissional é marcada pelas possibilidades que se 

apresentam. Neste  caso, a escolha pela Licenciatura foi construída ao longo da 

formação acadêmica. O magistério, pois, não era um projeto, mas uma escolha objetiva 

que foi se desenhando a partir de um descortinamento de situações, como a 

oportunidade de inserção profissional oriunda da obrigatoriedade do ensino da 

Sociologia nas escolas.  

Em outras palavras, o projeto individual que marca a trajetória profissional dos 

interlocutores interage com outros projetos, individuais ou coletivos, em constante 

tensão. Esse encontro modifica os indivíduos, mas também os espaços culturais e 

sociais onde acontece essa interação: 

“Deste modo, se pode compreender que os projetos individuais 
não operam em um vazio, mas através de premissas e 

paradigmas culturais compartilhados por e em universos 
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específicos. E os projetos sociais e culturais, por sua vez, não 

são produtos de uma mão desconhecida que opera independente 

dos homens, mas, também são constituídos e operam nos e 
através dos processos interacionais entre os indivíduos sociais.” 

(KOURY, 2015: 16). 

 

Assim, para entender a escolha do projeto, é determinante percebê-lo dentro de 

um campo de possibilidades, que permite, aliás, a modificação do próprio projeto ao 

longo da trajetória profissional: 

“Logo, se compreendemos que a carreira é uma construção 

realizada pelo indivíduo a partir de objetividades e 
subjetividades que compõem um campo de possibilidades 

através do qual ele transita e negocia a realidade, então, em 

decorrência, podemos entender que a carreira depende dos 

campos de possibilidades. Em outras palavras, o indivíduo 
somente é capaz de constituir uma carreira a partir das 

possibilidades que visualiza em sua trajetória. Tais 

possibilidades são negociadas entre aquilo que é dado 
objetivamente e aquilo que é interpretado subjetivamente.” 

(DELUCA; ROCHA-DE-OLIVEIRA; CHIESA, 2013:468).  

 

Diversos fatores são determinantes na escolha pelo magistério, como será 

demonstrado neste estudo através da narrativa dos interlocutores sobre suas trajetórias. 

As alternativas apresentadas aos indivíduos, estando em constante atualização e 

ressignificação, permitem compreender a “maneira pela qual os projetos se 

movimentam ao longo de uma trajetória de vida” (DELUCA; ROCHA-DE-OLIVEIRA; 

CHIESA, 2013: 466).  

É possível, enfim, defender que a docência passa a ganhar sentido para os 

entrevistados tendo em vista um certo  campo de possibilidades. Afinal, foi durante a 

trajetória acadêmica que o magistério passou a nortear os projetos individuais de cada 

um dos deles. Ainda, tais projetos agem e se transformam através de arranjos sociais, 

em diálogo com as condições impostas aos agentes (VELHO, 2003:134).  

E foi nesse processo que eles passaram a refletir sobre suas próprias ações e 

estratégias docentes. Ou seja, além das negociações em suas trajetórias, que culminaram 

na definição do magistério enquanto projeto individual, outros embates foram – e são – 

cotidianamente travados. Por exemplo, a negociação entre seus anseios enquanto 

docentes e os anseios dos alunos, que transforma a própria atuação pedagógica e aquilo 

que ambos os atores definem como sala de aula ou debate.  
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Esse mosaico de entrelaçamentos de anseios a serem negociados é tema 

relevante e constante na fala dos interlocutores, que precisam lidar com uma 

encruzilhada de demandas que vão desde as proposições curriculares nacionais até 

assuntos cotidianos relativos à sala de aula. Isso seria, aliás, tema para um trabalho 

inteiro, no sentido de entender como se dão as negociações envolvendo o trabalho 

docente e de que forma elas alteram ou são alteradas pela realidade.    

 

3.2. O saber docente e a subjetividade dos professores 

Além do campo de possibilidades a partir dos quais os docentes traçam seus 

projetos individuais que culminam em suas trajetórias profissionais, é importante  

indagar de que maneira a subjetividade dos professores influencia no saber e no fazer 

docente. Para isso, é necessário, em primeiro lugar, reconhecer que eles são atores 

competentes e sujeitos do conhecimento, e não meros técnicos que aplicam 

conhecimentos produzidos por outros (TARDIF, 2002). 

A construção deste trabalho, quando se baseia na narrativa dos professores sobre 

suas próprias práticas, abarca obrigatoriamente o reconhecimento de suas 

subjetividades, além da marca que ela imprime na ação docente, uma identidade forjada 

no espaço escolar. Os interlocutores, pois, foram considerados como sujeitos do 

conhecimento que “possuem, utilizam e produzem saberes específicos ao seu ofício, ao 

seu trabalho”. 

 Conforme propôs Tardif (2002), é imprescindível trazer para o debate a 

subjetividade dos docentes, que não são meros agentes transmissores de conteúdos 

determinados por mecanismos institucionais. Em se tratando de pesquisa que pretende a 

análise de projetos individuais dentro de um campo de possibilidades, resta fundamental 

vislumbrar os interlocutores a partir de suas próprias narrativas, ou seja, enquanto 

sujeitos detentores de saberes específicos que são utilizados e produzidos em sem 

ofício.  

Por isso é importante ter em mente  o alerta de Tardif (2002), para quem “a 

produção dos saberes sobre o ensino não pode mais ser privilégio exclusivo dos 

pesquisadores”. Em outras palavras, os docentes são detentores de conhecimentos e 

saberes oriundos da própria profissão, de maneira que o 

“trabalho dos professores deve ser considerado como um espaço 

prático específico de produção, de transformação e de 

mobilização de saberes e, portanto, de teorias, de 
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conhecimentos e de saber-fazer específicos ao ofício de 

professor”. (TARDIF, 2002:234).  

 

Esses saberes específicos, engendrados a partir da própria prática profissional, 

não podem passar despercebidos, sob pena de subutilizar as narrativas e as construções 

professorais feitas durante a ação pedagógica. Assim, a realização de pesquisa no campo 

educacional demanda fomentar esse diálogo crucial com os professores, analisando suas 

subjetividades através de diferentes enfoques. 

O contato cotidiano com os alunos situa o educando num espaço de mediação de 

cultura e saberes escolares, de forma que é sobre seus ombros que repousa a missão 

educativa da escola. Ele frequentemente está, observa Tardif (2002:243), “em último 

lugar na longa sequência de mecanismo de decisão e de estruturas de poder que regem a 

vida escolar”.  

Torna-se necessário, então, conceder aos educandos “tempo e espaço para que 

possam agir como autores autônomos de suas próprias práticas e como sujeitos 

competentes de sua própria profissão”, construindo, pois, o saber-fazer do professor, 

que 

“é diferente, porque envolve a mobilização de múltiplas fontes 

como as etapas da formação, os conhecimentos prévios ao 

ingresso na profissão e as experiências ao longo do exercício da 

docência. Por conseguinte, os saberes podem ser caracterizados 
como temporais; condição atrelada tanto à história escolar ou 

familiar dos professores como a sua carreira.” (MACENHAN; 

TOZETTO; BRANDT, 2016:513). 
 

É nesse sentido que se torna fundamental pensar sobre os saberes dos 

professores, já que oriundos também de sua atuação e experiência profissional. Negar a 

importância da subjetividade dos professores em sua ação profissional é retirar-lhes a 

capacidade de nomear, de objetivar e de partilhar sua própria prática e sua vivência 

profissional (TARDIF, 2002):  

“Sendo assim, por mais que o autor especifique que os saberes 

docentes podem ser provenientes do conhecimento a respeito 

das ciências da educação e de métodos e técnicas pedagógicas 

(saberes da formação profissional), do domínio do conhecimento 
específico a ser ensinado (saberes disciplinares), da apropriação 

de uma forma “escolar” de tratar os conhecimentos que serão 

objeto de ensino (saberes curriculares) ou da própria vivência 

diária da tarefa de ensinar (saberes experienciais), ao mesmo 
tempo reconhece que existe um saber específico que é o 

resultado da junção de todos esses outros e que se fundamenta e 

se legitima no fazer cotidiano da profissão”. (CARDOSO; DEL 
PINO; DORNELES, 2012:4).   
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3.3. Estudo de trajetórias de docentes de Sociologia: possibilidades da abordagem 

 

Importante esclarecer que não se pretende fazer uma análise mais aprofundada e 

metodológica sobre a viabilidade dos estudos de trajetórias, contidas aí as críticas ao 

método escolhido. Tampouco se tem como norte discutir a indissociabilidade entre o 

indivíduo e a redes sociais das quais ele participa, ou a interpendência entre estas redes 

e a trajetória individual, ou mesmo o dilema do dualismo sociedade-indivíduo 

(GUÉRIOS, 2011).   

Mais do que refletir sobre a interdisciplinaridade dos estudos de trajetórias ou as 

subjetividades de cada interlocutor, pretende-se, através delas, identificar perspectivas 

acerca do tema maior no qual este trabalho se insere, qual seja, o papel da escola e a 

fecundidade desse espaço enquanto objeto de pesquisa, reflexões e perspectivas através 

da construção das narrativas dos docentes de Sociologia sobre suas trajetórias 

profissionais. 

Longe de pretender abandonar a necessária discussão metodológica, buscou-se, 

de maneira menos ambiciosa do que aqueles que se aprofundam nas possibilidades 

epistemológicas da estratégia “estudo de trajetórias” adotada, concatenar 

criteriosamente as falas dos interlocutores com algumas questões atuais que repercutem 

o cenário encontrado por eles no espaço escolar, abrangendo desde a sala de aula, 

passando pela Secretaria de Educação e chegando, numa maior escala, às decisões dos 

Poderes em relação ao tema da Educação – na atualidade ou em relação ao que ainda vai 

se descortinar. 

Nesse sentido, através do registro escrito baseado em narrativas pessoais 

coletadas em entrevistas, buscamos a contextualização pessoal, histórica, social, 

institucional e/ou política de narrativas (CLOSS, 2015: 529). Estas, quando analisadas 

em conjunto às perspectivas dos estudantes em trabalho já realizado, podem possibilitar 

traçar um panorama sobre o cenário recente do sistema educacional, além do 

mapeamento do campo de discussões sobre o espaço escolar e lançar novas provocações 

sobre o tema e sua pertinência.  

 

3.4. Trajetórias docentes: sentidos e significados atribuídos à prática profissional e 

ao ensino da Sociologia 
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A análise das trajetórias profissionais dos três interlocutores entrevistados traz 

aspectos interessantes, que perpassam as decisões subjetivas e os posicionamentos 

adotados – sem, obviamente, relegá-los ao esquecimento. Elas proporcionam, para além 

das questões individuais, possibilidades. Mais precisamente, a possibilidade de entender 

como operam os atores dentro do cenário educacional, além, é claro, do próprio cenário. 

Mas também, em contrapartida, permitem identificar como tal cenário se descortina a 

ponto de alterar a própria ação docente.  

Se, conforme demonstrado, é imprescindível escutar os alunos para afirmar que, 

para eles, é crucial pensar numa escola diferente dessa que vem sendo utilizada para 

excluir, para estabelecer, marcar, reproduzir diferenças, para confirmar e legitimar 

desigualdades (MOREIRA, 2007), trazer a narrativa dos professores permite estabelecer 

um diálogo, pensar de modo relacional as questões cruciais vislumbradas por esses 

atores sociais ao longo de suas experiências.  

 Dessa forma,  não me refiro ao diálogo construído conjuntamente entre aluno e 

professor visando uma educação humanizadora e transformadora, preconizado por 

Paulo Freire (2017) – ambos, sem dúvida, essenciais, Paulo Freire e o diálogo –, mas, 

neste estudo, trata-se de um encontro entre o que falam os estudantes, e o que falam os 

professores, atores fundamentais daquilo que entendemos por Educação. 

Dentre os inúmeros fatos interessantes e que mereceriam atenção, um requer 

destaque: lecionar não estava nos planos iniciais dos interlocutores. A Licenciatura, 

enquanto requisito para a docência foi um caminho tomado durante ou ao final da 

formação, e não um projeto anteriormente definido. 

 

Pesquisador: Por que a escolha pela Licenciatura? 
Interlocutor 1: A perspectiva antes não era nem tanto a 

Licenciatura, mais mesmo, a discussão da História. Já tinha 

começado a fazer a faculdade de Direito, não tava gostando 

muito. Sempre me interessei muito por História no Ensino 
Médio, mesmo fazendo a faculdade de Direito, sempre tive um 

grande interesse, resolvi prestar o vestibular para História, 

passei, comecei a levar as duas faculdades por um tempo juntas, 
mas aí abandonei para me dedicar totalmente à História. 

 

Pesquisador: Começou só com o Bacharelado? 

Interlocutor 3:  É, só com o Bacharelado. Eu fiz como um 
leque de opções maior, eu não imaginava trabalhar dando aula, 

sinceramente se eu dissesse pra você que eu me imaginava... 

hoje, pensando no passado, na época de Ensino Médio, eu 
entendo que já tinha uma veia para o magistério, para dar aula, 

para a Licenciatura, mas não imaginava, não previa nos 
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melhores cenários a condição de professor, pelo contrário, como 

muito do senso comum, você acredita que o professor não é 

valorizado, não é reconhecido, enfrenta uma série de 
dificuldades... ,mas aquilo era muito forte dentro de mim, minha 

mãe é professora de Biologia aposentada. Eu não cogitava fazer 

Licenciatura, eu cogitei a partir da iminência da obrigatoriedade 
do ensino de Sociologia no Ensino Médio e para abrir mais um 

leque de opção mesmo, não vislumbrando nada garantido. 

Pesquisador: Eu ia te perguntar isso, se você sempre pensou 

em lecionar quando você escolheu o curso que queria fazer na 
graduação... 

Interlocutor 3: Não, não tava não. Eu fiz mais nessa condição 

de abrir mais uma porta, mais uma possibilidade, mais um 
caminho, do que ter sido um plano traçado com uma 

previsibilidade, pensando que poderia ser... 

 
Interlocutor 2:  É, enquanto eu terminava o Bacharelado eu ia 

puxando as Práticas, né, as coisas mais... e fiz junto, mas eu 

terminei o Bacharelado antes, e aí um ano depois a 

Licenciatura. 
Pesquisador: E por que você quis continuar na Licenciatura? 

Por que você resolveu terminar a Licenciatura se você já estava 

formado, graduado? 
Interlocutor 2: Primeiro por experiência de observar como que 

os camaradas foram se alocando profissionalmente. E quase que 

assim, majoritariamente era a docência que absorvia nossa mão 

de obra. Não tem como abrir mão disso e me via muito mais 
próximo, num horizonte muito mais próximo de trabalhar como 

professor do que fazendo outra coisa. Nunca tinha tido uma 

outra experiência né, de assim, fazer parte de um projeto ou de 
uma bolsa para trabalhar com pesquisa, no terceiro setor, 

ONG... Então foi o que era mais palpável, a docência. 

Pesquisador: Mas quando você entrou em Ciências Sociais 
você já pensava em lecionar? 

Interlocutor 2: Não. 

Pesquisador: Quando que aconteceu isso?  

Interlocutor 2: Essa questão é engraçada porque parece que 
essa coisa da docência carrega um pouco essa mística, né, essa 

aura assim, da vocação e de você fazer o que ama e pra mim foi 

uma coisa muito objetiva, era o que tava empregando a minha 
geração, a minha rapaziada, mas eu não tinha um sonho de dar 

aula, não me via um professor.  

Pesquisador: Foi durante a graduação que você viu que... 
Interlocutor 2: Eu vi que era a saída, era onde as pessoas 

estavam se empregando. Tinha os amigos que entraram no 

Incra, Funai esses concursos...mas que também são vagas muito 

restritas. E aí o que pintou mais firme foi a docência e ai eu 
encarei como uma coisa mais próxima, mais palpável e fui. Eu 

gosto, gosto do que faço, mas não tinha esse sonho de ser 

professor. 

 

A análise das trajetórias em tela permite trazer à baila diversas dimensões que 

são pertinentes ao campo da Educação. Em outras palavras, cada um dos interlocutores 
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tem a sua trajetória perpassada por assuntos que dizem respeito não somente ao foro 

individual, mas à docência de maneira geral.  

Algo que chama a atenção inicialmente é que para, estes sujeitos, o magistério 

não era um projeto, vocação, dom, mas uma escolha objetiva que se desenha em certo 

cenário, ou seja, a possibilidade de inserção profissional, em um mercado de trabalho 

que emerge com a obrigatoriedade do ensino da Sociologia, a partir de 2008, com a Lei 

11.684/08 ou ainda, com a observação das experiências de outros colegas. 

Interessante, nesse momento, refletir sobre os motivos que colocam o magistério 

como projeto central na trajetória profissional dos interlocutores, tendo em vista que a 

formação é um processo que culmina na construção de uma identidade profissional e 

que a docência não era o objetivo inicial no momento de ingresso na graduação. Rosana 

Teixeira (2012), ao abordar o processo de iniciação dos licenciandos de Ciências 

Sociais, afirma que a identidade docente, se constitui em função de uma trajetória fruto 

de escolhas, negociações e anseios. Assim, a definição de um projeto profissional é algo 

dinâmico sujeito a reelaborações que provocam, por sua vez, repercussões sobre a 

identidade social dos professores. 

É marcante a transformação nos interesses dos interlocutores durante a formação 

acadêmica: se, a princípio, não vislumbravam na Licenciatura um caminho, passaram, a 

partir de algum momento, a enxergá-la não apenas como uma opção para entrar no 

mercado de trabalho, mas também como ferramenta de transformação – pessoal, 

profissional e social. 

Em que momento se dá essa ruptura? Que elementos estão presentes na 

construção desse novo momento? De início, a Licenciatura se mostra como uma 

alternativa,  um caminho, dentre outros. Licenciar-se seria uma forma de “abrir uma 

porta, uma possibilidade, um caminho” (Interlocutor 3), ainda que tornar-se professor 

não constituísse um sonho prévio (Interlocutor 2). 

Pode-se dizer, então, que os interlocutores foram afetados pela experiência 

docente durante a formação, através das disciplinas ou estágios obrigatórios, ou pelas 

experiências e trajetórias de terceiros. Essa afetação é observada em dois momentos que 

não podem ser precisamente marcados temporalmente, já que é no processo de 

construção da relação com o estudante que o próprio docente constrói sua subjetividade.  

Assim que, num primeiro momento, a formação em Licenciatura é uma forma de 

entrar no mercado de trabalho e dar início à vida profissional; posteriormente, a 

Licenciatura passa a ser uma busca de reciprocidade, marcada por indagações sobre a 
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própria ação docente, seus sentidos, caminhos, efeitos, expectativas. O projeto 

profissional deixa de estar  tão somente focado na entrada no mercado de trabalho para 

se transformar num projeto de vida. 

Cabe, aqui, uma indagação mais profunda, que retorna ao caráter exploratório do 

presente de trabalho e a oportunidade de suscitar novas questões a partir da narrativa 

dos educadores sobre suas próprias práticas: qual o sentido da docência? Ou, em outros 

termos, e parafraseando DaMatta (2001), o que faz do professor, professor? 

Levando para a seara filosófica, é possível sugerir uma análise do tipo social 

desenhado pelo Interlocutor 3, ao definir sua aula na escola pública como “militante 

ativista”, contrapondo-a às aulas mais conteudistas ou formalistas. A categoria 

professor militante coincide com a fala posterior do mesmo interlocutor, para quem a 

sala de aula é um espaço “sagrado, coletivo, meu e dos meus alunos, e a gente faz aquilo 

que é necessário na urgência daquele momento”. A construção coletiva é considerada a 

chave da ação militante e, pois, do professor militante, considerado 

 

“aquele que procura viver as situações e dentro dessas situações 

vividas produzir a possibilidade do novo. Nesse sentido, o 
professor seria aquele que procura viver a miséria do mundo, e 

procura viver a miséria de seus alunos, seja ela qual miséria for, 

porque necessariamente miséria não é apenas uma miséria 
econômica; temos miséria social, temos miséria cultural, temos 

miséria ética, miséria de valores. Mesmo em situações em que 

os alunos não são nem um pouco miseráveis do ponto de vista 
econômico, certamente eles experimentam uma série de 

misérias outras. O professor militante seria aquele que, vivendo 

com os alunos o nível de miséria que esses alunos vivem, 

poderia, de dentro desse nível de miséria, de dentro dessas 
possibilidades, buscar construir coletivamente”. (GALLO, 

2002: 171). 

 

Poder-se-ia, nessa esteira filosófica de experimentações que este espaço permite, 

pensar num devir-professor, ou seja, num acontecimento onde o professor é atravessado 

pelo devir-militante e, em como esse momento, altera suas próprias práticas.  

Aqui, não se trata de uma transformação do professor em alguma outra coisa, 

mas de um evento no qual ele é afetado pela maneira que (acredita que) um professor 

militante percebe o mundo, passando a agir tal como um professor militante agiria. E 

por isso a emergência de tratar a sala de aula como um espaço “sagrado, coletivo, meu e 

dos meus alunos, e a gente faz aquilo que é necessário na urgência daquele momento”, 

como fez o Interlocutor 3. 
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A experiência oriunda desse evento introduz uma instabilidade no mundo 

(DELEUZE, 1987), um movimento minoritário nos termos deleuzianos, já que se trata 

de um espaço no “meio” entre os espaços “começo” e “fim”, ou seja, um estado 

passageiro e fugidio em relação aos padrões (educacionais) impostos hegemonicamente 

ao longo dos anos. Conforme já mencionado, a atuação docente se dá através dos 

campos de possibilidades que lhes estão disponíveis. Assim, em uma encruzilhada de 

demandas pessoais e profissionais, é necessário se encontrar no interior desse 

cruzamento. Foi o que aconteceu com o Interlocutor 1. 

Com formação em História, este professor foi alocado em outra área do 

conhecimento. Ainda que dentro da área das Ciências Humanas, os entreveros da 

profissão o obrigaram a lecionar disciplinas diferentes daquela em que foi formado. Em 

que pese a autocrítica realizada – e não se propõe, aqui, de maneira nenhuma, julgar as 

nuances profissionais que afetam a vida pessoal –, a questão é sistemática e sintomática. 

Sistemática, pois revela uma situação corriqueira de improvisos dentro da burocracia 

administrativa educacional, ao menos regionalmente falando; e sintomático porque 

expõe as feridas do sistema educacional:  

 
Interlocutor 1:  É, o concurso que fiz foi para História, minha 
formação é em História. Acontece que no Estado tem uma coisa 

chamada... agora me escapa o nome. Você faz... não é 

equivalência que chama, daqui a pouco eu lembro como 
chama... você tem a possibilidade de dar aulas sem aquela ser a 

sua formação, aquela que você tem a possibilidade. Mas na 

verdade isso é muito ruim do ponto de vista pedagógico, mas às 

vezes o professor é levado a fazer isso porque a vida dele 
profissional fica muito difícil. Vou me explicar melhor: eu fui 

chamado em Campos, na hora de escolher a escola, matrícula de 

16 tempos, em sala 12 tempos e 4 tempos de preparação. Então, 
só nesses 12 tempos que eu tinha, não havia nenhuma escola 

com 12 janelas de História, então lá mesmo na Secretaria de 

Educação me perguntaram se eu tinha feito disciplinas na 
Sociologia e na Geografia, no caso eu tinha feito duas 

disciplinas de Sociologia na graduação e duas de Geografia, 

então essas duas disciplinas te dão a habilitação para você 

trabalhar em outras áreas. Então, no caso o professor de 
História, o professor de qualquer área de Humanas pode 

trabalhar na Geografia, na Sociologia, na Filosofia, desde que 

tenha essas duas disciplinas, que faça essa equivalência. 
Pesquisador: O que você acha disso, desse processo de 

equivalência no qual um professor de uma área pode se habilitar 

em outra? É comum acontecer isso? 
Interlocutor 1: Muito comum. Em especial na Filosofia tem 

muito. Não tenho os dados aqui para te falar, mas imagino que 

exista uma carência muito grande de professor de Filosofia no 

Estado. Eu mesmo, no tempo que estive no Estado, conheci 
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grande parte de quem dava aula de Filosofia era na verdade 

professor de Sociologia. E também existe uma carência de 

professor de Sociologia, tem muita gente que dá aula de 
Sociologia e é de História. E História é, talvez, de todas as áreas 

de Humanas, a que tem o maior número de profissionais com 

essa formação mesmo na História. Acaba que, como falei, 
muitos professores fazem isso, porque senão a vida fica 

complicada. No meu caso, eu não tinha nenhuma escola com 

todos os tempos de História, então para eu dar aula somente de 

História, eu teria que trabalhar em quatro escolas diferentes, 5 
dias na semana, o que é um absurdo né, 12 tempos você ter que 

diluir isso numa semana, trabalhando em 4 escolas. Inclusive é 

contra a própria legislação, que fala que uma matrícula tem que 
ser em uma escola e a escola tem que dar um jeito de alocar o 

professor. Mas o Estado não impede que se faça isso e obriga 

que se divida assim o tempo dos professores. Então no caso eu 
dei aula tanto de Sociologia, quanto de Geografia e mesmo 

assim ainda tive que ficar em duas escolas. Do ponto de vista 

pedagógico, é horrível, porque você tem professores dando aula 

daquela disciplina que não têm a devida formação. Eu sei as 
limitações que eu tenho para dar até mesmo uma aula de 

História, a necessidade de estar sempre na formação, e tenho 

certeza que a aula de Sociologia que eu dou era muito abaixo do 
que seria dado por um profissional de Sociologia e tenho 

certeza ainda maior que a aula de Geografia era pior ainda. Era 

uma loucura! Alguns temas de Sociologia ainda são mais afins à 

História, então nas aulas com turmas de Ensino Médio tem a 
possibilidade de desenvolver alguns debates que extrapolam o 

tema diretamente relacionado exclusivamente ao conhecimento 

sociológico, mas nas aulas de Geografia, ainda mais quando 
eram as aulas do Fundamental, algumas questões de Geografia 

Física que eu não fazia mais ideia do que era. Mas sem dúvida 

isso aí é ruim, tanto do ponto de vista pedagógico, que você não 
tem a devida formação profissional, e do ponto de vista 

trabalhista também, porque enquanto eu dava aula de 

Sociologia, era um professor de Sociologia a menos que o 

Estado deixava de realizar um concurso. Então você tem essa 
dificuldade inclusive de absorver os profissionais de Sociologia 

por essa política que se faz no Estado de se fazer essa 

habilitação dos professores que não têm a devida formação para 
dar aula na área. 

 

Algumas situações precisam ser debatidas, como a vivida por inúmeros 

profissionais de ter que lecionar disciplinas diversas daquela em que se licenciou 

(Interlocutor 1). Ao que tudo indica, não se trata de fato isolado – e o próprio 

interlocutor reconhece os efeitos disso –, mas de uma imposição sistêmica à qual ele 

precisou se enquadrar, sob pena de não conseguir se responsabilizar por toda a carga 

horária que deveria cumprir. 
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Portanto, fica claro que o próprio sistema educacional engendra situações que 

precarizam ou dificultam o fazer docente, como a necessidade de trabalhar em quatro 

escolas diferentes. As condições materiais concretas que se apresentaram para ele o 

colocaram numa posição em que seria mais palpável lecionar disciplinas cujas 

“habilidades e competências” não dominava. Trata-se, pois, de situar o docente no 

último lugar da sequência de mecanismos de decisões e de estruturas de poder que 

regem a vida escolar, como observou Tardif (2002). 

Importante ressaltar que as dificuldades pedagógicas enfrentadas pelo 

profissional alteram sua própria ação e, impactando  sua identidade docente, que precisa 

se adequar às condições que lhe são ofertadas. O educador, que não deveria ser mero 

técnico reprodutor de conhecimentos produzidos por outros, abandona a autoria das 

próprias ações e discursos, mobilizando conhecimentos, habilidades e competências que 

não são considerados parte de sua identidade. 

A realidade escolar e os saberes aí envolvidos, obviamente, não são 

indissociáveis da vida fora da escola. Nem mesmo da conjuntura política, em maior 

escala. O condicionamento dos investimentos sociais ao dito “equilíbrio fiscal”, a 

intensa desnacionalização do regime de exploração do petróleo, as “reformas” 

(trabalhista, previdenciária e do Ensino Médio), o conservadorismo político e religioso, 

enfim, todas as diferentes esferas revelam um movimento de retrocesso social que, de 

uma maneira ou de outra, repercutem no espaço escolar, nas práticas docentes e na 

capacidade de formação de sujeitos sociais emancipados capazes de questionar os atuais 

arranjos de poder. 

 

Pesquisador: E você acha que esse fato, esse fenômeno, reflete 
de alguma forma o contexto, o momento que estamos vivendo, 

sobretudo nas questões educacionais, quando você tem um 

congelamento dos investimentos na Educação pelos próximos 

20 anos? Ou você acredita que é uma coisa antiga, que tende a 
continuar a acontecer? 

Interlocutor 1:  Sem dúvida, ainda mais nessas áreas de 

Humanas, como Sociologia, Filosofia, que já há a discussão 
hoje em dia para nem ter essas disciplinas. Quando eu estava no 

Estado ainda coincidiu de ser o momento em que teve a 

ampliação do tempo de Sociologia, era um tempo por semana, 

se eu não estou enganado, em todos os anos era um tempo por 
semana, e passou gradativamente aumentando para dois tempos 

na semana, o que eu considero algo positivo. Um tempo na 

semana é muito difícil trabalhar, ainda mais uma disciplina 
como a Sociologia, que requer debate, discussões um pouco 

mais abstratas, trabalhar algumas coisas relacionadas a conceito, 
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e algo que os alunos não viram no Ensino Fundamental, é uma 

disciplina nova pra eles, exige um tempo adequado do 

desenvolvimento em sala de aula. Agora, essa política do 
Estado de improviso, de profissionais de outra área para dar a 

disciplina já é antiga. Agora imagino que esteja maior, porque 

está suspenso o concurso por algum tempo, a carência de 
profissionais de Sociologia já era grande, imagino que hoje seja 

menor, que hoje tenha profissionais se aposentando, gente 

saindo da rede pra buscar outros lugares para trabalhar, porque a 

condição mesmo de salário, as condições de trabalho, tá bem 
ruim, então acredito que hoje a coisa esteja ainda pior, por esses 

ataques que está sofrendo a rede estadual de ensino do Rio de 

Janeiro. 
 

 

A quantidade ou escassez de tempo para abarcar todo o conteúdo previsto para o 

ano letivo também é alvo de embates constantes, sobretudo numa disciplina que se 

propõe, a partir de teorias, conceitos e temas, a explicar a realidade. Como propor, pois, 

o desenvolvimento de uma imaginação sociológica (MILLS, 1969), para formar um 

cidadão crítico através da Sociologia – que pretende uma análise científica da realidade 

-, se não há tempo disponível ou condições de trabalho?  

 Desse modo, o docente precisa adequar suas ações às alternativas  que se 

apresentam . O Interlocutor 1 reconhece ser complicado trabalhar uma disciplina como 

a Sociologia no tempo que tem disponível, sobretudo quando ela demanda uma 

abstração maior em relação aos temas trabalhados pelos alunos no Ensino Médiol. 

 

Pesquisador: Você fala de improviso. Talvez, e não sei o seu 

ponto de vista sobre isso, reflita um pouco a maneira como a 
Educação é tratada não só em nível estadual, como em federal. 

Como você vê, hoje, o papel da escola na vida desses jovens 

estudantes? 
Interlocutor 1:   Acho que a escola, como todos esses ataques 

que a Educação sofre, tem um papel muito importante na vida 

dos jovens. O Estado, se você para pra ver, é uma peneira. Eu 

dava aula desde o 6° ano até o 2° ano, o 3° ano eu nunca 
cheguei a trabalhar, não. Conforme você vai subindo nas séries, 

você vai vendo como grande parte dos alunos, aqueles que têm 

mais dificuldades, vão ficando. Aí você chega ali no 2° ano, já é 
uma realidade bem distinta das turmas do 7° ano, mesmo a 

condição de vida dos próprios alunos. Então, você ainda tem na 

escola, com todas essas questões, ainda um momento 
importante da vida dos jovens, da criança, o papel educacional 

que a escola tem. Eu tinha muito cuidado com isso, ainda mais 

em escolas numa realidade carente, por exemplo a escola que 

falei que trabalhei mais tempo em Campos, localizada numa 
favela, era uma escola considerada cheia de problemas, no 

sentido da relação aluno-professor, aí você sabe que vários 

temas que você trabalha em sala de aula os alunos nunca mais 
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vão ter a oportunidade de ver na vida. Essa daí é a dificuldade 

que eu tive em Sociologia, a obrigação de você dar uma aula 

trabalhando o conteúdo da melhor forma possível. Por exemplo, 
quando eu ia dar aula na turma de 7º ano, falando do 

Renascimento, muitos dali nunca mais iriam escutar aquilo na 

vida. Para quem vem dessa realidade, o conhecimento é algo a 
ser conquistado. E a escola tem um papel importante para isso, 

para ter esse alargamento cultural na vida do jovem, da criança. 

 

Lecionar Sociologia relaciona-se diretamente à discussão da realidade social e, 

consequentemente, a viabilidade   de alterá-la – ou, ao menos, torná-la minimamente 

humanizada. Entretanto, há uma enorme dificuldade em cativar os alunos, bem como 

garantir que finalizem os estudos, tendo em vista as condições que lhes são 

apresentadas. Como informado pelo Interlocutor 1, a escola não mais consiste num 

caminho de certezas para os estudantes, que muitas vezes acabam não concluindo o 

Ensino Médio. 

Essa desistência se dá por diversos fatores e é inerente à prática docente observar 

este processo, já que é sistemática. Conforme já foi alertado (DAYRELL, 2007), escola 

e trabalho são projetos que se supõem, de acordo com o momento da vida do estudante 

das classes populares. Em outras palavras, há uma tensão entre a busca de gratificação 

imediata e um possível projeto de futuro. A violência no espaço escolar é outro fator 

ressaltado pelo Interlocutor 1, sendo um dos motivos  responsáveis pelos alunos 

“ficarem pelo caminho”. 

Outro ponto que merece destaque é a potencialidade que a Sociologia apresenta 

na ampliação dos horizontes dos educandos, abrindo a oportunidade, talvez única, de 

estar em contato com alguns temas e debates, ainda que estes “nunca” mais surjam em 

suas vidas. Abrir essa possibilidade aos jovens é imprescindível e razão de ser da 

escola, já que permite a formulação de novos caminhos e significados, o 

reconhecimento enquanto seres humanos dotados de particularidades especiais que 

urgem ser vislumbradas, ainda que não valorizadas pelos grupos dominantes. A 

violência, assim, é também simbólica, no sentido de uma negação estrutural e 

estruturada de acesso a determinados conhecimentos ou a certos espaços. No entanto, de 

forma perversa “o fracasso” é imputado à própria vítima que é considerada a única 

responsável por seus resultados, já que os processos de dominação são invisibilizados 

pela ideologia da meritocracia (BOURDIEU,1998). 

  As problematizações levantadas não se restringem a apenas uma escola. Este 

estudo de trajetórias possibilita suscitar, através de um caso particular, variados aspectos 
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e tensões de todo um campo, qual seja, o educacional. Ainda sobre o tema das 

perspectivas, é interessante pensar como os ensinos público e privado se distinguem ou 

se aproximam, um movimento cujos contornos não são fáceis de serem traçados. Nesse 

sentido, a ideia de utilizar a escola como instrumento reprodutor de um pensamento 

hegemônico para torná-lo como referência e meta de uma minoria dominante atinge 

tanto a esfera pública, quanto a privada do ensino.  

 

Pesquisador: Você via, nessa experiência que você já teve e 

está tendo, muita diferença, de maneira geral, porque é difícil 

falar como se todas as escolas fossem iguais, entre as escolas 

públicas e privadas que você lecionou? 
Interlocutor 3:    Em termos de material humano nem tanto. 

Mas em termos de estrutura, bastante diferença. É notável as 

condições que as escolas particulares oferecem em termos de 
infraestrutura de maneira geral, de localização, de segurança, 

prédio, até projetor, computador, tela interativa, biblioteca, sala 

multimídia, tudo o que é fundamental em termos de material, de 
bens materiais, mas em termos de material humano os 

professores da escola pública, salvo raríssimas exceções, dão 

aula também nas escolas particulares, então assim, eu vejo mais, 

muitas vezes, o professor da escola particular dando uma aula 
medíocre na escola pública, ou por comodismo, ou porque acha 

que não ganha bem, ou também não se mobiliza para ter 

melhores condições de trabalho, melhorias salariais, melhorias 
no plano de carreira, e aí fica levando na flauta, faz do 

funcionalismo público um cabide de emprego, ou pela 

descrença na educação como um processo transformador, e aí o 

cara fica “ah mermão que que adianta eu ensinar baskara pra 
esse moleque que não foi alfabetizado?”, sacou? Mas em termos 

do que é ofertado pela escola pública, as pessoas que foram 

concursadas passam por um crivo, por um processo seletivo, 
então a qualidade do material humano não é sempre a mesma, 

mas é basicamente muito próxima.  

Pesquisador: Aparte do material humano, você falou que o 
lance da estrutura, do material não-humano, vamos colocar 

assim, disponível no seu ponto de vista altera de alguma forma, 

de alguma maneira a sua própria atuação docente? 

Interlocutor 3:   A minha atuação, eu gostaria que contasse 
com mais instrumentos materiais, eu gostaria de levar minhas 

projeções para a escola pública, mas como eu não tenho 

condições, e eu até penso em comprar um projetor no futuro, 
mas ainda não é algo viável pra mim, então a minha aula acaba 

sendo o famoso cospe giz tradicional, principalmente no 3º ano 

eu faço questão de escrever bastante no quadro que é para eles 
não só darem uma importância, um reconhecimento a uma 

disciplina que eles já reconhecem como legítima, como 

importante que é a Sociologia, aliás um parêntese: isso acontece 

muito mais na escola pública do que na particular; a 
credibilidade da Sociologia e da Filosofia é maior na escola 

pública do que na particular e escrevo muito também por causa 
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da produção textual deles, pela necessidade deles de lidar com 

palavras, com vocabulário que usualmente eles não têm contato, 

eles se obrigarem a pelo menos ler e escrever o que está no 
quadro. Talvez esse método não seja muito apreciado por uma 

galera que pensa numa metodologia alternativa, eu mesmo 

questiono isso, mas pragmaticamente falando é o que eu 
encontro como possibilidade e como também um mecanismo de 

chamada de atenção para eles, da importância de valorizar o que 

eles têm. 

 

Ainda que se corra o risco de generalizações precipitadas, observa-se  nas falas 

dos entrevistados uma diferença estrutural entre escolas dos setores público e privado. 

Aliás, seria interessante aprofundar esse tema, de preferência com um trabalho de 

campo que revele até que ponto tais contrastes estão presentes e de que maneira 

implicam nas ações de educadores e de educandos.  

Conforme visto, uma escola privada onde leciona o Interlocutor 3 apresenta 

infraestrutura recomendável, que vai desde aparatos tecnológicos até “tudo o que é 

fundamental em termos de material”, conferindo uma gama imensa de possibilidades 

dentro do espaço escolar. Por outro lado, na escola pública, a falta desses materiais 

impacta sua atuação, e sua aula acaba sendo “o famoso cospe giz tradicional”, ou seja, 

os diferentes espaços ensejam ações pedagógicas distintas. 

Tal dilema, entretanto, surpreendentemente se transmuta em esperança quando 

percebemos que esses mesmos alunos, ainda que não tenham a infraestrutura 

considerada ideal pelo interlocutor, conferem a devida credibilidade à Sociologia 

enquanto disciplina, o que se dá a partir da análise de sua produção textual. De acordo 

com o Interlocutor 3, a falta dos aparatos tecnológicos, comuns à escola privada onde 

leciona eleva a receptividade da disciplina, “pela necessidade deles de lidar com 

palavras, com vocabulário que usualmente eles não têm contato, eles se obrigarem a 

pelo menos ler e escrever o que está no quadro”. 

Pautada nos conceitos da modernidade, a escola, em ambas a esferas citadas, 

deixa de tratar o aluno como sujeito da ação pedagógica, transformando-o em mero 

objeto para aquisição de informações. Em outros termos, nessa transformação da escola 

em mercadoria, na qual a discussão de processos políticos é (propositalmente) 

esquecida, os espaços que antes formavam cidadãos formam, agora, consumidores. A 

educação, então, deixa de estar a serviço da humanização das pessoas, já que os 

estudantes não mais conseguem intervir no mundo, transformar suas próprias 

realidades. (FREIRE, 2017).  
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Ensinar, então, não é meramente transferir conhecimento, mas criar condições 

para que possa ser construído pelos educandos. O conhecimento e os saberes  

transmitidos são propostos fundamentalmente como objetos assépticos de consumo 

cultural, não de apropriação técnica. Desse modo,  as pessoas não são estimuladas  para 

a crítica, para o questionamento. Ao contrário, são “adestradas” para  a reprodução de 

um pensamento que não questiona, um pensamento que atua na manutenção do status 

quo.  

A formação eminentemente técnica e instrumental é distinta nas esferas privada 

e pública do ensino, já que sua própria estruturação é pautada no interesse dos grupos 

dominantes. Assim, a alguns grupos são destinadas as vagas nas carreiras socialmente 

mais valorizadas, ao passo que outros serão majoritariamente obrigados a ocupar as 

posições mais baixas da pirâmide social, que necessita de constante criação de mão de 

obra (propositalmente) desqualificada.  

Atualmente, a escola se coloca como um instrumento reprodutor de um 

pensamento totalizador hegemônico que pretende ser referência e meta dos grupos 

dominantes. Na outra ponta, os grupos que não detêm capital cultural atribuem à escola 

um viés salvacionista materializado  na obtenção de um diploma desvalorizado. Tal 

processo torna-se ainda mais estigmatizante se, uma vez tendo acessado a escola, o 

estudante não consiga obter o tão desejado diploma, pois considera-se que “já teve sua 

chance”. (BOURDIEU, 1998).   

Pesquisador: Quando você fala de credibilidade da disciplina, 
da Sociologia no caso, por que você acha que isso acontece? 

Por que eles dão essa legitimidade maior na escola pública? 

Interlocutor 3: Porque na escola pública, particularmente 

falando, meu trabalho é de engajamento e militância, então não 
é só falar, por exemplo, “como a escola de Frankfurt 

compreende a indústria cultural e a de produção de cultura de 

massa”, falar sobre Adorno e Horkheimer como duas 
referências de pensamento crítico questionador contemporâneo, 

então não é só isso, né? É muito mais que tipo de transformação 

isso pode causar na vida do aluno, que tipo de desdobramento 
isso pode ter na vida prática dele, no dia a dia dele. Já na escola 

particular não, é mais uma... não uma preocupação minha, mas 

uma proposta das escolas que eu trabalho de uma formação de 

excelência né, de um conhecimento acadêmico prévio para que 
o aluno chegue na faculdade já, principalmente na faculdade de 

Ciências Humanas, com alguma experiência, com alguma 

bagagem de conhecimento anterior, de capital cultural. Na 
escola pública eu adoto esse tipo de postura, uma postura de 

maior engajamento, de maior militância, para a transformação 

de vida deles. Resumindo, é menos conteudista e mais ativista: 
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a minha aula na escola pública é mais militante ativista do que 

conteudista, formal, formalista do conhecimento. 

 

Vale lembrar o que já foi dito sobre a interessante colocação desse interlocutor, 

ao se definir como militante, que age pedagogicamente para fazer o aluno 

aprender/apropriar-se do conhecimento oferecido pela Sociologia. Desse modo, ele 

atribui a sua aula um caráter emancipatório, o que transcende mesmo os objetivos 

propostos para a disciplina pelo Currículo Mínimo; extrapola, portanto, os próprios 

limites  da disciplina. 

Mais do que o estranhamento e a desnaturalização enquanto princípios 

norteadores da organização curricular da Sociologia
9
, a proposta é de transformação da 

realidade dos alunos através de formulação de novos caminhos, a partir  da própria ação 

profissional. 

 
 

Pesquisador: Você fala em capital cultural. Uma dúvida, uma 

questão que tenho é, levando em consideração o capital cultural 

dos alunos daquelas escolas com mais infraestrutura, das 
escolas privadas, onde os alunos já têm não uma capacidade, 

mas... 

Interlocutor 3: Experiências de vida... 
Pesquisador: Isso, experiências de abstração, de criar certos 

conteúdos... 

Interlocutor 3: Sim, uma outra experiência de vida... 
Pesquisador: Isso, uma facilidade em acessar certos espaços 

que possivelmente outras pessoas não têm. Você acha que o 

primeiro contato que essas pessoas têm com a disciplina, com a 

Sociologia, é diferente na escola pública e na escola privada? 
Interlocutor 3: Sem dúvida. 

Pesquisador: Por que? 

Interlocutor 3: Porque é aquilo que você falou... geralmente, 
quem está na escola particular, vem de um berço relativamente 

mais privilegiado do que, relativamente não!, mais privilegiado 

do que a média nacional né, em que a maioria das pessoas no 

Brasil são desprovidas das condições mais básicas de 
sobrevivência. Então expor a ferida é algo muito menos tangível 

para uma pessoa que não passa por essas dificuldades diárias, 

para quem só conhece as dificuldades pela televisão, pelos 
filmes, pelos documentários, do que quem vive efetivamente 

essa realidade. Então eu acho que essa valorização vem daí. 

Quando eu digo valorização, eu digo no respeito ao professor, à 
aula... não uma formalidade de chamar o professor de senhor, 

mas de querer aproveitar aquela aula de alguma maneira, de 

fazer daquela aula um momento de, como você colocou bem, de 

transcendência, de pensar “cara, é isso!”.  

                                                             
9  Contexto e princípios gerais. (Coleção Sociologia no Ensino Médio). 50’. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=ItHw-OdSO00&list=PLrQUGGcyHZ-Hhn2W0s-

IdBfefGCIQwZe7>. Acesso em novembro de 2017. 
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Aqui, é possível retornar às contribuições de Gilberto Velho (2003), quando se 

observa o modo pelo qual o campo de possibilidades vislumbrado pelos educandos 

altera suas expectativas – e também as do docente. Observa o Interlocutor 3 que os 

aspectos socioeconômicos são determinantes na vida dos estudantes, aumentando ou 

reduzindo a elaboração dos seus projetos individuais.  

Aqueles que vêm de “berço mais privilegiado” e que estão menos propensos às 

dificuldades enfrentadas pelas classes populares apresentam um distanciamento maior 

em relação à realidade, à ferida exposta, normalmente conhecida apenas indiretamente 

(televisão, por exemplo).  

 

Interlocutor 3: E na escola particular o aluno querendo nota 
pra passar, sacou? Não que isso não aconteça na escola pública, 

e não que essa transcendência maior também não ocorra na 

escola particular. Eu to colocando com que frequência elas 
ocorrem. Eu sinto isso, cada vez mais: via de regra, na escola 

particular o aluno muda um pouco no 3º ano, também por uma 

necessidade que é a aprovação no ENEM, mas de uma maneira 
geral, no 1º ano da escola privada, da escola particular o aluno 

leva como um passatempo, na maciota, raríssimas exceções, no 

2º ano ele começa a entender com um pouco mais de 

maturidade e seriedade o que é a Sociologia e no 3º ano é que 
eles dão uma importância maior. Agora, na escola pública, não. 

Já no 1º ano os moleques têm outro entendimento, eu sinto de 

maneira geral. Com certeza absoluta isso está relacionado às 
experiências extraclasse que eles possuem, as experiências de 

vida que cada um desses sujeitos têm, os sujeitos da escola 

particular e da escola pública.  
 

Por vezes, o conhecimento oferecido pela Sociologia, no sentido aqui 

trabalhado, não é recebido da mesma maneira pelos estudantes. Isso está relacionado às 

experiências de vida dos educandos,  conforme observa o Interlocutor 3. Assim, a 

disciplina é vivenciada de maneira distinta pelos estudantes das escolas públicas e das 

privadas.  

A valorização da Sociologia e do conhecimento sociológico pelos alunos já 

foram alvo de estudos (TRINDADE, 2017). Os alunos, de maneira geral, percebem a 

importância da disciplina, pois ela permite o entendimento sobre as mudanças na 

sociedade, na produção do conhecimento e no mundo do trabalho (CAMPOS, 2015). Os 

estudos citados demonstram que a disciplina proporciona um estranhamento da 

realidade, bem como a desnaturalização dos fenômenos sociais, princípios esses 
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norteadores da organização curricular, tal como preconizado nas Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio – Sociologia (2006). 

Tendo como proposta uma compreensão mais aprofundada do cotidiano, os 

temas debatidos nas aulas de Sociologia são, pois, experimentados a partir das 

experiências extraclasse que os estudantes possuem, das “experiências de vida que cada 

um desses sujeitos”. Essa percepção passa, ademais, pela credibilidade conferida ao 

conhecimento sociológico por parte dos educandos. 

 

Interlocutor 3: Esse descrédito, essa descredibilidade que eu 
mencionei agora pouco é porque muito do que você discute em 

Sociologia e Filosofia requer uma autocrítica, uma reflexão da 

sua postura, do seu modo de convívio com a realidade, 
transcendendo sua família e seus amigos, você com o outro para 

além das relações mais próximas, mais íntimas, e nem todo 

mundo está disposto a abrir mão de seus privilégios, de 

questionar uma ordem majoritária com a cultura machista, 
patriarcal, pensar o feminismo com algo que transcende o 

protagonismo da mulher, mas sim uma questão de valores, de 

solidariedade... ou por exemplo as condições de classe de um 
país extremamente colonizado, elitista, você desconstruir seu 

discurso elitizado, que por exemplo reproduz o ódio da forma 

mais banal possível em relação a um nordestino supostamente 
semianalfabeto que foi o maior presidente da história do Brasil 

e a pessoa não consegue admitir isso de jeito nenhum, sabe? 

Esse tipo de dificuldade de abstração é muito mais comum na 

escola particular do que na escola pública. Na escola pública as 
pessoas sentem aquilo, sabem o que significa o Bolsa Família, 

eles sabem o que significa o transporte público e gratuito, eles 

sabem o que são direitos sociais, eles sentem! Eu lembro da 
frase, entre tantas frases que eu lembro, de uma aluna falando 

que a primeira vez que ela entrou no cinema foi para limpar o 

cinema, 18 anos de idade, trabalhando no cinema mais 

conhecido da cidade, fazendo manutenção de limpeza. Ou seja, 
a primeira oportunidade que ela teve de ter acesso a um meio de 

entretenimento e cultura foi trabalhando, não foi no lazer dela, 

pagando pra ver qual é. Isso é muito, pode não parecer, mas isso 
é muito simbólico, muito representativo na diferenciação das 

oportunidades que são dadas a cada um desses indivíduos. 

 

Importante tecer alguns comentários sobre a situação exposta pelo Interlocutor 3. 

Em que pesem as citadas dificuldades em acessar determinados espaços e 

conhecimentos que culminam, portanto, no alargamento do capital cultural do 

indivíduo, ele observa que os alunos da escola pública possuem uma capacidade de 

abstração maior do que os estudantes da escola privada. 
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Isso se dá, acredita ele, porque na escola pública as pessoas sentem as 

contradições da sociedade em seu cotidiano, “sabem o que significa o Bolsa Família, 

eles sabem o que significa o transporte público e gratuito, eles sabem o que são direitos 

sociais, eles sentem!”. Elas experimentam rotineiramente as contradições sociais, muito 

além do que está exposto nos livros didáticos. 

Dessa maneira, além de trabalharem alguns conteúdos em sala de aula, as 

questões propostas pela disciplina extrapolam as paredes da escola, escoando para a 

reflexão sobre o lugar do educando na sociedade, a capacidade e a expectativa de mudar 

a realidade, as possibilidades que estão em jogo para seus futuros.  

Mais do que a abordagem científica, a compreensão do cotidiano se dá a partir 

de sua vivência. Caso emblemático foi o da aluna que nunca tivera a oportunidade de ir 

ao cinema enquanto espectadora, mas tão somente como trabalhadora. Assim, o acesso 

ao meio cultural foi mediado não por uma relação de entretenimento, mas laboral. Isso 

enseja uma infinidade de questões e debates sobre os espaços que podem ser acessados 

pelos estudantes, sobre as alternativas que lhes são apresentadas de acordo com seu 

aspecto socioeconômico, culminando, enfim, nas expectativas e projetos pessoais 

alcançáveis. 

Da mesma forma que é possível tentar traçar algumas características das escolas 

públicas e privadas, a partir das trajetórias dos professores de Sociologia, temos também 

a oportunidade de avaliar as diferenças e semelhanças entre escolas públicas de 

diferentes cidades do mesmo Estado. Lecionar em diferentes cidades não é tão raro 

quanto parece, porque muitos professores precisam, por diversas razões, dar aula em 

mais de uma escola ao mesmo tempo para complementar sua renda e prover seu 

sustento. Tal fenômeno também pode produzir efeitos sobre a ação docente, que precisa 

ser adequada  à realidade, às características e aos desdobramentos locais. 

 

Pesquisador: Eu te perguntei isso porque eu queria chegar 
depois a essa questão aqui: se você vê diferença entre as escolas 

nesse município que você trabalhou e as daqui da sua cidade? 

Interlocutor 2:  É, porque assim, tem que ter o cuidado de 
comparar as coisas que são comparáveis, assim, eu comparar 

minha escola lá com o MV1, por exemplo, é complicado porque 

tem esse critério de parâmetro que é a própria rede, particular e 
estadual, mas assim na prática eu acompanhei algumas turmas 

da EJA principalmente e pouca coisa do diurno, mais aqui em 

Niterói de regiões que são mais, que tem um alunado mais 

pauperizado, lá em Teresópolis a gente também tem um perfil 
de enfim filhos de trabalhadores, classe trabalhadora, mas tem 
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diferenças sensíveis assim, a questão, por exemplo, de essa 

coisa de facção que é uma coisa que é muito presente no 

imaginário da molecada, de pixar as paradas e essa tiração de 
onda de dizer que é bandido, que não sei o que, lá não existe 

isso, não existe isso. Eu sempre dei aula lá de manhã e de tarde 

e agora eu to dando aula a noite e tem assim resquícios disso, 
mas de maneira muito mais suave do que aqui e do que eu ouço, 

principalmente do que eu ouço, né, e não do que eu vivi, que foi 

o insuficiente pra comparar, mas tem diferenças, grandes assim, 

e até em termos estruturais, a minha escola lá é muito 
privilegiada, é uma escola pequena, são só sete salas. Então 

num turno o máximo que você vai ter são sete turmas. Manhã e 

tarde e ai são sete e a noite são cinco, é regular também lá, não 
é EJA, não, mas são só cinco turmas. É uma escola com uma 

área externa muito grande então no banho de sol, que eu chamo, 

não chamo de recreio, eu chamo de banho de sol, porque quinze 
minutos é esculacho, lá no banho de sol, eles têm a 

possibilidade de deitar lá no gramado, é uma coisa que eu acho 

que ameniza um pouco a sensação de estar na escola. Lá é 

bacana e é bem conservada. 
 

Interessante notar como a própria metodologia escolhida está sendo negociada 

entre entrevistado e entrevistador. A pergunta, que constava de roteiro pré-estabelecido, 

ganhou outros contornos, vez que reconhecidamente superficial e incapaz de abarcar as 

especificidades do campo em debate, como se nota da resposta ofertada. Assim é que, 

ademais de um aprendizado pessoal, o presente trabalho forneceu significativos 

ensinamentos profissionais e bagagem para estudos futuros. 

Sobre a indagação realizada, cumpre ressaltar as diferenças entre as escolas 

públicas de diferentes cidades em que leciona o Interlocutor 2, cada qual com suas 

peculiaridades. Restaria investigar, enquanto pesquisador, os dois casos específicos, 

trazendo as diferenças entre os paradigmas que porventura estejam assentadas tais 

espaços: por exemplo, uma escola na cidade de Niterói e outra na cidade de Teresópolis 

– ou outra cidade ainda mais encravada nos rincões do Estado. 

Sobre as diferenças de oportunidades ofertadas pelas escolas dos setores público 

e privado, um novo ponto de vista é trazido ao debate: 

 

Pesquisador: Enquanto professor você consegue traçar (não 

enquanto aluno, pesquisador da área)... você consegue traçar 
diferença entre as escolas que você trabalhou, públicas e 

privadas? 

Interlocutor 2:  São algumas, mas assim, uma coisa que é 

muito visível é a questão do planejamento, não ser o individual, 
mas o planejamento coordenado do corpo docente, enquanto um 

corpo mesmo. Em que um coordenador faz o trabalho de 

articulação que é muito voltado pra produção de avaliação, 
simulados, e tal tal tal, mas a existe um trabalho mais orgânico 
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de coordenação,  que mobiliza os professores a estarem juntos e 

trabalhando em função da escola, coisa que no estado fica muito 

mais solto, muito mais, seu trabalho muito mais individual, 
você não tem muita oportunidade de exercitar o que a gente 

chama de interdisciplinaridade, transversalidade. Nas 

particulares, eu acho que tem uma condição melhor e 
principalmente estrutural, no Salesianos, por exemplo, era uma 

escola que eu tinha computador, internet, Datashow, sistema de 

som na sala, eu podia, pensei num clipe, ligava na hora e 

passava, um vídeo... No Estado tem data show a disposição, 
mas às vezes coincide com outro professor estar usando, é um 

tipo de recurso que é mais precário então essa eu acho que é 

uma diferença que é também importante. 
 

A questão estrutural surge mais uma vez distanciando as escolas privadas das 

públicas, de acordo com a experiência vivida pelo interlocutor. Aqui, outra vez é 

mencionada uma alteração necessária nas práticas em sala de aula, devido à dificuldade 

de usar vídeos enquanto recurso metodológico.  

Não que a tecnologia seja preponderante na ação pedagógica, mas sentir-se 

contemplado por aparelhos de vídeo ou internet viabiliza outras dinâmicas. De um lado, 

permite acessar informações não constantes no livro didático, por exemplo, trazendo 

músicas, notícias, vídeos etc. Ademais, não situa o espaço escolar num paradigma 

diferente daquele vivenciado pelos educandos em seu cotidiano, onde estão rodeados 

pela tecnologia e suas possibilidades. 

Outro diferencial da escola privada mencionado foi a mobilização orgânica entre 

os docentes e a coordenação, no sentido de “estarem juntos e trabalhando em função da 

escola”. No âmbito estadual, por outro lado, o trabalho seria mais individual, restando 

pouco espaço para “exercitar o que a gente chama de interdisciplinaridade, 

transversalidade”. 

 

Pesquisador: E entre esses alunos dessas escolas você vê 

diferença no primeiro contato que eles têm com a disciplina de 
Sociologia, que é uma disciplina que exige uma abstração 

maior, discutir alguns conteúdos que talvez algumas pessoas 

não tenham lidado antes. Você vê diferença entre isso? 
Interlocutor 2:   Na escola particular? 

Pesquisador: Isso.   

Interlocutor 2:   Cara, até que não, ate que não, esse primeiro 

contato eu acho que  ele é estranho para o dois universos, se é 
que a gente pode colocar assim, mas esse processo de 

familiarização com a disciplina eu... é difícil comparar porque 

no estado eu tenho muito mais tempo que eu tive na particular, 
mas é bem parecido... entender pra que serve, o que faz com 

isso, as questões que estão imbricadas, em se discutir, se 

entender. Tanto no particular quanto no público eles não têm 
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esse contato antes, então é uma coisa que eu não sei se teria 

muita diferença não, o que é estranho é estranho pros dois. 

 

Ainda que sejam marcantes as diferenças estruturais, alguns pontos marcam o 

ensino da Sociologia nesses diferentes espaços, de acordo com o Interlocutor 2. Para 

ele, o primeiro contato com a Sociologia desperta o mesmo sentimento, tanto para 

alunos da escola privada, quanto para aqueles da pública: é comum o estranhamento 

para ambos os grupos. 

Entretanto, um ponto determinante difere a escola pública da privada: o acesso 

ao Ensino Superior. Na escola particular é imprescindível  “entregar resultado e acaba 

que as coisas se resumem a isso, então uma boa escola é aquela que aprova, 

principalmente para o vestibular”. Se por um lado, sobra disposição nos “treinamentos 

para passar”, em contrapartida, resta escasso o trabalho nas outras dimensões da 

formação, como a afetiva ou a artística, “que são escanteadas”. 

Assim, o caráter utilitarista da escola se expressa no número de aprovações 

obtidas, sendo uma vaga numa faculdade socialmente valorizada como o fim último de 

todos os anos passados em sala de aula. Trata-se de uma especificidade da própria 

sociedade, que considera como paradigma o “sucesso”: no caso em tela, a ascensão 

social ou manutenção de privilégios através de graduação universitária. Dessa maneira, 

as etapas da formação básica restam passageiras, não se aprofundando em dimensões 

que deveriam ser trabalhadas com os jovens, havendo mesmo a exclusão proposital de 

saberes, como os populares. 

A naturalização dos acontecimentos e da realidade como dados, em vez de 

socialmente construídos, faz parte da faceta mercadológica conferida à escola na 

atualidade, onde o aluno é treinado enquanto depositário de informações, deixando de 

“discutir temas relevantes” e de entender-se como reflexivo e crítico. Afinal, revela o 

Interlocutor 2, algumas famílias chegam a reivindicar “que a escola não é para educar, 

que quem educa é família”. 

 

Pesquisador: Qual você acha que é o papel da escola hoje na 

vida dessas pessoas? 
Interlocutor 2: No público? 

Pesquisador: Onde você se sentir mais a vontade de falar. 

Interlocutor 2: Acho que no público mesmo que eu tô há mais 

tempo.  
Pesquisador: Ou então se tem diferença o papel da escola no 

público e no privado. 

Interlocutor 2:  Eu acho que a escola... eu não sei se ela faz 
tanto quanto promete, da ideia que se tem da escola enquanto 
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um lugar de garantir a ascensão, de garantir o sucesso da 

mobilidade, mas enfim, você comparar escolas que entregam 

resultado em termos de aprovação no Ensino Superior de forma 
mais acentuada que outras, isso é um parâmetro pra gente medir 

um pouco isso porque é como a gente se organizada  e as 

expectativas que se geram em torno do que a gente chama de 
sucesso escolar é isso aí, as passagens do que você vai entrar 

pra aonde você vai, as etapas que você vai cumprir, então acho 

que a escola infelizmente se tornou um espaço de naturalização 

dessa condição, ela serve pra isso, não serve pra muita coisa 
além disso. Na minha experiência escolar, na escola em que 

estudamos, que me formei, maior parte da minha vida, acho que 

é muito diferente da maioria de colegas que não tiveram essa 
mesma experiência, e ai sim é uma escola integral, integral no 

sentido realmente da ideia de integrar, não de tempo integral, 

uma formação integral em que você trabalhava várias 
dimensões da formação inclusive a afetiva, mas é muito 

diferente de outras escolas que eu tô passando a ter experiência  

agora como professor, então acho que isso é um papel que a 

escola devia cumprir mais, talvez e acho que hoje é um espaço 
que é muito, ficou muito refém dessa condição de entregar 

resultado e acaba que as coisas se resumem a isso, então uma 

boa escola é aquela que aprova, principalmente para o 
vestibular e o próprio  corpo docente,  técnico-administrativo, 

todo ele se apoia nessa verdade e acaba pautando seu trabalho 

também em função disso, que é importante, mas é meio triste 

porque acho que a escola tinha que cumprir outros papéis 
também de discutir temas relevantes, trabalhar com outra 

disposição organizacional. É isso...hoje isso é uma coisa 

praticamente hegemônica, que é treinar pra passar, é 
treinamento, e as escolas que têm maior sucesso são as escolas 

que treinam muito, que fazem o aluno treinar então são essas 

redes PH, PENSI, os moleques têm aula até sábado, aula de 
tempo integral fazendo exercício pra caralho, muita aula 

expositiva aí entrega resultado, mas aí você encolhe a 

importância da escola e deixa de trabalhar outras dimensões da 

formação que são escanteadas, são as menos importantes, tem 
família que reivindica que a escola não é para educar, que quem 

educa é família, tem essa discussão aí Escola Sem Partido e tal 

então eu acho que essa é uma disputa interessante... a escola 
como um espaço de educação, uma formação que é educação, 

não é só técnica, né, não é só utilitarista. 

 

O acesso ao Ensino Superior como esperança de melhoria nas condições de vida 

ainda não é tão simples, em se tratando de alunos da escola pública. Muitos sequer 

chegam à conclusão do Ensino Médio, por diversos motivos, dentre os quais, a pressão 

por trabalho é determinante: a evasão escolar é muito maior entre os adolescentes que 

precisam prover seu sustento. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostras de 
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Domicílio (PNAD) Contínua do IBGE, 25% dos adolescentes de 16 ou 17 anos com 

emprego não frequentaram a escola em 2016, algo em torno de 1.200.000 jovens
10

.   

Os investimentos no ensino primário, contudo, demonstram que as ansiadas 

mudanças não estão próximas. De acordo com a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil gasta anualmente US$ 3,8 mil (R$ 11,7 

mil) por aluno do primeiro ciclo do Ensino Fundamental (até a 5ª série), menos da 

metade da quantia média desembolsada por ano com cada estudante nessa fase escolar 

pelos países da OCDE (US$ 8,7 mil)
11

. Por outro lado, os gastos com estudantes 

universitários são quase o triplo das despesas nos Ensino Fundamental e Médio: quase 

US$ 11,7 mil (R$ 36 mil). Tal montante aproxima o Brasil de alguns países europeus, 

como Portugal, Estônia e Espanha.  

 

Pesquisador: Você acha que o conhecimento disponível para a 
maioria dos estudantes das escolas que falou, sobretudo aquelas 

de áreas periféricas da cidade... que são temas que eles 

provavelmente nunca vão voltar a ver, poucos vão ter acesso a 
um aprofundamento desses próprios temas, você acha que é 

possível, que é viável a esses uma continuidade no ensino, no 

sentido de acessar o Ensino Superior, seguir na carreira 

acadêmica, por exemplo? Ou a escola se torna cada vez mais, 
hoje em dia... tem uma função de formar mais para o mercado 

de trabalho, nesse contexto de moradores periféricos, por 

exemplo? 
Interlocutor 1: Dependendo da escola, você conversa com os 

alunos de universidade, vestibular, você nota que é algo distante 

da realidade dele, ainda que seja diferente nos últimos anos, 
você tem uma inserção muito maior da juventude na 

universidade, dobrou o número de vagas na universidade 

pública, na universidade privada cresceu mais ainda, então você 

tinha, pelo menos há algum tempo atrás, a expectativa pelo 
menos de uma parcela dessa de ingresso na universidade.  

 

Mais uma vez, acessar o Ensino Superior se mostra como alternativa distante 

para parcela da população, sobretudo os estudantes da escola pública. Ainda que, nos 

últimos anos, tenha sido constatada uma maior presença desse grupo nas universidades, 

graduar-se ainda não faz parte  do projeto de vida de muitos deles.  

A necessidade de trabalhar coloca-se, pois, como antagônica à finalização dos 

estudos. Dentro das possibilidades que são apresentadas a determinados grupos da 

sociedade, nota-se que escola e trabalho são projetos que se opõem (DAYRELL, 2007). 

                                                             
10 Em O Globo, 30/11/2017, Caderno Economia, p. 24. 
11 OCDE: Brasil está entre os que menos gastam com ensino primário, mas tem investimento ‘europeu’ 

em universidade. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-

41236052?ocid=socialflow_facebook>. Acesso em março de 2018. 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-41236052?ocid=socialflow_facebook
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-41236052?ocid=socialflow_facebook
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Nesse sentido, os possuidores de condições socioeconômicas mais favoráveis podem se 

dedicar exclusivamente ao estudo, ao passo que grande parte dos educandos precisa 

fazer uma dura opção entre trabalhar e estudar. 

 

Interlocutor 1: Agora tá mais difícil ainda, a possibilidade de 
corte de bolsas, fechamento inclusive de alguns cursos na 

universidade, então você passa a ter restringido o acesso à 

universidade, que óbvio que nesses setores que têm menos 
condição financeira de arcar com uma educação particular, ou 

que tem uma necessidade desde muito cedo de começar a 

trabalhar, quando não tem bolsa na universidade você vai 

excluindo de outras maneiras o acesso deles à universidade. 
Mas você ainda tem uma parcela que ainda tem essa 

possibilidade de continuidade nos estudos, ainda que seja uma 

parcela muito pequena, sobretudo na escola pública da rede 
básica de ensino. Como já falei, aquela diferença que você vai 

vendo do 6° ano até o 3° ano já é muito grande, você tem 

começa o 6º ano com 50 pessoas e termina o 3° com 15, você 
uma porcentagem grande que já ficou pelo caminho. E você tem 

gente que perde pro tráfico, ou que tem que trabalhar muito 

cedo, ou que deixa os estudos por problemas familiares... É só 

ver quantitativamente: o número de matrículas do 6º pro 3º 
ano... o Estado é prioritariamente o nível Médio, mas tem 

alguns que abrange pra rede básica, essa escola que estou 

comentando tinha um número muito grande de alunos 
matriculados que eram da rede básica de ensino. Sociologia só 

no Ensino Médio. Mas História e Geografia eu trabalhava mais 

no básico que no Médio, até porque no básico tem mais tempo, 

são 3 tempos por semana, enquanto no Médio são somente dois, 
então isso aí permitia que eu acompanhasse tanto o Ensino 

básica quanto o Médio, o Ensino Fundamental e o Médio. 

 

Nesse sentido, o fazer docente se impõe cada vez mais desafiador. E, por isso, as 

produções sobre a temática dos saberes docentes estão tendo mais espaço na formação 

dos professores 

“o que é atribuído, em grande parte, ao seu potencial no 

desenvolvimento de ações formativas que vão além de uma 
abordagem acadêmica, envolvendo as dimensões pessoal, 

profissional e organizacional da profissão docente”.  

(ALMEIDA; BIAJONE, 2007:284). 

 

Trata-se de contenda demasiado pesada? Seria possível atribuir alguma 

responsabilidade aos educadores pela situação em que se encontram? Duas são as 

possibilidades: assumir-se como vítima e assumir postura imobilista, restando 

impossível quaisquer mudanças; ou, em contrapartida, como único responsável e, pois, 

vilão. 
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Em verdade, os próprios interlocutores trouxeram, além de diversas questões, 

proposições sobre as próprias ações docentes que se demonstram anti-hegemônicas na 

prática, no sentido de se opor, mesmo que discreta e momentaneamente, à utilização da 

escola como um instrumento que reproduz o pensamento dominante. Foram 

apresentados caminhos capazes de resistir à lógica mercadológica da educação na 

atualidade, dentro da lógica do próprio capital, capazes, pois, de trazer esperança e 

otimismo.  

Mais do que fazer o aluno entender e desejar o conteúdo da disciplina, a 

docência demonstrou ter sentido a partir da emancipação dos sujeitos, dos educandos, 

seja através de uma atuação militante, seja através do engajamento que enseja algum 

desdobramento na vida prática do aluno, seja pelo ativismo de trabalhar dimensões da 

formação que são normal e propositalmente deixadas de lado, “escanteadas”, seja 

através de outras manifestações.    

Certo é que a realidade tem imposto ainda mais dificuldades aos professores – 

sobretudo àqueles do ensino público. Estes, como qualquer agente social, vislumbram o 

seu fazer cotidiano perpassado por contradições. Restam, pois, dois caminhos: justificar 

as condições como culpa de um sistema hegemônico e, pois, insuperável; ou entender-

se enquanto agente histórico de transformação. (VASCONCELLOS, 2001: 22). 

Esse reconhecimento enquanto sujeito histórico enseja o poder e o dever de 

conhecer e transformar a realidade (FREIRE, 1997), tanto do docente, quanto do 

educando. Este, a seu turno, e através de uma educação libertadora, seria capaz de se 

tornar agente de seu próprio desenvolvimento, construindo e modificando sua própria 

história e a daqueles que o cercam, numa contenda imprescindível para ser mais do que 

mero objeto, mas principalmente sujeito da história.  

Reconhecer-se, pois, enquanto agente histórico, ao menos em relação ao espaço 

escolar que aqui tratamos, é requalificar-se enquanto profissional, buscar ser 

protagonista e não apenas uma roldana da transmissão, passivo ou inerte; é estimular 

que os estudantes se percebam como sujeitos sociais que efetivamente são, ou seja, 

dotados de visão de mundo, saberes (DAYRELL, 2007), atravessado sim por uma 

pluralidade de posições, mas entendedor das diferenças e respeitador das singularidades. 

Trata-se, enfim, de um profissional conhecedor de suas próprias práticas, produzidas no 

universo em que está imerso, dentro das possibilidades que lhe são conferidas. 
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Pesquisador: Em termos profissionais você tá falando de 

expectativas gerais, você sozinho não poderia fazer nada 

se a escola não te proporcionasse alguma coisa... 

Interlocutor 3:    Eu procuro romper com certos traços da 

escola tradicional na medida do possível, sabe? Nem 

sempre isso é possível, essas formalidades estão instituídas 

e concretizadas a bastante tempo, mas eu procuro ter 

sempre uma relação de reciprocidade com meu aluno, de 

quebra das hierarquias, de me colocar numa posição 

menos verticalizada e mais horizontal na relação que tenho 

com meu aluno, de mais igualdade. Eu procuro sempre 

propor um trabalho de uma consciência crítica reflexiva 

cidadã orgânica, partindo de pontos chaves da nossa 

realidade, e aí pegar referências teóricas e entender a 

metodologia científica a partir disso do que simplesmente 

dar uma aula mecânica, uma aula mais ou menos pronta, 

um método que não sofre alterações ano após ano igual 

muitos professores fazem, que acaba virando rotina. Eu 

acho que é muito isso, a gente não pode confundir 

experiência com rotina. Você pode ser um profissional 

muito experiente, mas você tem sempre que estar 

reinventando a sua maneira de dar aula, de lidar com o 

outro, com as demandas do outro. Quanto à condição da 

escola enquanto meio de acessar o Ensino Superior, ou 

seja, uma fase transitória para que o aluno se forme como 

mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, ainda 

é muito comum, ainda é a maioria das escolas, ainda 

funciona dessa maneira. E seria uma grande hipocrisia eu 

dizer que não me adéquo a essa realidade. Assim, no meu 

trabalho eu preciso lidar com as minhas demandas 

pessoais, as demandas dos alunos e as demandas da 

instituição, então eu tento... 

 

 

Esse movimento de ruptura com os métodos tradicionalmente impostos enseja 

diversos apontamentos. A busca por uma horizontalidade dentro de sala de aula, na 

tentativa de construir uma relação de reciprocidade é interessante. O ensaio cotidiano 

que pretende uma relação de igualdade entre educador e educandos é atravessado por 

negociações não só entre esses atores, mas entre todos aqueles que compõem o 

complexo mecanismo educacional. Afinal, como lidar com os anseios dos estudantes, e 

os anseios de seus responsáveis, e os anseios do coordenador pedagógico, e os anseios 

do secretário de educação, tendo lidar com os seus próprios? 

O magistério, então, além das negociações constantes que tornam possíveis e 

que atualizam o fazer docente, ganha sentido dentro de um campo de possibilidades, 

mesmo quando as alternativas profissionais se encontram numa encruzilhada de 
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demandas. Nesse sentido, o ofício professoral enseja desafios muitas vezes de difícil 

conciliação, um constante embate entre demandas, significações e anseios, que são 

transformadas em saber, cujo detentor é o docente e cuja construção se dá na ação 

profissional.  

 

Pesquisador: Demandas que por vezes são contraditórias? 

Interlocutor 3: Totalmente contraditórias. Na maioria das 

vezes são contraditórias. Mas quando eu entro em sala, é 

um espaço sagrado, coletivo, meu e dos meus alunos, e a 

gente faz aquilo que é necessário na urgência daquele 

momento. Não dá para atropelar o conteúdo programático 

porque isso vai ser cobrado em algum momento, sabe? 

Mas, por exemplo, se tiver que tirar 50 minutos de uma 

aula para falar sobre se a greve dos caminhoneiros é 

legítima, se ela é locaute, qual o reflexo disso diante de 

uma política de austeridade que o governo Temer vem 

tomando, e não trabalhar, por exemplo, com a metodologia 

do interacionismo simbólico de Max Weber e a 

compreensão da ação social na constituição da estrutura 

social, vamos lá, sacou? Vamos lá! Se é mais urgente, 

mais importante, eu faço questão de valorizar isso. Agora, 

não dá pra toda aula também eu ficar... é muito comum, eu 

entro em sala e os alunos ficam “vamos fazer um debate, 

vamos fazer um debate!” e eu falo “não, calma”, não é 

todo momento que dá pra fazer isso, e também não é todo 

momento que é necessário. Às vezes, a proposta de fazer 

um debate é mais pro aluno ficar relaxado, “se isso não é 

matéria, então tá tranquilo”, do que propriamente 

participar de maneira consciente desse processo de 

dialética, de construção do conhecimento como um 

fundamento da realidade, de transformação da realidade 

social, é isso. 
 

4. CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRABALHO 

 

Não seria correto tratar estas Considerações do trabalho enquanto finais ou 

mesmo Conclusões, tendo em vista o caráter exploratório do mesmo. As entrevistas e as 

observações oriundas delas ensejaram ainda mais questões e motivações sobre a ação do 

docente de Sociologia, do espaço escolar, e todas as possibilidades que se descortinam 

enquanto campo de estudo – e, em breve, de atuação. 

Este estudo, portanto, está perpassado pelas contradições que refletem o 

cotidiano brasileiro. De um lado, a desesperança, a brutal desigualdade, a falta de 

perspectivas, a curto prazo, os improvisos, a marginalização e a banalização da 
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educação pública que caminha em direção contrária ao modelo de educação 

emancipadora e à dimensão humana do ofício docente. 

Parece, então, que professores e estudantes são afetados por um pensamento 

hegemônico no qual os primeiros são concebidos como alvos, seres acríticos que não 

questionam suas experiências e, logo, manteriam a reprodução desse pensamento e da 

lógica societária atual. E muitas vezes, com respaldo do Estado, o comitê gerenciador 

dos negócios da burguesia (MARX, 2007). 

Por outro lado, e sendo mais otimista, fica latente a esperança e a possibilidade 

de uma ação pedagógica consciente, comprometida com a escola enquanto peça de 

mudanças  sociais. Ela permite, a seu modo, a transformação do profissional num ser 

autônomo e conhecedor de sua própria prática, produzindo modelos próprios através do 

ambiente em que está inserido. Constitui-se, assim, reconhecidamente, a partir da 

relação com os alunos, e por eles, em sujeito ativo do processo de construção do 

conhecimento.  

Os estudantes, por sua vez, também acenam com a possibilidade de novos 

caminhos, já que nunca são passivos, mesmo que muitas vezes sejam tidos como tal. 

Dessa forma, eles próprios são capazes de explorar nas microfissuras do sistema 

capitalista, um sopro de esperança sempre bem vindo dentro das pequenas rupturas 

cotidianas.  

Além, pois, da enorme fecundidade do espaço escolar como campo de pesquisa, 

capaz de suscitar dúvidas, questões, propostas e sonhos, foi interessante o 

reconhecimento, por parte dos professores, da importância dos estudantes em relação à 

escola, e a necessidade de fazê-los participar de modo consciente da construção de seus 

projetos políticos-pedagógicos.  

E, concomitantemente à construção, um movimento de ruptura, de rompimento 

com os traços da escola tradicional, buscando transformar a sala de aula num encontro 

de reciprocidades entre educador e educandos, onde os saberes de ambos os atores 

estejam temporariamente horizontalizados, alargando, mesmo que em espaço e tempo 

circunscritos, o campo de possibilidades dos alunos. Trata-se, assim, de desorientar as 

formalidades intuídas e concretizadas ao largo dos anos, um processo de “quebra de 

hierarquias”, conforme sugere o Interlocutor 3. Estes processos submergiriam em meio 

à rotina, caso não fossem expostos.  

Em outras palavras, a narrativa dos professores sobre os conhecimentos oriundos 

de sua própria profissão permite a exibição dos sentidos e significados que eles mesmos 
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atribuem ao fazer docente. São suas subjetividades, enfim, caminhos eficazes para o 

entendimento da ação docente. Apesar de não ter tido a oportunidade de observar in 

loco a atuação desses profissionais, foi possível perceber que atuam na tentativa de 

formar  sujeitos dotados de pensamento crítico, preparados para assumir os desafios do 

seu tempo histórico, capazes de refletir sobre si mesmos e seu papel na sociedade, 

dentro das possibilidades que lhes são apresentadas. Vislumbrar palpável, ainda que 

distante, a chance de construirmos uma Educação, de fato, transformadora e, assim, uma 

sociedade menos desigual, foi uma conquista. Saber que há pessoas engajadas na 

tentativa quimérica de extinguir, enfim, a desigualdade, já fez, por si só, ter valido a 

pena a realização deste trabalho.  
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Anexo I 

Roteiro da entrevista: 

 

1- Formação 

2- Bacharelado ou Licenciatura 

3- Sempre esteve nos planos lecionar? 

4- Quando começa a lecionar? Onde? 

5- Diferenças entre escolas públicas e privadas 

6- Diferenças entre escolas de cidades diferentes 

7- Contato dos alunos com a disciplina 

8- Como enxerga o campo educacional 

9- Papel da escola atualmente 

 

 


