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RESUMO  

                                                                              
   

A presente pesquisa foi desenvolvida com o objetivo esclarecer o papel estruturante do 

trabalho na condição humana e as implicações pedagógicas, que o discurso social, a 

respeito do trabalho docente produz nos educadores da Educação Básica das Séries 

Iniciais, em uma unidade educacional da Diretoria Regional do Butantã, no município 

de São Paulo. O objetivo específico dessa pesquisa foi demonstrar as consequências do 

processo de (des) valorização da carreira do magistério na atualidade e indicar propostas 

alternativas para essa situação. Uma vez que somente o compromisso dos professores 

com o trabalho não é suficiente para garantir que o direito a aprendizagem aconteça. 

Através da análise das condições de trabalho, bem como, na compreensão da escolha 

profissional pelas licenciaturas, verificamos a visão que os professores têm da carreira 

do magistério e como percebem a profissão ao longo das primeiras décadas do século 

XXI. O trabalho foi realizado mediante pesquisa documental e análise de entrevistas 

semiestruturadas com cinco questões norteadoras, realizadas com 10 professores do 

Ensino Fundamental que demonstrou como esses professores vivenciam a sua ação 

profissional e a dificuldade em garantir que todos os alunos tenham acesso a um 

processo de ensino e aprendizagem em sua totalidade. Através da analise das entrevistas 

pudemos verificar a visão que os professores têm da carreira do magistério e como 

percebem a profissão. Observamos que a baixa autoestima da carreira do magistério traz 

danos significativos para os professores, para os alunos e para o país como um todo, 

uma vez que sem a valorização social do trabalho de professor e sem as exigências 

estruturais necessárias não é possível assegurar que o direito a educação aconteça. É 

urgente garantir as condições necessárias para que se torne efetivo o direito a educação, 

considerando que ele é um acesso à dignidade, ao respeito e à liberdade essenciais às 

relações humanas como um todo.   

 
Palavras-chave: Educação; Trabalho; Professor. 
 
 



 
ABSTRACT 

 
 

This research was developed in order to explicate the structural role of labor in the 

human condition and the pedagogical implications, the social discourse about teacher 

educators work produces in the early grades of basic education in an educational unit of 

the Butantã's Regional Board Education in the municipality of São Paulo. The specific 

objective of this research was to demonstrate the consequences of (mis) valuation 

process of the teaching career today and indicate alternative proposals for this situation. 

Since only the commitment of teachers to work is not enough to ensure that the right 

learning happens. Through the analysis of working conditions, as well as in 

understanding the career choice for graduates, we find the view that teachers have the 

career of teaching and how they perceive the profession in the city of São Paulo during 

the first decade of this century. The study was conducted through desk research and 

analysis of semi structured interviews with five guiding questions, conducted with 10 

elementary school teachers who demonstrated how these teachers share their 

professional experience and the difficulty in ensuring that all students have access to a 

teaching process and learning in its entirety. By analysis of the interviews we could see 

the view that teachers have the career of teaching and how they perceive the profession. 

We observe that the low self esteem of the teaching career brings significant damage for 

teachers, for students and for the country as a whole, since without the social value of 

the work of teacher and without the necessary structural conditions is not possible to 

ensure the required for access to dignity, respect and freedom essential to human 

relationships as a whole condition. 

 
Keywords: education, teaching, educators. 
 



INTRODUÇÃO 

 
 

A (des) valorização da profissão de professor tem sido objeto de discussão 

no campo da educação. No exercício da profissão que escolhi, como professora da rede 

municipal de ensino, e também como coordenadora pedagógica, tive oportunidade de 

encontrar profissionais comprometidos, competentes, no entanto, cotidianamente 

desrespeitados pelos alunos, por seus familiares e pela sociedade como um todo. Não 

compreendia o porquê do descaso social com uma profissão tão importante na 

construção da identidade cidadã. A busca de resposta para essa questão encaminhou-nos 

para essa pesquisa.  

Nas aulas e nas indicações de leitura do curso de mestrado, descobri que 

essa questão da desvalorização docente é antiga, no entanto a pesquisa continuou 

significativa, uma vez que busca compreender as implicações desse fenômeno na 

escola, e em especial na unidade que trabalho, como coordenadora pedagógica, uma vez 

que para tal questão, embora antiga, não se tem, ainda, respostas.  

A profissão de professor tem passado por um processo de desconstrução 

cotidiana, com políticas públicas que tornaram o ambiente escolar um local para atender 

algumas demandas que seriam do âmbito do “social”. O professor tornou-se 

comprometido por questões que anteriormente eram familiares.  

 

quando eu vim pra rede pública eu senti muita diferença. Um aluno da 
rede particular ele tem assim, por mais que tenha dificuldade, não faça 
lição, não faça trabalho, nãnãnã, ele tem um pai por trás que paga a 
escola, que quer um retorno, então é mais cobrado. E aluno da rede 
pública, assim, eu senti que falta um pouco desse, da família, dessa 
cobrança. Às vezes os alunos acabam deixando de fazer e você não 
tem como. Você cobra dele, você exige que ele faça, mas você não 
tem como exigir desse aluno e aí, eu sinto assim que, de quando eu 
comecei pra agora que as famílias estão deixando esse cuidado, da 
escola meio de lado. De acompanhar lição, de acompanhar caderno, 
porque criança precisa de rotina, então a família tem que olhar todo 
dia, não pode passar essa cobrança. Deixa eu ver sua lição, deixa eu 
ver o seu caderno. E ai, a família não dando essa resposta pra criança, 
a criança também vai, acaba se desmotivando. (...). Entrevista cedida 
ao autor,  professor 028, dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da 
Educação Básica, da prefeitura do município de São Paulo, em 
18/11/2013. 
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Esse fenômeno, que atribui ao profissional do ensino responsabilidades de 

outras esferas sociais, é uma necessidade do momento escolar atual, no entanto, gera 

uma sobrecarga de trabalho ao professor e desvirtua o objetivo da educação escolar. 

Essas novas demandas sociais atribuídas ao professor levam a uma dificuldade em 

compreender o verdadeiro objetivo da educação escolar e a um desinteresse pela 

carreira e uma mudança no perfil do aluno que ingressa nas licenciaturas. 

As funções e responsabilidades dos professores tornam-se cada vez maiores, 

uma vez que a escola não deixou de ser o espaço responsável pela educação escolar, 

conforme esclarece a Lei nº 9394/96 (LDB), mas passou, também, a compartilhar com a 

família, a responsabilidade de outros aparelhos sociais e os cuidados pessoais 

relacionados aos alunos. A educação, conforme artigo 1º dessa Lei é “dever da família e 

do Estado” e o professor não tem condições de atender sozinho, questões sociais e o 

dever relacionado à função docente. O excesso de atribuições relacionado aos cuidados 

dificulta a ação docente, que fica esvaziada de sentido pedagógico, diante de tantas 

demandas sociais.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90 (ECA), por 

exemplo, prevê a toda criança e adolescente o direito à Educação, em igualdade de 

condições para acesso e permanência na escola. O direito ao acesso apresenta-se em 

níveis bem satisfatórios, mas as condições de permanência de todos os alunos é um 

desafio a conquistar. O acesso a todos, garantido por Lei criou a condição necessária 

para o acesso de todas as crianças, incluindo-se as com necessidades educacionais 

especiais. Essa foi uma conquista importante na garantia do direito a igualdade, uma vez 

que a responsabilidade do ingresso escolar e de todas as suas consequências deixou de 

ser somente da criança e passou a ser do Estado. 

Observando o princípio da igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola – e o Estado deve garantir desde a Educação Infantil – a escola 

que efetivamente seja inclusiva é um desafio a ser alcançado, já que está escola tem um 

papel de destaque na composição da sociedade, multifacetada, com indivíduos 

diferentes, especiais, porém, sem o costumeiro segregacionismo das classes “especiais”. 

A escola inclusiva garantida por lei, no entanto, não é acompanhada de condições 

efetivas de trabalho e não garante aos alunos e aos trabalhadores do ensino as condições 

para que o trabalho aconteça com qualidade. A escola de fato, recebe todos os alunos, 

mas o processo formativo escolar do indivíduo por ser complexo, exige condições para 

atender as especificidades de cada um.  
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A escola inclusiva com garantia de permanência a todos, exigências da 

contemporaneidade, cobra condições estruturais diferenciadas e profissionais 

preparados para lidar com a diversidade. A escola tradicional, local de transmissão de 

conhecimentos, não atende às novas exigências da sociedade e nem dos alunos. Sem 

que haja uma mudança na estrutura educacional não é possível garantir a permanência 

de todos os alunos matriculados. 

Sem as condições estruturais necessárias na educação para todos, fica claro 

que o professor perdeu-se, entrou no “labirinto do Minotauro”, pois a escola, lugar da 

educação escolar, ou seja, local de compreensão e aquisição do conhecimento, passa a 

ser um local em que a responsabilidade maior com o aluno é prioritariamente o cuidado 

no sentido da segurança, alimentação, enquanto os pais trabalham; perdendo o sentido 

essencial, de educar no sentido da formação escolar.  

O professor passou a viver um conflito com o seu papel no trabalho 

educativo e uma nova função como mediador de conflitos, pois a escola passou a ser 

lugar de encontro social dos alunos, com proximidades, ganhos, sociabilização, mas, 

também, com desavenças. 

Garantir que todos possam ser alfabetizados, nas circunstâncias atuais que 

envolvem a estrutura educativa é utópico, uma vez que os recursos que a escola possui 

são insuficientes para assegurar que todos se apropriem do sistema de leitura e escrita, 

assim como do sistema de operações matemáticas fundamentais. No entanto, 

observamos que publicamente os resultados obtidos nas avaliações externas se 

relacionam a competência docente e não as políticas públicas que não disponibilizam 

os, recursos necessários para que todos os alunos possam ser acolhidos em sua 

singularidade.  

Deve-se ter como referência que o trabalho educativo, em uma Escola para 

Todos, exige condições estruturais para administrar o encontro com o diferente, com o 

outro, representado pela criança com deficiência física, mental, cognitiva, emocional ou 

social. Nesse aspecto, além da garantia de condições na estrutura física, torna-se 

extremamente importante as condições relacionadas à estrutura humana. A necessidade 

da figura do educador com uma formação sólida individual e técnica, pois os desafios 

cotidianos da escola exigem uma postura profissional e ética, que somente com uma 

formação de qualidade pode ser alcançada.  

Infelizmente a desvalorização social das licenciaturas, tem permitido o 

surgimento de instituições que funcionam como “fábricas de diplomas”, que preparam 
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os profissionais do ensino muito aquém do que deveriam. Esses profissionais que não 

têm acesso a uma formação profissional de qualidade durante o seu processo educativo, 

não desenvolvem as capacidades necessárias para lidar com as diferenças. Com essa 

limitação relacionada à formação profissional, a dificuldade de frequência em cursos de 

formação contínua e as condições estruturais desfavoráveis a permanência de todos, fica 

comprometida, pois tratar os desiguais como iguais apenas potencializa a possibilidade 

do fracasso escolar e cria novos estigmas, fortalecendo a desigualdade em todos os 

sentidos. 

Essas transformações que ocorreram na escola e que hoje incluem o 

diferente são importantes, no entanto, o professor e a escola têm de estar preparados 

para acolher a diversidade e oferecer condições para que aconteça um ensino 

significativo, de qualidade e que permita o desenvolvimento de todos os indivíduos. 

Esse novo fazer profissional deve ser pensado e refletido a fim de que através da 

reflexão, a ação possa ser significada. A escola faz parte de um processo, e todos que 

nela trabalham devem ter formação para acompanhar essa característica, ou seja, 

formação contínua. Os desafios diários da profissão exigem dos profissionais esse 

comportamento formativo, que permite o diálogo com seus pares nas soluções possíveis 

para a sala de aula e nos espaços comuns da escola. 

O estado e a sociedade atribuem novas funções à escola, mas se isentam da 

responsabilidade sobre os resultados obtidos pelos alunos, para exemplificar, cito um 

fato vivido na escola pública, na qual as avaliações externas eram constituídas de provas 

iguais, independente das diferenças que os alunos apresentavam. Muitas vezes, os 

alunos com dificuldades de aprendizagem, individualmente apresentavam um bom 

desenvolvimento, relacionado à aprendizagem individualmente, mas quando comparado 

com o desempenho do grupo, esse aspecto não aparecia. No entanto, a cobrança positiva 

de desempenho nas avaliações externas, não consideram esses avanços, que estão fora 

das expectativas padronizadas.  

As novas atribuições, que abrem as portas da escola para todos, não garante 

a permanência de todos, à medida que continuam a exigir uma resposta única e não 

consideram as especificidades e singularidades. Apesar de abrir as portas da escola, as 

condições de permanência a todos não são garantidas. Os resultados da aprendizagem, 

nessa escola excludente é atribuído ao professor, que é cobrado pelos índices da 

avaliação externa, que “quantificam” – por meio da realização de exames – o que o 

aluno aprendeu. 
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Desconsiderar as observações do professor, no processo de avaliação 

individual do aluno, entre outras condições desfavoráveis, faz com que a carreira do 

magistério, nos últimos anos, venha perdendo a atratividade e importância nas 

representações sociais profissionais. Uma vez que é o professor que passa o maior do 

tempo com o aluno e as decisões politicas e econômicas a respeito dos resultados não 

consideram as suas avaliações. Essa maneira de conduzir o ensino público, sem 

considerar o que o professor tem a dizer, traz consequências negativas ao trabalho 

docente e é  uma forma significativa de desmotivação nos profissionais do ensino.  

 

Na escola pública eu vejo às vezes, eu me sinto muito feliz de estar 
aqui, de, assim, eu vejo que as crianças aqui, sabe o jeito delas, sabe? 
Eu gosto. Só que algumas vezes também a gente fica meio 
desanimado, né? Por varias questões: porque, às vezes a família não 
esta nem aí com o aluno, né? Porque às vezes é tudo jogado sobre as 
nossas costas, né? E parece que você é o único que tem que, né? Por 
causa das mudanças que tem lá em cima também, lá na questão, por 
exemplo, que muda a gestão, né? Não a gestão da escola só, mas 
mudou o partido, muda tudo dentro da escola, né?  Então eu acho que 
é uma coisa que é muito ampla e que às vezes o macro, é, é muito 
complicado, porque acaba esquecendo o micro, da gente aqui na 
escola.  (Entrevista cedida ao autor,  professor 031, dos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental da Educação Básica, da prefeitura do 
município de São Paulo, em 03/12/2013).  

 

 

Acredita-se que o professor, ao longo das últimas décadas, vem mudando 

sua identidade, pois, as exigências cotidianas atuais, observadas em muitas escolas 

públicas, se relacionam muito mais a um caráter social do que a formação educacional. 

Essas novas responsabilidades trazem conflitos, pois a exigências em relação aos alunos 

foi ampliada, mas, sem as condições necessárias ao desenvolvimento e à permanência 

escolar do aluno. Nessas condições, corre-se o risco do professor tornar-se um mero 

“cuidador”, não que está não seja uma atribuição educacional, mas não nos moldes que 

vem se estabelecendo, onde as escolas, na arquitetura atual, manifestas por grades, 

chaves e cadeados, se assemelham a estruturas de regime de reclusão social.  A questão 

que se coloca é pensar qual é o papel do professor diante das atribuições educacionais. 

Seria o professor capaz de suportar essa ampliação de responsabilidades deixando em 

segundo plano a educação mais formal? Não podemos perder de vista que essa 

educação formal é extremamente valorizada pela sociedade e os resultados - abaixo do 

esperado - obtidos nas avaliações externas são atribuídos à incompetência profissional 
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do educador sem considerar suas condições de trabalho. Esse resultado negativo 

atribuído geralmente ao desempenho do professor, também contribui para a redução da 

autoestima profissional. 

Outro fator que reforça a responsabilidade do professor pelo desempenho 

negativo dos alunos aparece nas mudanças das políticas educacionais, que 

anteriormente atribuíam o fracasso escolar ao aluno e agora sugerem que o responsável 

é o professor. Por exemplo, os que não demonstram habilidades tecnológicas.  

As mídias interativas não representam os recursos que a escola oferece, uma 

vez que atendem parcialmente as escolas públicas, que não contam com essa ferramenta 

importante na sua estrutura física. O conhecimento escolar de modo geral, continua 

acontecendo apenas com o uso de lousa e giz, instrumentos muito distantes dos recursos 

que atenderiam as expectativas dos alunos, não necessariamente pela falta de habilidade 

dos professores com as novas ferramentas digitais, mas talvez por, esses recursos não 

estarem disponíveis nas escolas públicas municipais.   

É importante pensarmos até que ponto essa baixa autoestima, essa falta de 

recursos, esse deslocamento social, essa perda de identidade podem afetar, de forma 

negativa, o processo de aprendizagem. Para que se entenda essa situação é necessário 

verificar como o próprio professor se observa enquanto profissional. 

O professor sente, ano após ano, o peso da desvalorização profissional e 

essa situação reflete-se nos indicadores educacionais que o país, de forma geral, 

apresenta, mas que não são relacionados às condições de trabalho do professor. 

Os professores da rede municipal de São Paulo possuem um plano de 

carreira e um salário em destaque no topo, quando comparado ao piso nacional. No 

entanto, essa política salarial, não garante que o professor permaneça em um único 

cargo, considerando que o custo de vida em São Paulo é maior que em outras cidades do 

Brasil; o desgaste, com a dupla jornada e com as condições desfavoráveis de trabalho 

promovem um desencanto com a profissão e com as perspectivas de trabalho. 

 

A questão da desvalorização também sabe, de ter que trabalhar, por 
exemplo, pra ter um salario razoável, tem que ter dois empregos, né? 
Eu não vejo assim a questão de ter, a minha saúde, por exemplo, 
minha voz. Esse ano eu tive que passar por fono, eu tenho que ficar 
fazendo exercício, né?  Porque dar aula em duas salas é difícil, né? 
Então, assim eu, é eu sou feliz em trabalhar na escola publica, mas 
tem alguns momentos de dificuldades de desanimo, né?(Entrevista 
cedida ao autor, professor 031, dos Anos Iniciais do Ensino 
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Fundamental da Educação Básica, da prefeitura do município de São 
Paulo, em 03/12/2013).  

 

O objeto dessa pesquisa tem como foco o ofício do professor da educação 

básica, anos iniciais, da rede pública municipal de São Paulo, entender sua construção e 

as consequências pedagógicas em uma unidade escolar. Uma vez que as condições de 

trabalho desses profissionais são representativas das condições de trabalho do município 

como um todo. A compreensão desse fenômeno aconteceu por meio da análise das 

entrevistas realizadas com os professores da Educação Básica, refletida a luz de uma 

pesquisa documental e bibliográfica, considerando o papel do trabalho na condição 

humana. 

As mudanças ocorridas na educação brasileira, de uma forma geral, 

interferem no trabalho do professor, uma vez que promove uma série de avanços 

sociais, em especial a inclusão de crianças com necessidades especiais na escola; a 

garantia do acesso, a ampliação do tempo de permanência na escola; a redução do 

analfabetismo, que são pontos cruciais e de extrema relevância para o entendimento da 

educação como um todo. 

No entanto, esses avanços criaram situações novas, dentre eles a sobrecarga 

de trabalho dos professores, desmotivação e, até mesmo, certa crise de identidade: qual 

é a função do professor e da própria escola?  A escola tornou-se um centro de 

convivência e sociabilização, mas como fica o ensino formal? Como o professor deve 

agir diante disso? Será que as políticas públicas assistencialistas interferem no saber 

formal? 

Enquanto profissional da educação e no exercício da função de 

coordenadora pedagógica, com compromisso com a Escola Pública, busquei nessa 

pesquisa entender essas questões, assim, os resultados desse trabalho poderão ser 

utilizados, também, como guia norteador para minha prática profissional diária. 

Quando as crianças não aprendem a “culpa” é atribuída aos professores, mas 

seria isso real, diante de tantas adversidades no trabalho educativo? Compreender 

criticamente as questões que atravessam a profissão docente é uma forma de retirar 

parte da carga negativa atribuída ao professor diante da crise no ensino brasileiro, e que 

em nada contribui para melhorar o ensino. Entender essas questões permite a 

possibilidade de indicar condições de trabalho que amparem e deem suporte 
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educacional aos professores, qualificando o profissional do ensino e garantindo 

condições estruturais e humanas de trabalho. 

No primeiro capítulo, apresentamos, como referencial, a teoria crítica de 

Hanna Arendt (1989), para compreender o papel do trabalho na condição humana. A 

pesquisa permitiu observar a importância social atribuída ao trabalho em toda a 

organização humana, nesse sentido, possibilitou uma análise do impacto social que a 

desvalorização docente tem no dia a dia escolar, uma vez que o trabalho é um eixo 

social estruturante fundamental em todas as relações sociais.  

Michael Apple (2001, 2004) permitiu esclarecer as forças subjetivas que 

atravessam o trabalho docente e todas as implicações sociais, que estas têm em toda a 

comunidade educativa. Paulo Freire (1996, 1997 e 1999), preencheu de sentido todo o 

fazer dessa pesquisa, assim como o da minha prática profissional.  

Marcelo Garcia (1999) orientou o trabalho na perspectiva dos princípios da 

formação docente, e sua importância na profissionalização da carreira, assim como 

Arroyo (2000), Feldmann (2004, 2009), Imbernón (1999, 2011), Mizukami (1986), 

Sacristán (1996, 2006), dentre outros, que têm na profissão docente a orientação do 

trabalho. 

Para a análise das entrevistas, foi indispensável à utilização do referencial 

acerca da Análise Crítica do Discurso, postulada por de Norman Fairclough (2001:12), 

uma vez que tal análise “é inovadora quando propõe examinar em profundidade não 

apenas o papel da linguagem na reprodução das práticas sociais e das ideologias, mas 

também seu papel fundamental na transformação social.”.  A luz da teoria de Lacan, 

buscamos esclarecer que o sujeito é construído pela fala, pelo discurso, e a profissão de 

professor também é construída por esse discurso. O valor social atribuído à profissão 

docente está diretamente ligado ao que o outro diz a respeito do que é ser professor: 

  

então, em que momento é que sou realmente eu? No momento em que 
não estou contente ou no momento em que estou contente porque os 
outros estão contentes? Essa relação de satisfação do sujeito com a 
satisfação do outro – entendam bem, em sua forma mais radical – 
sempre está em causa quando se trata do homem. (LACAN, 
1985:297). 

 
Assim, podemos pensar até que ponto a desvalorização do professor, 

discurso comum na atualidade, pode afetar as relações na escola, assim como as 

relações na escola, pode, afetar o discurso social que se refere à profissão de professor. 
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Em Vygotsky verificamos que o homem é um agente ativo no processo de criação do 

meio: 

(...) as origens dessas formas superiores de comportamento consciente, 
deveriam ser achadas nas relações sociais que o indivíduo mantém 
com o mundo exterior. Mas o homem não é apenas um produto de seu 
ambiente ele é, também, um agente ativo no processo de criação deste 
meio. (VYGOTSKY, 1988: 25).  

 

Nesse sentido esclarecer as condições adversas que atravessam a prática 

educacional e constroem o discurso a respeito da profissão é uma forma de dar outro 

sentido ao trabalho do professor. Permitindo a esse profissional, sujeito ativo da prática 

educativa, lançar um novo olhar sobre a profissão, na qual a força social estruturante do 

trabalho do professor tenha destaque na sociedade como um todo, transformando o 

discurso social atual a respeito da profissão de uma maneira positiva, tornando o mais 

uma ferramenta na busca de um ensino de qualidade com garantia de permanência a 

todos. 



 

1. O TRABALHO COMO EIXO ESTRUTURANTE 

 
 

1.1. O trabalho  
 

Através dessa relação apaixonada de amor e ódio nos 
aprendemos e aprendemos formas diferentes, mais nossas de ser 
e de vivenciar o magistério. Nem tudo o que somos nos 
pertence. Somos o que resultamos de tudo. Quanto fui, quanto 
não fui, tudo isso sou. (ARROYO, 2000) 

 

O trabalho é um importante instrumento de organização social. O sujeito do 

trabalho começa a ser formado desde o nascimento apoiado pela família – no sentido do 

desejo que os pais depositam na criança, posteriormente esse desejo é transferido para a 

escola – quando os pais criam uma imagem da escola ideal para seus filhos. 

Na atualidade, a escola é um local onde os indivíduos permanecem um 

percentual considerável de sua vida e desta forma, consiste como horizonte um projeto 

educativo de desenvolvimento humano e social. Como projeto que se concretiza em 

objetivos, deve ser desejado, para que assim desencadeie ações concretas, 

comprometidas com o modelo a ser alcançado. O compromisso dos professores, em 

relação às tarefas que desempenham para tornar viável o projeto cria uma expectativa, e 

essa se torna objeto essencial de sua prática. Para que tal expectativa seja alcançada, o 

profissional do ensino tem de ser instrumentalizado na sua formação, a fim de que possa 

conscientemente desenvolver todas as etapas do trabalho, considerando que as ações 

educativas são algo mais do que designar o trabalho docente uma prática mecanizada de 

“cuidar” fisicamente de crianças, e fazer com que se memorizem dados.  

O professor não pode perder de vista o aspecto reflexivo que o trabalho 

docente exige, uma vez que este deve ser um agente de transformação e promoção 

social. Por isso, deve apresentar uma postura crítica sobre as condições adversas, a 

saber: (lidar com a diversidade cultural, intelectual, física, e social, considerando o 

número excessivo de alunos, condições físicas inapropriadas, salários ruins), que muitas 

vezes afastam o profissional do seu foco de trabalho. É preciso que o professor, além da 

formação inicial, esteja inserido em um contexto de formação contínua uma vez que 
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esse vive um tempo de transformações rápidas, que os afetam enquanto sujeito da ação 

educativa, isso significa que mesmo que o indivíduo da ação tenha se transformado este 

tem que ter condições de acompanhar as mudanças do percurso, afinal o processo 

educacional é dinâmico. 

Esse processo de formação contínua permite ao profissional ter claro sua 

força no currículo escolar. Esse é um ponto fundamental da prática, pois mesmo que 

tenha que lidar com estruturas determinadas, depende do professor a escolha do 

conteúdo a privilegiar e a forma de abordar determinadas questões.   

Essa clareza da ação educativa deve, pois, passar por uma consciência 

moral, ética e do compromisso dos professores com a formação cidadã dos sujeitos da 

prática educativa, já que os sentimentos despertados pela prática tem muita relação com 

o que fazemos com ela. 

Inquietam-se os que são conscientes da maneira de como a profissão de 

educador vem sendo tratada na realidade brasileira. Essa pesquisa encaminha-se na 

busca de respostas que esclareçam as implicações pedagógicas que a (des) valorização 

da profissão de professor apresenta no cotidiano escolar. Verificada por meio da análise 

de entrevistas, com professores da Educação Básica, dos Anos Iniciais de uma Unidade 

de Ensino do município de São Paulo e pesquisa bibliográfica relacionada ao trabalho 

na condição humana e na profissão docente. 

O trabalho de professor sofre, dia a dia, o peso da desvalorização 

profissional e, como este consiste em uma função social estruturante, foram buscadas 

leituras que pudessem traduzir o quanto o trabalho é importante e determinante na 

condição humana e como é influenciado socialmente.  

Um dos autores que nos chamam atenção é Hannah Arendt (1989), ao 

propor uma distinção entre Labor e Trabalho, dentro de um percurso histórico do 

trabalho e o papel estruturante que apresenta na condição humana. A autora faz uma 

análise do trabalho desde a Antiguidade e a relação com a condição que este, coloca o 

sujeito socialmente.  

Um dos pontos importantes é a forma como essa questão passa por um 

instrumento social de grande significado, a língua: a palavra “labor”, como substantivo 

jamais, designa o produto final, o resultado da ação de laborar; permanece como 

substantivo verbal, uma espécie de gerúndio, “Por outro lado, é da palavra 

correspondente a trabalho que deriva o nome do próprio produto”. (ARENDT, 

1989:91).  
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Essa distinção tão tênue da língua permite que possamos compreender o 

significado que o trabalho ocupa e sua relação com a condição humana. O motivo dessa 

distinção, segundo a autora, é que o labor para os gregos, marca a necessidade, e como 

esta faz parte da existência humana, escravizar era a maneira natural de dominar a 

necessidade humana de subsistência, uma vez que o homem livre não podia ser sujeito 

da necessidade, este passou a dispor de outros seres da mesma espécie, justificando sua 

prática para que tal condição idealizada ocorresse.  

Observar como o valor atribuído ao trabalho é estruturante na condição 

humana e um ponto muito importante a ser analisado, considerando necessariamente o 

contexto histórico, ideológico, político, econômico e social, a que o trabalho pertence. 

Somente por meio da análise crítica pode-se observar que tal necessidade, o trabalho, 

vai muito além dessa característica de preservação da espécie, já que se relaciona a 

valores sociais, necessidades econômicas e políticas. “pelo fato de serem sujeitos às 

necessidades da vida, os homens só podiam conquistar a liberdade, escravizando outros. 

Nesse sentido ser escravizado era assim um fato pior que a morte” (ARENDT, 

1989:94).  

Esse ponto é muito importante para ilustrar as condutas e também mudanças 

de paradigmas que ocorrem para atender às necessidades humanas. Os valores e 

ideologias vão se modificando, por razões que passam, inclusive, pelas consequências 

do desenvolvimento humano, como por exemplo, as novas descobertas relacionadas aos 

meios de produção, atualmente representadas pelas ferramentas digitais. 

Valores atribuídos ao trabalho e ao trabalhador são modificados 

radicalmente, com as descobertas humanas e não é apenas uma mudança relacionada ao 

modo como um objeto é produzido, mas uma mudança muito mais complexa 

relacionada à forma como o homem que opera essas transformações é concebido. 

Com a revolução industrial, toda a dimensão social foi alterada. O trabalho 

passa, na era Moderna, a constituir o homem e a posição social a que ira pertencer, e 

mediante isso, sabe-se que: 

 

À primeira vista, porém, é surpreendente que a era moderna – tendo 
invertido todas as tradições, tanto a posição tradicional da ação e da 
contemplação como a tradicional hierarquia dentro da própria vita 
activa, tendo glorificado o trabalho (labor) como fonte de todos os 
valores, e tendo promovido o animal à posição tradicionalmente 
ocupada pelo animal rationale - não tenha produzido uma única teoria 
que distinguisse claramente entre o animal laborans. E o homo faber, 
entre ‘o labor do nosso corpo e o trabalho de nossas mãos’. Ao invés 
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disso, encontramos primeiro a distinção entre trabalho produtivo e 
improdutivo; um pouco mais tarde, a diferenciação entre trabalho 
qualificado e não qualificado; e, finalmente, sobrepondo-se as ambas 
por ser aparentemente de importância mais fundamental, a divisão de 
todas as atividades em trabalho manual e intelectual. Das três, porém, 
somente a distinção entre trabalho produtivo e improdutivo vai ao 
fundo da questão; e não foi por acaso que os dois grandes teoristas do 
assunto, Adam Smith e Karl Marx, basearam nela toda a estrutura do 
seu argumento. O próprio motivo da promoção do labor como 
trabalho na era moderna foi a sua ‘produtividade’; e a noção 
aparentemente blasfema de Marx de que o trabalho (e não Deus) criou 
o homem, ou de que o trabalho (e não a razão) distingue os homens 
dos outros animais, era apenas a formulação mais radical e coerente de 
algo com que toda a era moderna concordava. (ARENDT, 1989: 96-
97). 

 

É perceptível verificar como os valores e ideologias se transformam e são 

modificados à medida que estão a favor de interesses econômicos e políticos. Seres 

humanos são submetidos a condições de desigualdade e exploração, aceitas e 

justificadas socialmente como situações dentro da normalidade moral. O sofrimento é 

então atribuído à própria pessoa e não a interesses econômicos e políticos de uma 

determinada classe social. 

 
Parece que a distinção entre labor e trabalho, que os nossos teoristas 
tão obstinadamente desprezaram e nossas línguas tão aferradamente 
conservaram, torna-se realmente apenas uma diferença de grau quando 
não se leva em conta o caráter da coisa produzida- sua localização, sua 
função e a duração de sua permanência no mundo. A distinção entre 
um pão, cuja ‘longevidade’ no mundo dificilmente ultrapassa um dia, 
e uma mesa, que pode facilmente sobreviver a gerações de convivas, é 
sem dúvida muito mais obvia e decisiva que a diferença entre um 
padeiro e um carpinteiro. (ARENDT, 1989:105).  

 
A diferença que a língua conserva entre labor e trabalho, parece indicar a 

força subjetiva que marca e determina a forma que cada ser humano ocupa no mundo. 

Onde a ideia de que cada um tem o lugar que merece e não o lugar que lhe é atribuído 

socialmente. É a chamada meritocracia, a qual cada um é responsável pelo seu próprio 

desenvolvimento e sucesso profissional. As condições sociais as quais o indivíduo está 

cercado são tratadas com neutralidade e sua força é desconsiderada.  

 

A desigualdade aparentemente “natural” é uma construção social e 
tem explicações em termos que justificam a sua existência. (...) ”Uma 
das características da privatividade antes da descoberta da intimidade, 
era que o homem existia nessa esfera não como um ser 
verdadeiramente humano, mas somente como exemplar da espécie 
animal humana” (ARENDT, 1989:55).  
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Essa, aparentemente, inofensiva definição, na verdade é um importante 

instrumento para justificar e manter a desigualdade. Em nome da manutenção da 

espécie humana, observamos que:  

 
O surgimento da sociedade mudou a avaliação de toda essa esfera, 
mas não chegou a transformar-lhe a natureza. O caráter monolítico de 
todo tipo de sociedade, o conformismo que só dá lugar a um único 
interesse e uma única opinião, tem suas raízes na unicidade da 
humanidade. E, como esta unicidade da humanidade não é fantasia e 
nem uma simples hipótese científica, como é a ‘ficção comunistica da 
economia clássica, a sociedade de massas, onde o homem como 
animal social reina supremo e onde aparentemente a sobrevivência da 
espécie poderia ser garantida em escala mundial, pode ao mesmo 
tempo ameaçar de extinção a humanidade. (ARENDT, 1989: 56).  

 
Essa ameaça à espécie é um importante instrumento de manutenção das 

desigualdades sociais, pois é uma grande justificativa para manter os interesses de uma 

determinada classe social no controle. Condições sociais privilegiadas são mantidas, 

sem contestação como um direito nato, qualquer luta no sentido de questionar essa 

desigualdade é vista como baderna pela maior parte da população.  

 
A mais clara indicação de que a sociedade constitui organização 
pública do próprio processo vital talvez seja encontrada no fato de 
que, em tempo relativamente curto, a nova esfera social transformou 
todas as comunidades modernas em sociedades de operários e 
assalariados; em outras palavras, essas comunidades concentraram-se 
imediatamente em torno da única atividade necessária para manter a 
vida- o labor. (ARENDT, 1989:56).  

 
Essa normalidade social - a sociedade de operários assalariados, que têm na 

força do trabalho, o excedente do que produz, para manter o lucro da classe dominante e 

a ordem social - encontra as razões que justificam a exploração do trabalho nos 

instrumentos sociais que normalizem cotidianamente essa desigualdade. Nesse sentido 

são criados aparelhos de controle ideológicos, como a escola. 

O professor assume uma função estruturante na formação do indivíduo e, 

como não há neutralidade nesse trabalho, a profissão é cotidianamente atravessada por 

forças que visam manter a estabilidade social e os interesses da classe dominante. 

 

Os professores são funcionários, mas de um tipo particular, pois sua 
ação está impregnada de uma forte intencionalidade política, devido 
aos projetos e as finalidades sociais de que são portadores. (NÓVOA, 
1999:17). 
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Para que o professor não seja um instrumento na manutenção das 

desigualdades sociais, é necessário que a sua formação tenha bases filosóficas e sociais 

que garantam à leitura crítica as forças ideológicas, políticas, econômicas e sociais, que 

cotidianamente atravessam a sua prática profissional. Caso contrário, o profissional da 

educação atenderá apenas a interesses econômicos e políticos, de uma determinada 

classe. É preciso ter claro que há uma estrutura relacionada ao trabalho do professor que 

passa por questões de valores e ideologias consideradas fundamentais à manutenção e 

organização desse sistema econômico e político.  

 
Ao contrário da produtividade do trabalho, que acrescenta novos 
objetos ao artifício humano, a produtividade do labor só 
ocasionalmente produz objetos; sua preocupação fundamental são os 
meios da própria reprodução; e, como sua força não se extingue 
quando a própria reprodução já esta assegurada, pode ser utilizada 
para a reprodução de mais um processo vital, mas nunca ‘produz’ 
outra coisa senão ‘vida’. (ARENDT, 1989:99).  

 

Essa associação do trabalho com produção de vida tem uma forte conexão 

com sentido da existência, de continuidade, de vigor e de capacidade de procriação. O 

trabalho é que determina a vida e tão importante que quando o indivíduo se aposenta, 

tem muita dificuldade de organizar a própria rotina, tendo dificuldade de ressignificar a 

própria existência. Essa associação vital garante ao trabalho uma força estruturante na 

condição humana.  

O trabalho é um importante determinador social, e passa a ser um caminho 

que todos devem percorrer mesmo aqueles, como a massa de trabalhadores, 

responsáveis pela produção de bens, com pouco reconhecimento financeiro e acesso 

bens de consumo. 

Mesmo com tanta desigualdade, o trabalho tem um importante papel na vida 

pessoal de cada indivíduo, pois por ser um importante determinante social, tal ponto que 

o indivíduo que não se sujeita as condições que o trabalho impõe, fica às margens da 

vida em sociedade. 

O trabalho é desde que o homem passou a viver em sociedade, um eixo 

estruturante da condição humana. Nesse sentido, pensar no trabalho de professor, que 

tem como produto do seu ofício, a formação humana do indivíduo, é um importante 

instrumento de leitura social. 
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A formação do indivíduo para a inserção no mercado de trabalho é uma 

preocupação dos pais, desde o nascimento, e a escola tem um importante lugar nesse 

sentido. Essa importância se estende a outros órgãos sociais, que de forma significativa 

tem seus interesses postos a realidade escolar devido à importância que a escola tem 

nessa formação, o agente desse trabalho, no caso o professor é cotidianamente 

atravessado por interesses, ideológicos, políticos e econômicos. A leitura dessas forças 

pelos professores e a descoberta de, até que ponto esses interesses interferem na 

profissão, deveria fazer parte da formação profissional. 

Assim, discutir a obra de Hannah Arendt foi, justamente, fazer um paralelo 

da condição humana e sua relação com o trabalho, pois a autora esclarece como isso é 

estruturante na condição humana, à medida que estabelece sua condição enquanto 

sujeito social. No início, na Polis a necessidade do trabalho considerava escravo o 

sujeito da necessidade, ou seja, fora da condição humana, não cidadão. Na era Moderna 

o trabalho modifica essa condição e torna humano aquele que trabalha lhe conferindo a 

cidadania. A ideologia, força que determina socialmente o sujeito humano é muito forte, 

sofre modificações culturais, econômicas, políticas e sociais que vão sendo 

compreendidas considerando o período histórico a que pertencem.  

É nesse encontro, ideológico da representação social do trabalho na 

atualidade que é pensada a profissão de professor, pois entender as forças que 

atravessam e dão significado à profissão em um novo século, que se inicia no ano 2001 

é algo a ser realizado, uma vez que a escola que sempre foi um local de transmissão de 

conhecimento passa, com as novas tecnologias, por um novo paradoxo tão importante 

quanto o passado durante a revolução industrial.  

Paul Lengrand exemplifica muito bem essa mudança ao observar o ritmo 

das transformações, explicando que “as inovações que, antigamente, exigia o trabalho 

de várias gerações têm lugar atualmente numa só geração” (apud, FORQUIM, 1993:18). 

Considerando ser essa citação de 1970, pode-se dizer que as mudanças atualmente, com 

as novas tecnologias, com a comunicação global em tempo real aumentaram ainda mais 

esse ritmo e muitas vezes, as inovações acontecem no curto espaço de uma mesma 

geração, provocando mutações comportamentais em um ritmo muito mais acelerado que 

em qualquer outro momento da história. 

A escola não tem exclusividade sobre a informação, o aluno deixa de ser um 

receptor, um executor de manuais e dele se exige autonomia. A sociedade atual 

necessita de um sujeito criativo e autônomo, que acesse as informações e as transforme 
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de acordo com as necessidades do mercado, é necessário à sociedade enfim um sujeito 

que aprenda. 

Com todas essas mudanças, a escola continua sendo um espaço social de 

relacionamentos, no qual as informações obtidas vão se significando e transformando o 

conhecimento individual e coletivo. E tais transformações no ambiente escolar, também 

são afetadas por interesses ideológicos, sociais e econômicos e ocorrem de forma 

também diferenciada, uma vez que depende da classe social a que a escola pertence. 

Nesse sentido, mais uma está presente a desigualdade que atravessa o desempenho 

docente. 

Os muitos recursos tecnológicos, com certeza, facilitariam a aprendizagem, 

mas eles não estão disponíveis a todas as escolas. Há uma mudança social com as novas 

tecnologias, que fazem com que a escola seja transformada, mas a desigualdade em todo 

sistema educacional é uma realidade, que afeta diretamente a profissão de professor. 

Muitas vezes essa realidade tecnológica não é acessível a todos os educadores. 

A escola democrática é aberta a todos, mas as condições como a escola 

recebe toda essa população sem respeitar as especificidades, da inclusão, da diversidade 

social e cultural, torna-se excludente e é, na própria escola, que toda essa desigualdade 

vai se transformando algo comum. Ser visto como o profissional responsável por essa 

manutenção da desigualdade com certeza não produz interesse e nenhum glamour 

profissional. E como se não bastasse tanto desgaste, parece que o fato de todos terem 

passado pelos bancos da escola, de alguma forma autoriza a todos opinarem e decidirem 

sobre os rumos da escola. A profissão fica à mercê de forças que influenciam 

diretamente o cotidiano escolar. 

 
As políticas de formação e de currículo e, sobretudo, a imagem de 
professor (a) em que se justificam perderam essa referência ao 
passado, à memoria, a história. Como se ser professor (a) fosse um 
cata-vento que gira à mercê da última vontade política e da última 
demanda tecnológica. Cada nova ideologia, nova moda econômica ou 
política, pedagógica e acadêmica, cada novo governante, gestor ou 
tecnocrata até agencia de financiamento se julgam no direito se julgam 
no direito de dizer o que não somos e o que devemos ser, de definir 
nosso perfil, de redefinir nosso papel social, nossos saberes e 
competências, redefinir o currículo e a instituição que nos formarão 
através de um simples decreto. (ARROYO, 2000: 24) 

  
A autonomia, tão importante da profissão, se distancia daqueles que 

trabalham o cotidiano da escola. Essa atitude tão incoerente é justificada, por inúmeros 

argumentos, entre eles, a falta de qualidade na formação dos professores. A profissão é 
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cotidianamente desconstruída por todos os veículos de comunicação, políticas públicas 

que desconsideram as condições de trabalho, violência cotidiana e os maus resultados 

são atribuídos, exclusivamente ao professor.  

Os resultados obtidos, abaixo do esperado, são atribuídos à má qualidade do 

ensino por uma formação não apropriada do professor. Diante do desinteresse político, 

ideológico e econômico na construção de uma escola de qualidade, que considere as 

contradições, tal argumento serve apenas para manter os profissionais da educação 

longe das decisões que afetam diretamente o cotidiano da escola, é somente mais um 

artifício de controle. Essa desqualificação social do profissional do ensino é impactante 

e afasta da carreira do magistério os jovens talentosos e criativos e mantém o 

profissional do ensino afastado das políticas publicas que interferem diretamente na sua 

carreira e trabalho.  

 

1.2 O trabalho docente: 
 

A desordem, a complexidade deste tempo de mudança de paisagem, 
insinua-se na escola, revela-se na fluidez do ambiente que nela se 
vive, na diversidade de mensagens que se captam no cenário dos seus 
espaços, na evolução, por vezes contraditória, das relações partilhadas 
por seus protagonistas. (CAVACO, 1993:188). 

 
Vive-se um período de grandes transformações. A escola pública e 

democrática abre suas portas para todos, para as diferenças, no entanto, sem ter 

autonomia para dar conta da diversidade. Autonomia no sentido físico, por exemplo, 

prédios sem acessibilidade efetiva, apesar do art.24, do Decreto nº 5.296 de 02 de 

Dezembro de 2004, que regulamenta as Leis nº 10.048 de 8 de novembro de 2000 e nº 

10.098, de 19 de dezembro de 2000, que diz: 

 

Os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou 
modalidade, públicos ou privados, proporcionarão condições de 
acesso e utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos 
para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, 
inclusive salas de aula, bibliotecas, auditórios, ginásios e instalações 
desportivas, laboratórios, áreas de lazer e sanitários.  
 

A Lei garante, mas as reais condições físicas das unidades educacionais, 

muitas vezes não permite o atendimento adequado, pois muitas escolas foram 

reformadas e as alterações foram prejudicadas. Esse movimento de proporcionar 

condições de acesso, em escolas muito antigas que não comportam essas reformas, 
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dificulta o trabalho, no sentido individual do aluno e no sentido coletivo, dos 

professores e dos auxiliares de vida escolar (AVE) que garantem os cuidados 

necessários mínimos, como troca de fraldas, alimentação, acompanhamento ao banheiro 

no tempo em que cada aluno permanece na escola. A quantidade de alunos é 

determinada no município de São Paulo pela demanda e não levam em conta as 

especificidades de todos os alunos e a arquitetura escolar.  

Acolher tantas diferenças, sem autonomia, lança em todo o sistema 

educacional, grandes desafios, pois o cotidiano nas unidades escolares tem que lidar 

com metas a serem atingidas por avaliações externas, que passam assim a determinar o 

funcionamento da escola para atender as necessidades impostas pelos exames. 

Comportamentos violentos e atitudes de desrespeito fazem parte da realidade, no 

entanto, a escola não tem autonomia e nem acesso a uma rede de proteção social efetiva 

para lidar com esses episódios de maneira preventiva, muitas vezes o único suporte é o 

atendimento da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e o encaminhamento para o 

Conselho Tutelar. A escola não é apenas um lugar de transmissão de conteúdos, é um 

espaço ativo de vida.  É desafiador lidar com exigências sociais tão importantes, com 

uma profissão que sofre dia a dia, o peso da desvalorização sem o suporte social 

necessário.  

Michel W. Apple (2006:7) inicia o prefácio, do livro Ideologia e Currículo, 

com a seguinte citação de Spencer:  

 

O currículo não é neutro. Devemos ter claras as forças que estão por 
trás do ato de ensinar. O sistema educacional é atravessado por forças 
econômicas e políticas que tornam seus objetivos, objetivos do 
sistema educacional. Essa forma repetitiva de colocar as palavras nos 
permite dizer de todas as implicações no sistema de ensino quando ele 
é usado como ferramenta na construção de homens para atender o 
sistema econômico e não as necessidades da sociedade. 

 

Nesse sentido se o professor, não tiver consciência crítica sobre as forças 

que atravessam o seu trabalho, não terá condições de proporcionar ao seu aluno a leitura 

consciente dessas forças e suas implicações no dia a dia do aluno. Ser um sujeito que 

atenda o sistema econômico implicará na realidade a exclusão social, econômica e 

cultural desses alunos.  

 

(...) é importante perceber que, embora nossas instituições de ensino 
de fato distribuam valores ideológicos e conhecimento, isso não é tudo 
o que fazem. Como um sistema de instituições, elas também ajudam 
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principalmente a reproduzir o tipo de conhecimento (como uma 
espécie de mercadoria), necessário para manter os arranjos 
econômicos, políticos e culturais existentes. Chamo isso de 
“conhecimento técnico”. Trata-se da tensão entre distribuição e a 
produção que parcialmente conta para que as escolas atuem de 
determinada maneira a fim de legitimar a distribuição de poder 
econômico e cultural. (APPLE, 2006: 24). 

 

Ora, se a escola é atravessada por essas forças econômicas, políticas e 

culturais, é licito entender que essas forças também agem sobre a profissão de professor. 

Dessa forma, não se pode deixar de fazer uma leitura dessas forças e como a profissão é 

influenciada por esses arranjos econômicos e políticos. Só assim, é possível, 

criticamente, compreender as implicações profissionais do educador brasileiro na 

atualidade e sua influência na realidade escolar. Pode-se apresentar o significado da 

profissão na atualidade e como esse significado influencia a realidade escolar. 

A forma como a profissão de professor é concebida, assim como a 

aprendizagem, também é um instrumento de controle e manutenção das forças 

dominantes, uma vez que a 

 

(...) educação não é um empreendimento neutro e de que, pela própria 
natureza da instituição, o educador estava envolvido em um ato 
político, estivesse ciente disso ou não. Sustentei a tese de que, em 
última análise os educadores não teriam como separar totalmente sua 
atividade educacional das diferentes reações dos sistemas 
institucionais e das formas de consciência que dominam economias 
altamente industrializadas como a nossa. (APPLE, 2006:35) 

 

Tão importante como ensinar eficientemente e eficazmente, é o valor social 

atribuído a quem ensina, pois o ato de ensinar necessariamente deve considerar a força 

de quem ensina. Devemos nos perguntar a que força serve essa desvalorização, essa 

despotencialização do professor e como ela perpetua as diferenças éticas, estéticas e 

sociais. 

A partir da observação das relações educacionais, por meio da leitura crítica 

se observa que a educação não é um ato neutro e que trabalha para manter a hegemonia 

social. Esse olhar permite uma possibilidade de análise dessa desvalorização e o porquê 

cotidianamente a profissão de professor deixa de ser legitimada e passa a ser orientada 

fortemente no sentido de fazer com que se construa a ideia de um profissional executor 

de manuais. O tempo para significar o material não é considerado e o ato de ensinar 

passa a ser mecânico sem considerar as especificidades do aluno e da realidade em que 
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está inserido. A profissão deixa de ser um desafio intelectual e passa a ser um desafio de 

controle. O professor deixa de avaliar as consequências de transmitir os conhecimentos 

que privilegiam uma determinada classe de forma que as manifestações culturais 

cotidianas não representam toda a comunidade escolar. Questões importantes na 

construção da cidadania são deixadas apenas para algumas datas, perpetuando a 

desigualdade e a baixa estima dos alunos que não se reconhecem na realidade escolar. 

  

(...) quando pensamos sobre as relações entre o conhecimento aberto 
(ou manifesto) e o conhecimento encoberto (oculto) ensinado na 
escola, os princípios de seleção e organização desses conhecimentos e 
os critérios e modos de avaliação utilizados para medir o sucesso do 
ensino. Como Bernstein e Young, entre outros, provocativamente 
sustentam a estruturação do conhecimento e do símbolo em nossas 
instituições de ensino está intimamente relacionadas ao princípio de 
controle social e cultural de uma sociedade. (...) Deixe-me apenas 
afirmar agora que um dos nossos problemas básicos como educadores 
e seres políticos é começar encontrar maneiras de entender como os 
tipos de recurso cultural e símbolos que as escolas escolhem e 
organizam estão dialeticamente relacionados ao tipo de consciência 
normativa e conceitual “exigido” por uma sociedade estratificada. 
(APPLE, 2006:36). 

   

As relações entre conhecimento aberto e oculto, bem como estes são 

selecionados e avaliado é também um importante instrumento de controle da profissão, 

já que pouco a pouco esses recursos vão sendo terceirizados a profissionais técnicos, 

distantes do dia a dia da escola, e o professor vai deixando, igualmente de ser o 

responsável em conduzir a formação do aluno e se transforma em um executor de 

tarefas. E, como se sabe, já não é novidade a profissão de professor vai muito além ser 

um mero executor de tarefas, mas essa apropriação do caráter transformador da 

profissão não é nenhum pouco interessante a quem deseja perpetuar todas as riquezas 

econômicas nas mãos de poucos se utilizando, pois, da desigualdade social como 

instrumento de acúmulo de riquezas. 

 

O enfoque de cunho econômico nos oferece uma apreciação menos 
adequada das maneiras pelas quais esses resultados são criados pela 
escola, e não pode esclarecer totalmente o que os mecanismos de 
dominação de fato são e como funcionam na vida cotidiana da escola. 
Além disso, devemos complementar a análise de cunho econômico 
com uma abordagem que se incline mais fortemente a uma orientação 
cultural e ideológica, a fim de entendermos completamente as 
complexas maneiras pelas quais as tensões e contradições sociais, 
econômicas e políticas são mediadas nas práticas concretas dos 
educadores quando realizam seus trabalhos nas escolas. O foco, então, 
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deve também nas mediações ideológicas e culturais que existem entre 
as condições materiais de uma sociedade desigual e a formação da 
consciência de seus indivíduos. Assim quero aqui voltar-me às 
relações entre a dominação econômica e a dominação cultural, isto é, 
ao que aceitamos como dado e que parece produzir “de modo natural” 
alguns dos resultados parcialmente descritos por quem tem se 
concentrado na economia política da educação. (APPLE, 2006:36) 

 

A consciência do profissional da educação vai sendo pouco a pouco 

conduzida a uma posição solitária, o professor não tem tempo de discutir suas ações, 

dificuldades e desafios, com seus pares. Todo resultado negativo, passa a ser 

diretamente relacionado à sua competência e as ações coletivas promovidas pela escola 

não são suficientes e nem valorizadas da forma que deveriam.  O vinculo a sindicatos é 

dia a dia enfraquecido e o sentido de coletividade perdido.  

 

Não há apenas a propriedade econômica; Há também a propriedade 
simbólica – capital cultural -, que as escolas preservam e distribuem. 
Assim, podemos agora começar entender mais perfeitamente como as 
instituições de preservação e distribuição cultural, como as escolas, 
criam e recriam formas de consciência que permitem a manutenção de 
controle social sem a necessidade de os grupos dominantes terem de 
apelar a mecanismos abertos de dominação. (APPLE, 2006:37) 

 
Para entender as complexas maneiras pelas quais as tensões e contradições 

sociais, econômicas e políticas são mediadas nas práticas concretas dos educadores é 

preciso uma formação que nos qualifique a essa compreensão do todo que envolve o ato 

de educar.  

Sacristán (2000) esclarece que o conceito de profissionalidade docente está 

em permanente elaboração, devendo ser analisado em função do momento histórico 

concreto e da realidade social que o conhecimento escolar pretende legitimar; em suma 

tem que ser contextualizado.  No entanto, a realidade são cursos de licenciatura que não 

atendem a essa especificidade e os professores são lançados ao trabalho sem essa 

leitura, tornando-se mansos, obedientes na técnica de ensinar aquilo que é solicitado, 

sem se dar conta do por que ensina determinados assuntos e outros não.  Acreditam que 

os alunos não aprendem por que não se descobriu a técnica de ensinar, ou ainda, porque 

os alunos não têm estrutura familiar. Desconsiderando as implicações de um sistema 

econômico, social e cultural excludente e seletivo no cotidiano desses alunos. 

Uma das possibilidades de analisar essa falta de estrutura das famílias e das 

técnicas de ensino é o conceito de hegemonia, 
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que é todo um conjunto de práticas e expectativas; nossa energia 
empregada em diferentes tarefas, nossa compreensão comum do 
homem e de seu mundo. É um conjunto de significados e valores que, 
quando experimentados como práticas, parecem confirmar-se 
reciprocamente. Ela assim constitui um sentido de realidade para a 
maior parte das pessoas na sociedade, um sentido de ser absoluta 
porque experimentada [como uma] realidade a que a maior parte dos 
membros de uma sociedade dificilmente conseguirá ir além. Mas não 
se trata, exceto quando se dá um momento de análise abstrata, de um 
sistema estático. Pelo contrário, só podemos entender uma cultura 
dominante e de fato existente e entendermos o real processo social do 
qual ela depende: O processo de incorporação. (APPLE, 2006:39). 

 
 

Esse conceito nos permite esclarecer o cotidiano da profissão de uma 

maneira critica, já que nos possibilita dialogar a respeito da manutenção de práticas e 

valores que tanto desqualificam o profissional de ensino e a comunidade escolar em que 

trabalha afirmando que todas as dificuldades dizem respeito, necessariamente, ao mérito 

de cada um. Assim, as dificuldades, do dia a dia, escolar são diretamente relacionadas à 

incompetência profissional e à crise familiar. Nunca são relacionadas às condições 

subjetivas, históricas, políticas e culturais que envolvem toda a realidade escola. 

Tais questões estruturantes da sociedade são completamente distanciadas 

dos resultados obtidos, no sistema educacional como um todo, como se não fizesse parte 

da realidade; característica está que atende apenas o desejo de manter a desigualdade 

social, bem como o de responsabilizar individualmente o sujeito por suas condições de 

existência.  

 

Os modos de incorporação são de grande significação e, além disso, 
têm significação econômica considerável em nosso tipo de sociedade. 
As instituições de ensino são geralmente os principais agentes de 
transmissão de uma cultura dominante eficaz e representam agora uma 
atividade importante tanto econômica quanto culturalmente. São, na 
verdade, as duas coisas ao mesmo tempo. Além disso, em nível 
filosófico, no verdadeiro nível da teoria e no nível histórico de várias 
praticas, há um processo que chamo de tradição seletiva: aquele que, 
nos termos de uma cultura efetivamente dominante, é sempre passado 
como “a tradição”, o passado significativo. Entretanto a questão é 
sempre a seletividade; a maneira pela qual, de toda uma área possível 
do passado e do presente, somente determinados significados e 
praticas são escolhidos para ênfase, enquanto outros significados e 
práticas são negados e excluídos. Mais crucialmente ainda: Alguns 
desses significados são reinterpretados, diluídos, ou postos sob formas 
que sustentam ou pelo menos não contradizem outros elementos da 
cultura efetivamente dominante. (Apple, 2006:39-40). 
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Essa intencional neutralidade da escola, é construída, cotidianamente, por 

meio de formas de significação dos conteúdos e de práticas escolares, desde o momento 

da matrícula, na creche, até a matrícula nas universidades. É este tipo de relação 

educacional, que não leva em conta a diversidade cultural, que o conhecimento escolar 

vai sendo construído sem que as condições de vida do indivíduo sejam consideradas.   

A força transformadora do ato de ensinar vai sendo descaracterizada, pela 

desconstrução simbólica da profissão de professor, desconstrução essa, que muito 

interessa o sistema econômico; pois o sistema entende a força transformadora do ensino 

e por isso torna essa função desinteressante econômica e socialmente. Permitir que a 

força profissional do professor fosse qualificada é permitir o surgimento de novos 

significados sociais, e consequentemente uma maior divisão de riquezas. 

 

O processo de educação, os processos de uma educação social muito 
mais amplo em instituições como família, as definições praticas e a 
organização do trabalho, a tradição seletiva em nível intelectual e 
teórico – todas essas forças estão envolvidas em um processo continuo 
de constituição e reconstituição de uma cultura efetivamente 
dominante, e delas, de acordo com o modo como as experimentamos e 
como se inserem em nossas vidas, depende a realidade. Se o que 
aprendemos fosse meramente uma ideologia imposta, ou apenas 
significados e práticas isoláveis da classe governante, ou de parte dela, 
que se impusessem a outros significados, ocupando lugar superior em 
nossas mentes, seria – e ficaríamos felizes com isso – uma coisa mais 
fácil de derrotar. (APPLE, 2006: 39-40). 

 

Compreender esse conceito, que esclarece as ações cotidianas da 

experiência escolar é um dos pilares, para a transformação do ato de ensinar em um ato 

político de transformação social e econômica, já que os professores em teses tem acesso 

a todos os sujeitos sociais, esse acesso tem a força estrutural de transformação cidadã. 

Uma vez que a escola pública acessível a todos os brasileiros, pode se tornar um local 

de esclarecimento das condições ocultas que perpetuam as desigualdades sociais pelo 

conhecimento e da leitura critica do mundo, esclarecendo que sujeito social é qualquer 

brasileiro, pois o aparelho “escola” é o único lugar social que todos os cidadãos 

brasileiros têm direito a vaga, independente da cor, credo, classe social, condições 

físicas e psíquicas. No entanto, para que essa transformação aconteça, temos que ter 

clareza que a forma como o acesso ao ensino se dá também não tem nada de neutro, 

pois: 
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o conhecimento agora presente nas escolas já é uma escolha feita a 
partir de um universo muito maior de conhecimentos e princípios 
sociais disponíveis. É uma forma de capital cultural que vem de 
alguma parte, que frequentemente reflete as perspectivas e crenças de 
segmentos poderosos de nossa coletividade social. Em sua própria 
produção e disseminação como mercadoria publica e econômica- 
livros, filmes, materiais etc.-, é repetidamente filtrado por meio de 
comprometimentos ideológicos e econômicos. Valores sociais e 
econômicos, portanto, já estão engastados no projeto das instituições 
em que trabalhamos no “corpus formal do conhecimento escolar” que 
preservamos em nossos currículos, em nossos modos de ensinar e em 
nossos princípios, padrões e formas de avaliação. (APPLE, 2006:40) 
 

  

O capital cultural, ferramenta de trabalho do professor, sofre influência de 

toda perspectiva de poder econômico e o profissional acaba sem recursos de leitura 

crítica dessa ação, pois sua tarefa principal fica de fora, mediante a atribuição excessiva 

de tarefas que deveriam ser atribuídas a outros agentes sociais, tais como: demandas 

sociais, essa polivalência que seria enriquecedora na prática, na verdade impede que a 

formação escolar ocorra em sua totalidade, pois ela requer tempo e auxílio de outros 

agentes. Como esse auxílio não acontece e o professor tem que atender a demanda, o 

processo educacional é prejudicado. 

Essa situação, em que a profissão se encontra, pode ser transformada na 

medida em que os profissionais se conscientizem dessas forças que atravessam a sua 

prática e reconstruam a significação da profissão nas diferentes esferas de sua prática. 

        
Não estamos acostumados a considerar a atividade educacional a 
partir de uma perspectiva ética, política e econômica, para não dizer 
critica, dada a própria dificuldade inerente de um bom educador. (...) 
Se não chamarmos para nós mesmos a responsabilidade por essas 
tradições, por reaprendê-las, estaremos ignorando o fato de que os 
tipos de sistematização institucional e cultural que nos controlam 
foram construídos por nos mesmos, e que podem também ser 
reconstruídos. (APPLE, 2006:46) 

 

O ato de situar as forças que, cotidianamente, diminuem e desqualificam o 

profissional das licenciaturas é um importante instrumento da prática educacional, pois 

sem a clareza dessas forças econômicas na pratica educacional, o professor que tem o 

compromisso de conduzir o aluno na leitura do mundo, fica descaracterizado, e como o 

professor é o único profissional que tem os instrumentos para orientar esse percurso, 

esse ato de situar, não pode jamais deixar de ser considerado.  
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Para entender a atividade de homens e mulheres de determinado 
período histórico, devemos questionar o que, para eles é 
inquestionável. Como Marx diria, não devemos aceitar as ilusões de 
uma época, as apreciações oriundas do próprio senso comum dos 
participantes a crença de suas próprias atividades intelectuais e 
programáticas; ao contrario, o investigador deve situar essa atividade 
em um âmbito maior de conflito econômico, ideológico e social. 
Como observei, a educação como campo de estudo não tem uma forte 
tradição de realizar esse “situar”. (...) Essa atitude critica desnudaria 
os interesse e compromissos políticos, sócias, éticos e econômicos 
aceitos sem maior questionamento, ou seja, aceitos como se 
disséssemos ‘é assim que a vida é’, em nosso cotidiano como 
educadores. (APPLE, id, p. 47).  

 

A visão que existe no ambiente escolar é que o professor não está 

qualificado a desenvolver conteúdos, estabelecer critérios e avaliar a aprendizagem do 

aluno. Por isso esse trabalho vem sendo terceirizado e terceirizar um trabalho a pessoas 

que não conhecem à especificidade de cada aluno e não consideram que o ato de 

aprender é único.  

Precisamos examinar criticamente não apenas como o aluno adquire 
mais conhecimento (a questão dominante em nossa área, voltada à 
eficiência), mas por que e como determinantes aspectos da cultura 
coletiva são apresentados na escola como objetivo e factual. Como 
concretamente, o conhecimento oficial representa configurações 
ideológicas dos interesses dominantes de uma sociedade? Como as 
escolas legitimam esses padrões limitados e parciais de saber como 
verdades intocáveis? Tais questões devem ser feitas sobre pelo menos 
três áreas da vida escolar (1) como as normas diárias da escola 
contribuem para que os alunos aprendam essas ideologias; (2) como as 
formas específicas de conhecimento curricular tanto no passado 
quanto hoje refletem essas configurações. (APPLE, 2006:48)  

 

Esse recurso de controle da classe dominante, não é recente se forem 

analisados criticamente os materiais utilizados em todo sistema educacional brasileiro; 

para tanto é necessário observar os valores dominantes, em todas as formas especificas 

de conhecimento curricular nacional, bem como as questões de desigualdades eram 

transmitidas como fenômenos naturais e inerentes a condição humana no país.  

Arroyo (2000:24) diz que:  

 
As políticas de formação e de currículo e, sobretudo, a imagem de 
professor (a) em que se justificam perderam essa referência ao 
passado, à memoria, a história. Como se o professor (a) fosse um cata-
vento que gira a mercê da última vontade política e da última demanda 
tecnológica. Cada nova ideologia, nova moda econômica ou política, 
pedagógica e acadêmica, cada novo governante, gestor ou tecnocrata, 
agência de financiamentos se julgam no direito de nos dizer o que não 
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somos e o que devemos ser, de definir nosso perfil, de redefinir nosso 
papel social, nossos saberes e competências, redefinir o currículo e a 
instituição que nos formarão através de um simples decreto.  

 

O currículo oculto orienta as ideologias dominantes com naturalidade nas 

práticas escolares, já que nas escolas os alunos têm a possibilidade de vivenciar 

cotidianamente os valores dominantes como verdades sociais. 

O dia a dia do aluno é cercado pela cultura dominante, que eles não se 

identificam, mas que passam a entender, como o modo hegemônico, apresentado como 

o correto de se expressar. Os conhecimentos históricos são interpretados a partir do 

olhar dominante e o recurso do debate não é exercitado, pois a competência valorizada é 

aquela que repete as leituras dominantes como verdades.  

 

Como essas ideologias se refletem nas principais perspectivas que os 
próprios educadores empregam para orientar e dar significado a sua 
própria atividade. A primeira dessas questões refere-se ao currículo 
oculto das escolas- o ensino tácito de normas, valores e inclinações 
aos alunos, ensino que permanece pelo simples fato de os alunos 
viverem e lidarem com as expectativas institucionais e rotinas das 
escolas todos os dias durante vários anos. A segunda questão pede que 
problematizemos o próprio conhecimento educacional, que prestemos 
muito mais atenção às coisas do currículo, de onde o conhecimento 
vem de quem é o conhecimento, que grupos sociais ele apoia, etc. A 
última pergunta busca fazer com que os educadores sejam mais 
conscientes dos compromissos ideológicos e epistemológicos que 
tacitamente aceitam e promovem pelo uso de certos modelos e 
tradições. (APPLE, 2006:48). 
    

O profissional que tem a oportunidade de experienciar a prática escolar 

crítica, não permite que essas desigualdades sejam postas com tanta naturalidade, pois, 

uma vez que instrumentaliza os alunos a considerar as forças econômicas, culturais e 

políticas que atravessam a formação escolar. Localiza o aluno historicamente e permite 

a ele entender a sua realidade. 

Michel Apple (2006:49) explica que: 

 

para entender completamente como as escolas funcionam, devemos 
estuda-las como instituições “que produzem conhecimento”, como 
instituições que tem uma função ideológica. A sociologia da educação 
esta por tornar-se, em grande parte, a sociologia do conhecimento 
escolar. A pesquisa escolar curricular, a compreensão sociológica e os 
estudos da ideologia política e econômicas, portanto misturam-se em 
uma perspectiva unificada que nos permite sondar o lugar das escolas 
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na reprodução cultural, e também econômica, das relações de classe 
nas sociedades altamente industrializadas. 

 

A desconstrução da profissão de professor, dentro da analise sociológica 

escolar, favorece a manutenção de práticas escolares que impossibilitam os 

questionamentos da exploração do trabalho e das desigualdades sociais. Como as 

escolas são instituições produtoras de conhecimento, essa desconstrução da profissão de 

professor acaba sendo um importante aliado na manutenção dessas desigualdades e na 

produção de trabalhadores dóceis e qualificados.  

Esclarecer as forças que atravessam a profissão de professor, necessita de 

um olhar atento, pois 

 
O que a ideologia significa é em geral algo problemático. A maior 
parte das pessoas parece concordar que se pode falar de ideologia 
quando se fala sobre algum tipo de “sistema” de ideias, crenças, 
compromissos fundamentais, ou valores sobre a realidade social, mas 
aqui termina a concordância. A interpretação difere de acordo com o 
alcance ou extensão dos fenômenos que soa presumidamente 
ideológico e a função- o que as ideologias de fato fazem para as 
pessoas que a “tem”. As interpretações sobre o alcance da ideologia 
variam muito. Os fenômenos que estão sob esse alcance da ideologia 
podem ser agrupados em pelo menos três categorias: (1) 
racionalizações ou justificações bastante específicas das atividades de 
grupos ocupacionais particulares e identificáveis (ou seja, ideologias 
profissionais); (2) programas políticos e movimentos sociais mais 
amplos; (3) visões de mundo e perspectivas abrangentes, ou o que 
Berger, Luckmann (1996) e outros chamaram de universo simbólicos. 
(APPLE, 2006:53). 

 
Essa é uma discussão bastante significativa, pois identificar e discutir as 

forças ideológicas que interferem e transformam esse universo simbólico da profissão, 

precisam ser esclarecidas, uma vez que ao se fazer uma leitura da profissão de professor 

é possível perceber a força social que ela tem. Mas a ideia social a respeito da profissão, 

o que a torna atraente e significativa é uma questão que precisa ser respondida 

criticamente. 

O interesse econômico e político na profissão podem ser analisados através 

de políticas publicas educacional, que mudam conforme muda o prefeito, sem 

considerar o trabalho desenvolvido, a opinião dos trabalhadores e as necessidades 

especificas da escola. Fazer dessa análise um dos instrumentos de avaliação da profissão 

é necessário para que esta possa ser usada como instrumento na valorização profissional 
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e transformação do sistema educacional, dando novos significados a profissão e 

qualificando o sistema de ensino. 

Arroyo (2000:37) escreve que: 

 
O imaginário social configurou o oficio de mestre com fortes traços 
morais, éticos. No terreno do dever. Há figuras sociais de quem se 
espera que façam bem, com eficiência. Há outras de quem se espera 
que sejam boas, que tenham os comportamentos devidos, que sejam 
mais do que competentes. O magistério básico foi colocado neste 
imaginário. Poderemos tentar reagir enfatizando profissionalismo e 
eficiência, qualidade e resultados. Que como mestres, ensinamos a ler, 
escrever, contar, que ensinamos nossa matéria competentemente. 
Sempre será exigido mais desse oficio.  

 

Toda a complexidade da profissão passa assim a ser avaliada apenas pelo 

crivo da técnica, desconsiderando as análises do campo social, cultural e econômico.   

É nessa força simbólica que é preciso pensar qual é o desejo que antecede o 

interesse de transformar a profissão de professor em algo desinteressante e 

desvalorizada. Em favor de uma pequena parte da população brasileira, todo o país é 

sucateado e não tem forças pra deixar de ser local de exploração de outros países. 

  

Funcionalmente, a ideologia foi avaliada historicamente como uma 
forma de falsa consciência que distorce o quadro que temos da realidade 
social e serve aos interesses da classe dominante de uma sociedade. 
Todavia também foi tratada, como afirma Geertz, como “sistemas de 
símbolos que interagem” e oferecem as principais maneiras de tornar 
“significativas situações sociais antes incompreensíveis”. Em outras 
palavras, a ideologia foi também tratada como criações inevitáveis que 
são essências e funcionam como convenções compartilhadas de 
significado, a fim de tornar compreensível uma realidade social 
complexa. (APPLE, 2006:53-54).          

 
As forças que legitimam essa desvalorização da profissão parecem sem 

sentido, pois como pensar a existência de sistema social que não qualifique os 

profissionais do ensino para um trabalho transformador e consciente; sem uma análise 

crítica, os resultados obtidos se relacionam a capacidade individual e se justifica pelo 

esforço individual empregado, mantendo os hábitos escolares que atendem os interesses 

econômicos como um fator natural.  

 

Legitimação - os sociólogos parecem concordar que a ideologia se 
interessa pela legitimação- a justificação da ação de grupo e sua 
aceleração social. Isso se aplica quando os autores falam de 
racionalização de interesse investidos, tentativas de ‘manter 
determinado papel social’, ou uma atividade justificativa e apologética 
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(...) voltada ao estabelecimento e a defesa de determinados pontos de 
vista. Em cada caso, os escritores tratam como questão primordial a 
legitimação de como uma atividade se organiza socialmente (...) 
Quando as pressuposições básicas que subjazem ao sistema social 
parecem ser seriamente enfrentadas as necessidades resultante de 
legitimação pode muito bem tomara a forma de preocupação com o 
sagrado (...) ‘A ideologia buscar a existência trazendo-a para o 
principio considerados correto’ (APPLE, 2006:54).           

                                     

O interesse econômico é um importante fator a ser considerado, mas não é o 

único, outro fator muito significativo é o político, que mantém as relações de poder, por 

isso os representantes da classe dominante estão em locais estratégicos de poder, 

qualquer mudança nesse sentido leva muito tempo e precisa de grandes lutas para 

legitimar representantes que não sejam os socialmente determinados. 

 
Conflito de poder - toda a literatura sociológica conecta a ideologia 
aos conflitos entre as pessoas que buscam ou detém o poder. Mas 
alguns autores tem em mente o poder ou a política em sentido mais 
restrito, e outros em sentido mais amplo. No sentido mais restrito, 
esses termos se referem à distribuição formal, em uma sociedade, de 
autoridade e de recursos que em sua maioria absoluta ocorrem em 
uma esfera- a da política. Em um sentido mais amplo, o poder e a 
política envolvem qualquer esfera de atividade, e todos os aspectos 
que lidam com a distribuição de alguma espécie de recompensa (...) O 
conflito de poder esta sempre em jogo nas disputas ideológicas, 
independente de os envolvidos no processo reconhecerem isso. 
(APPLE, 2006:54-55). 

 

A manutenção do poder só é possível porque existe um sistema social que 

legitima essa ação e a escola é um importante instrumento ideológico. Esse controle tem 

uma força tão grande que os indivíduos acreditam que é natural alguns terem muito e 

outros não terem nada, justificando o sucesso e a miséria humana na individualidade e 

mérito do sujeito. 

 

Estilo de argumentação - Muitos escritores observam que uma retorica 
bastante especial e um sentimento mais exagerado marcam a 
argumentação ocorrida na esfera ideológica. A retorica é vista como 
algo altamente explicito e relativamente sistemático (...). Pelo menos 
duas razões podem explicar essa espécie de retorica . Primeiro, a 
importância fundamental das pressuposições em questão para a 
própria sobrevivência de um grupo cria uma dificuldade em relação a 
uma explicação mais articulada das pressuposições que marcam esse 
grupo individualmente e que reforçam a solidariedade e os acordos 
entre seus membros. Pareceria também haver uma tendência de 
articular as hipóteses que são compartilhadas- ou que são compatíveis- 
com aquelas contidas em sistemas rivais de pensamento. Nesse caso, a 
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explicitação é uma tática que busca persuadir, mobilizar o apoio e 
converter pessoas de fora. Segundo, qualquer explicação das 
pressuposições e ideias implícitas em um modo de organização de 
atividade provavelmente irá disfarçar a qualidade dessas 
pressuposições e ideias quando elas são usadas na pratica. (APPLE, 
2006:55) 

 

Aqui, mais uma vez, o educador deve ter em mente as forças que perpassam 

a sua prática. A tradição que atravessa o conhecimento escolar e mantêm firmes as 

práticas escolares, possui uma intencionalidade, busca preservar o modo de vida da 

classe dominante e perpetuar as desigualdades sociais, como fenômeno natural a 

condição social humana. 

 

Um ponto de partida fundamental nessa terceira e mais crítica tradição 
é aquele articulado por Young (1971) em sua defesa de que há “uma 
relação dialética entre o” acesso ao poder e a oportunidade de 
legitimar determinadas categorias dominantes, e os processos pelos 
quais a disponibilização de tais categorias a alguns grupos capacita-os 
a afirmar o seu poder e controle sobre os outros’. (...), a problemática 
implica que se examine como um sistema de poder desigual de uma 
sociedade se mantem, e é parcialmente recriado, por meio da 
transmissão da cultura. A escola, como agente bastante significativo 
da reprodução cultural e econômica, se torna obviamente, uma 
instituição importante (afinal de contas toda criança frequenta a 
escola, e a escola tem efeitos importantes como instituição de 
referencia e socialização). (APPLE, 2006:66). 

 

Uma questão importante para refletir, ao analisar a profissão de professor no 

século XXI, é que a prática educacional, sem uma visão crítica, pode se transformar em 

um instrumento que reforça a normalidade das contradições sociais, econômicas e de 

poder. Pois, não se pode perder de vista, que a escola é um instrumento de controle e 

formação de indivíduos.  

Para tornar-se transformadora seria preciso compreender que no sistema 

capitalista existem forças que atravessam o dia a dia da escola, e apresenta, por meio de 

políticas públicas, material didático, as desigualdades como fatos naturais, 

responsabilizando os próprios indivíduos por essa desigualdade, escondem, assim, os 

interesses da classe dominante, que querem manter o controle do poder. 

A relação entre conhecimento e economia poderia ser pensada, a partir do 

interesse da manutenção da desigualdade como mecanismo estruturante da profissão. 
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Uma economia corporativa requer a produção de altos níveis de 
conhecimento técnico para manter o aparato técnico funcionando de 
maneira eficaz e para tornar-se mais sofisticada na maximização de 
oportunidades de expansão econômica, dentro de certos limites, pois o 
que fato de se requer não é uma distribuição ampla desse 
conhecimento de alto status para a população em geral. É preciso 
maximizar sua produção Enquanto a forma de conhecimento for 
forma continua e eficientemente produzida, a própria escola, pelo 
menos nesse aspecto maior de seu funcionamento, será eficiente. 
Assim, certos níveis baixos de desempenho do grupo de alunos que 
pertencem à “minoria”, filhos dos pobres, etc., podem ser tolerados, 
pois tem menos consequências para a economia do que a geração de 
conhecimento propriamente dita. (APPLE, 2006:71). 

 

Muito importante tal reflexão, pois assim como é tolerado no mecanismo 

econômico manter certo nível de desemprego, independente das consequências desse 

desemprego na individualidade de quem o perde, também é tolerado um baixo 

desempenho na educação. No entanto, em ambos os casos, as condições estruturais são 

ignoradas, a sociedade responsabiliza o indivíduo, tanto o desempregado, quanto o 

aluno que não se desenvolveu, pela sua situação, uma vez que “... a escola não é um 

espelho passivo, mas uma força ativa, que pode servir para legitimar as formas 

econômicas e sociais e as ideologias tão intimamente conectadas a ela. É justamente 

essa ação que precisa ser revelada”. (APPLE, 2006:76).  

É importante que o profissional da educação compreenda as forças que 

perpassam a prática escolar para que possa valorizar a profissão de professor, 

esclarendo os interesses econômicos, para que a educação escolar se torne um 

instrumento na busca por uma sociedade mais justa e igualitária. 

Existe uma impressão geral, nesse momento, que a escola é um local 

entediante e obrigatório e a profissão de professor, um trabalho sem sentido, portanto, 

não necessita de grandes investimentos, sejam eles econômicos ou intelectuais.  

 

O argumento é o de que as escolas ensinam de maneira velada todas 
as coisas sobre as quais os críticos humanistas das escolas tanto 
gostam de escrever e falar – consenso comportamental, metas 
institucionais em vez de normas e objetivos pessoais, alienação de 
seus próprios produtos, etc. – e de que elas agem assim porque os 
professores, administradores e outros educadores de fato não sabem o 
que estão fazendo. (APPLE, 2006:82). 

 

Assim, a manutenção dessas ações é atribuída à alienação dos professores e 

de todos os profissionais responsáveis, de uma forma ou de outra, pela educação, estes 
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são vistos como incapazes de compreender os fenômenos que atravessam sua prática e, 

por isso, são responsabilizados pela baixa qualidade do ensino brasileiro. “(...) tal 

perspectiva é na melhor das hipóteses enganadora. Em primeiro lugar, é completamente 

anistórica. Ignora o fato de que as escolas estavam em parte projetadas para ensinar 

exatamente essas coisas” (APPLE, 2006:82). 

Dessa forma, considerando a intenção da classe dominante de manter a 

escola como um lugar de preservação dos seus interesses, não é lícito atribuir os 

resultados dos índices escolares brasileiros, unicamente aos profissionais envolvidos no 

sistema educacional. Essa é uma visão, que nada colabora para transformar a profissão e 

não esclarece verdadeiramente os desafios que impedem a valorização e transformação 

das práticas escolares.  

 

Em segundo lugar, ignora a tarefa crucial desempenhada pelas escolas 
como sendo o conjunto fundamental de instituições nas sociedades 
industriais avançadas que certificam a competência do adulto. (...), em 
outras palavras, assim como têm papel na maximização da produção 
do conhecimento tecnológico, as escolas parecem, sem duvida, fazer o 
que esperam que façam, pelo menos em termos de proporcionar, ainda 
que não muito bem, disposições e propensões “funcionais” para a vida 
futura em uma ordem social e econômica complexa e estratificada. 
(APPLE, 2006: 82). 

 

Compreender essas influências, no dia a dia, da profissão é um trabalho 

muito significativo e deve ser bastante criterioso já que a neutralidade é um fenômeno 

inexistente. Um profissional da educação tem que saber que não pode deixar de lado a 

análise da força do interesse político, ideológico e econômico, que podem orientar a 

nossa prática.   

As questões que Michel Apple (2006) considera em termos de política 

educacional é a “modernização conservadora”, isto é, o movimento que visa cada vez 

mais definir para o que serve a educação e como devemos nela proceder, tanto no que 

diz respeito às práticas quanto no que diz respeito às políticas adotadas. Essas ações são 

impulsionadas por um bloco hegemônico - neoliberal, neoconservadores, 

fundamentalistas cristãos ou evangélicos - que empurram a educação para direções 

conservadoras.  

Outra questão muito interessante, que Apple apresenta, é a transformação da 

educação em uma mercadoria que se compra, ele relata que o próprio significado de 
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cidadania é transformado radicalmente sob o domínio da influência neoliberal. Agora, a 

cidadania como um conceito político de participação na construção e na reestruturação 

das instituições, passa a ser um conceito novo, um conceito econômico, o cidadão passa 

a ser consumidor e o conceito de democracia passa a ser associada diretamente a 

capacidade de consumo.  

 

Se eu estiver correto quanto à ideia de que são os movimentos sociais 
que transformam a educação, pensar em si mesmo como simplesmente 
um consumidor de um mercado- onde a justiça social em essência 
dará conta de si mesma por meio de nossas atividades de compra – é a 
principal ideologia da desmobilização. É a melhor coisa que os 
neoliberais poderiam desejar (APPLE, 2006:256). 

 

A leitura do cotidiano escolar, por meio da lente da teoria crítica, permite 

refletir a respeito das práticas escolares, do quanto à escola é utilizada pelos meios de 

controle social e econômico, com o objetivo de favorecer a manutenção dos interesses 

da elite dominante. Como o simples ato de usar um livro didático está tão impregnado 

de forças que têm o objetivo de controle e manutenção dos interesses capitalistas, pois a 

aquisição dos livros didáticos é que garante o acesso dos alunos aos conteúdos 

necessários para as avaliações externas, assim, o professor é destituído do ato crítico de 

avaliar e o aluno é destituído da possibilidade de ter sua singularidade respeitada. 

O trabalho do professor crítico é um importante instrumento de 

transformação da realidade econômica, política e cultural de um povo e é, talvez, por 

isso que a profissão de professor há muito tempo vem sendo negligenciada, no sentido 

de torná-la uma profissão sem valor social, econômico e cultural. O profissional que 

tem o objetivo de se tornar professor é constantemente desmotivado e orientado no 

sentido de investir seus esforços educacionais para outras áreas. As licenciaturas são 

deixadas de lado pouco a pouco, assim como a consciência do poder transformador do 

ato de ensinar.   

 
A visão tecnicista da história sempre foi empobrecedora no campo da 
Educação Básica. Simplifica demais as análises de um campo social e 
cultural tão complexo e termina por adiar a solução dos problemas que 
pretende resolver reduzindo-os ao domínio das técnicas. O curioso é 
que agencias de financiamento e grupos ‘técnicos’ que põe a solução 
da educação no domínio de técnicas por parte dos docentes, pouco 
fazem para tornar a escola ‘cai não cai’ e o professor amoroso em um 
competente profissional, para dar lhes condições de trabalho. Exigiria 
opções políticas e econômicas caras e contrarias aos interesses 
hegemônicos que dominam a política e a economia. Esses mesmos 
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grupos técnicos no poder terminam apelando para amorosas 
campanhas de amigos da escola, de comunidades solidárias. 
(ARROYO, 2000:38). 

 

O desafio da profissão de professor é muito grande, por que lidar 

cotidianamente com a realidade da escola transformando as práticas escolares, com o 

intuito de possibilitar aos alunos uma formação de qualidade, considerando as forças 

ideológicas, políticas, econômicas e sociais que perpassam o dia a dia da escola é 

desafiador, pois exige que o profissional do ensino tenha formação constante e um 

posicionamento crítico diante da profissão. 

 

1.3 As transformações  
 

Reconheçamos, há como que uma reversão de perspectiva entre a 
temporalidade do homem e a do mundo. O homem da tradição é um 
transeunte, cuja vida se escoa vulnerável, em meio a uma paisagem 
imutável, na qual reside toda sabedoria. Com a irrupção da 
‘modernidade’, é a paisagem, ao contrario que se transforma e se 
desfaz diante de nós numa rapidez sempre crescente. (FORQUIM, 
1993). 

 

O novo século trouxe mudanças na estrutura educacional, o desafio de 

instrumentalizar todos os cidadãos brasileiros em leitores, fez com que aumentasse o 

tempo do aluno na educação básica e novas discussões institucionalizaram a entrada dos 

alunos com seis anos no processo especifico de alfabetização, denominado ensino de 

nove anos. A inclusão é uma realidade na escola pública legalmente um ganho sem 

precedentes, no entanto, sem o suporte de uma Rede de Proteção, o poder público lança 

mais uma responsabilidade à escola e lhe atribui mais um desafio que se junta a tantos 

outros - como a inclusão social - e transforma a escola em um local de grandes 

responsabilidades. 

Os avanços tecnológicos democratizaram o acesso à informação, no entanto, 

não garantem a transformação da informação em conhecimento. Há um conflito entre os 

nativos digitais, que têm fácil acesso a informação, mas sem habilidade para transformar 

esse instrumento em acesso de conhecimento e os professores que têm conhecimento e 

habilidade em orientar o processo de aprendizagem, mas não circulam nesse universo de 

forma suficiente, para instrumentalizar esses alunos. 

 
Podemos considerar que o mundo atravessa uma situação de mudança 
com paralelismo em outras situações históricas, em que pelo seu efeito 
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transformador, sobressai à revolução industrial. Porém, o valor não 
esta hoje na capacidade de seguir instruções dadas por outros para 
fazer funcionar as maquinas, mas sim na capacidade de transformar 
em conhecimento a informação a que, graças às maquinas temos um 
rápido acesso. As novas máquinas são hoje apenas uma extensão do 
cérebro. O pensamento e a compreensão são os grandes factores de 
desenvolvimento pessoal, social, institucional, nacional, internacional. 
(ALARCÃO, 2003:16-17).  

 

Esse efeito traz uma mudança estruturante relacionado ao conhecimento 

humano, que afeta diretamente a forma como o trabalho passa a ser concebido. A escola 

é afetada diretamente nesse ponto, já que socialmente a escola é o local de 

aprendizagem e conhecimento. Novas exigências relacionadas a esse fenômeno tornam- 

se requisitos no trabalho de professor e, mais uma vez, observamos que não há uma 

distribuição justa e igualitária com relação a esse fenômeno. A acessibilidade 

tecnológica muitas vezes é insuficiente na realidade brasileira; assim como os bens 

culturais, econômicos e sociais. 

 
(...) eu me sinto realizada no aspecto que eu faço uma coisa que eu 
gosto, eu gosto de trabalhar com gente, eu gosto de trabalhar com 
pessoas, de interagir, eu me sinto realizada. É bem com o que eu faço, 
eu gosto do que eu faço.  Eu gosto de estar junto, gosto de me 
relacionar, porém assim, eu acho que a profissão esta um pouco 
desprestigiada, né? E ai, já teve alguns momentos que eu pensei assim, 
ah, se eu não tivesse há 20 anos nessa profissão eu iria fazer outra 
coisa. Mas são aqueles momentos que a gente se sente um pouco 
cansada, né? Com relação assim, as famílias, às vezes os pais, os 
próprios alunos a gente lida com um público que às vezes não valoriza 
o nosso trabalho, não vê o professor como uma figura importante 
dentro da formação do filho, dentro da sua formação, que pode 
aprender junto, que pode ensinar. Eu vejo que eles não têm esse olhar, 
assim, né? Como a sociedade de um modo geral foi desprestigiando o 
professor e alguns professores, é por conta disso também foram se 
desmotivando, não sei se uma coisa foi gerando a outra, foram se 
desmotivando, porque tem uma carência também na formação do 
professor, na relação que o professor estabelece e ai eu acho que vai 
fortificando essa ideia, né?  Eu acho até que está relacionado à 
formação, a forma de lidar com o outro. É de conhecimento mesmo, 
porque, não tenho aquela ideia que o professor tem que saber tudo, 
mas ele tem que ter uma gestão do grupo, porque você esta a frente de 
um grupo de aluno, ou crianças, seja adolescente, você tem que ter um 
olhar pra esse grupo que você, é o par mais desenvolvido né? Ou é 
aquela pessoa que vai organizar as atividades, você não sabe tudo, 
porque ninguém sabe tudo, mas a gente tem um domínio, a gente tem 
um conhecimento um pouco maior pra organizar e ajudar que o outro 
se desenvolvam na aprendizagem dele. Eu percebo que tem um monte 
de professores que não tem muito esse olhar, esse cuidado, de ter esse 
ponto de referencia também para os alunos, ai eu acho que os alunos 
percebem isso, também. Eu acho que isso está muito ligado a 
formação que o professor teve, infelizmente eu acho que o professor 
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teve. O professor também sofre de uma carência na sua formação, né? 
É eu vejo assim, que eles acabam não investindo também na profissão, 
porque tudo é caro, se você pensar, assim um livro é caro, cinema é 
caro, teatro é caro. Curso bom é caro, pra você conseguir avançar e 
tudo. O salário que não ajuda também, a pessoa não tem o seu curso, 
não tem um incentivo politico do governo em função de garantir isso. 
Muitas horas de trabalho também, você acaba não se dedicando ao 
estudo, e ai a formação acaba ficando deficitária. O professor não tem 
é, o preparo, né? (Entrevista cedida ao autor, professor 028, dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental da Educação Básica, da prefeitura do 
município de São Paulo, em 18/11/2013). 

 

 

A escola pública da qual a maior parte da população tem acesso, fica fora do 

tempo dessas novas tecnologias. Hoje na rede municipal de São Paulo, acontece uma 

aula semanal na sala de informática, no entanto, a maioria das aulas acontece sem 

recursos tecnológicos, enquanto as escolas das classes mais favorecidas contam com 

todos os recursos tecnológicos. Nesse ponto e verdadeiro, mais uma vez observar que o 

trabalho do professor é atravessado por interesses econômicos e o resultado final é a 

desigualdade de condições de trabalho do educador na rede municipal, quando 

comparamos com as condições de trabalho dos profissionais da educação da elite 

dominante.  

Se o objetivo da educação básica é preparar o aluno para o exercício da 

cidadania, por meio da socialização no espaço escolar de conhecimentos, competências, 

habilidades, valores e atitudes, garantir que esse objetivo seja alcançado é um grande 

desafio. Muitas propostas podem ser lançadas, apesar disso, não são verificados grandes 

avanços; talvez por que, considerável parte dessas propostas está desvinculada de 

políticas públicas que enfrentem os problemas estruturais, em geral, essas ações adotam 

apenas medidas paliativas, sem resolver questões mais profundas, como a superlotação 

de salas de aula, estruturas físicas inadequadas, a desvalorização do professor. 

Esse é um grande desafio da profissão, caminhar com um currículo, que 

legalmente apresenta propostas de valorização do ensino, mas completamente destituído 

de um compromisso político que garanta que essas propostas sejam alcançadas. 

  



 

2  A ESCOLA NA CONTEMPORANEIDADE  

 
 

Uma das tarefas do educador ou educadora progressista, através da 
análise política, séria e correta, é desvelar as possibilidades, não 
importam os obstáculos, para a esperança, sem há qual pouco 
podemos fazer porque dificilmente lutamos e quando lutamos, 
enquanto desesperançados ou desesperados, a nossa é uma luta 
suicida, é um corpo a corpo puramente vingativo. O que há porém, de 
castigo, de pena, de correção, de punição na luta que fazemos movidos 
pela esperança, pelo fundamento ético-histórico de seu acerto, faz 
parte da natureza pedagógica do processo político de que a luta é 
expressão. Não será equitativo que as injustiças, os abusos, as 
extorsões, os ganhos ilícitos, os tráficos de influencia, o uso do cargo 
para a satisfação de interesses pessoais, que nada disso, por causa de 
que, com justa ira, lutamos agora no Brasil, não seja corrigido, como 
não será correto que todas e todos que forem julgados culpados não 
sejam severamente, mas dentro da lei, punidos. (FREIRE, 1997: 11) 

 
 
 
2.1 A Lei de Diretrizes e Bases, LDB- Nº 9394/96, Escola e 
Contemporaneidade. 
 
 

A profissão de professor e o trabalho na escola contemporânea é desafiador. 

Com a expansão do acesso a informação, favorecido com as novas tecnologias na 

comunicação, a forma como nos relacionamos com as pessoas foi modificada, nos 

tornamos cidadãos do mundo, não há barreiras relacionadas à distância, há uma 

linguagem universal, o planeta está conectado. As novas descobertas científicas 

tornaram-se praticamente instantâneas, muitas pessoas têm acesso ou acessam a quase 

todas as novas descobertas, as novidades, mas a escola ainda não se apropriou dessa 

nova forma de significar o mundo. Vive entre um passado que não existe e um futuro de 

incertezas. O presente vivido é o conflito, entre o modelo escolar de reprodução de 

conhecimento, que não prepara o aluno para se relacionar com as necessidades de seu 

tempo e as exigências de autonomia, criatividade, capacidade de se relacionar em 

grupos, em redes na velocidade das mudanças, comuns na contemporaneidade.  Viviane 

Mosé (2013:53-54) contextualiza esse desafio assim: 
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Vivemos, nas duas últimas décadas, uma desintegração dos valores: 
ninguém sabe mais o que é certo, bom, amigo, masculino, feminino, 
criança, futuro, corpo, presente, saúde etc. Tudo é sempre provisório, 
as interpretações multiplicam-se, como camadas. Vivemos uma 
mudança de meios, uma enxurrada de informações, o mundo vive um 
processo de instabilidade e incerteza econômica, social, climática, e o 
modelo educacional nas escolas públicas e privadas, fundado em 
verdades, em saberes acumulados, sem espaço para a invenção e para 
a dúvida, não foi preparado para isso. Os altos índices de evasão 
escolar, o baixo rendimento dos alunos, o desinteresse e a falta de 
estímulo que atingem a quase todos, o aumento da violência no espaço 
escolar manifestam a exaustão de estruturas muito antigas e a 
necessidade de reconstrução. Sem perspectivas diante dos inúmeros 
desafios do mundo atual, a escola já não satisfaz ninguém: nem 
alunos, nem professores, nem gestores, nem as cidades, nem o 
mercado.  

 

Nessa descrição, podemos encontrar uma tradução da escola na atualidade. 

Os conflitos inerentes ao acolhimento de todos sem ser uma escola para todos, nem 

todos estão sendo preparados para as novas exigências da contemporaneidade. Há um 

abismo entre o sentido das necessidades atuais e as práticas escolares. A escola sofre as 

exigências de formar, preparar indivíduos aptos para as necessidades atuais, como se 

fosse a única responsável pelo processo de cidadania. Não se observa por parte dos 

governantes a vontade política, nem econômica de investir em uma escola que tenha 

estrutura de garantir a igualdade de condições de ensino e aprendizagem não sendo um 

espaço de satisfação social, embora a escola continue a ser um espaço estruturante da 

sociedade em que vivemos.  Sem um efetivo investimento, social, econômico e político, 

mas com a necessidade de atender as demandas da atualidade, alguns itens da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394/96 foram alteradas, conforme a Lei 

12.796/13 e a principal delas, foi a ampliação da educação básica obrigatório, que 

passou a ser da pré-escola ao ensino médio, garantindo o acesso ao ensino dos quatro 

aos dezessete anos. 

As mudanças que aconteceram nas últimas décadas, e a importância da 

educação escolar nesse processo, provocaram a necessidade de alterações na Lei de 

Diretrizes e Bases, nº 9394/96, que orientava e organizava a educação escolar brasileira, 

que passa a ser orientada, conforme Lei 13.005, de 5 de junho de 2014, que aprovou o 

Plano Nacional de Educação-PNE a qual ampliou a idade obrigatória do ensino, e 

estabeleceu Metas para garantir a todos os brasileiros o acesso e condições de 

permanência na escola. 
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A contemporaneidade exige que os indivíduos sejam sujeitos ativos do 

conhecimento. E mesmo que a Lei não seja a garantia da sua aplicação, é o inicio de um 

direito e a partir dela, é que as modificações necessárias passam a ser cumpridas. Em 

um país que culturalmente se adaptou as desigualdades sociais e as suas consequências, 

não é de se estranhar que também se adapte as desigualdades de condições em que o 

ensino acontece.  Segundo Moacir Gadotti:  

 

(...) nós temos que repensar o valor que estamos atribuindo à 
educação, para mim a educação não é prioridade, é precondição de 
qualquer coisa. A educação é precondição do desenvolvimento, da 
justiça, da distribuição de renda. Hoje, numa era do conhecimento, 
distribuir conhecimento é distribuir renda. 1. 
 

Nesse sentido as mudanças na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, podem ser consideradas um avanço, que trazem o desafio, que é fazer com 

que esse direito venha acompanhado de qualidade e garantia de condições para que os 

indivíduos permaneçam na escola. Conhecer essas mudanças na LDB, assim como as  

demais leis e documentos que orientam a educação escolar, é uma necessidade e deve 

fazer parte do processo de formação docente de forma qualitativa e efetiva, para que os 

alunos entendam a forma coma escola se estrutura, do ponto de vista legal e 

institucional. 

De acordo com a “Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira nº 

9.394/ 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional no Título III, Do 

Direito à Educação e do Dever de Educar, no Art.4º”. 

 

I- educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma (Redação 
dada pela Lei nº 12.7796, de 2013). 

a) Pré-escola; 
b) Ensino fundamental; 
c) Ensino médio; 
II- educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de 

idade; 
III- atendimento educacional especializado gratuito aos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e 
modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. 

                                                 
1 Entrevista de Moacir Gadotti in MOSÉ, Viviane (org.) A escola e os desafios contemporâneos. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. 
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IV- acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para 
todos que não concluíram na idade própria; 

VIII- atendimento aos educandos, em todas as etapas da educação 
básica, por meio de programas suplementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;  

Os Incisos: 
V- acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 

criação artística, segundo a capacidade de cada um; 
 VI- oferta de ensino noturno regular, adequado as condições do 

educando; 
VII- oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com 

características e modalidades adequadas às suas necessidades e 
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as 
condições de acesso e permanência na escola; 

 IX- padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a 
variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis 
ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.  

São incisos que permaneceram com a mesma redação o Inciso X – 
vaga na escola publica de educação infantil ou de ensino fundamental 
mais próxima de sua residência a partir do dia em que completar 4 
(quatro) anos de idade, foi incluído pela Lei nº 11.700, de 2008.  

 

A garantia por lei, de acesso à escola, é uma conquista social, no entanto a 

matrícula não garantiu que as injustiças sociais se extinguissem. Apesar de constar, 

Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, são princípios ainda não 

alcançados, pois acolher a todos, garantindo os Princípios da Educação Nacional, é 

necessariamente acolher e lidar com as diferenças, o que não ocorre no sistema 

educacional como um todo, quer por condições estruturais, por políticas publicas, pela 

formação docente ou pelas condições que a profissão de professor se encontra.  

 

Título II, Dos princípios e dos fins da Educação Nacional. Art.2º. A 
educação dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho e no Art. 3º O ensino será 
ministrado com base nos seguintes princípios: I- Igualdade de 
condições para o acesso e permanência na escola. 

 

Para alcançar esse objetivo de igualdade de condições é importantes marcar 

o Art.62 e 62ª, da Lei nº. 12.796/13, que altera a Lei nº 9.394/96 (LDB). Ele diz: 

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-
á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
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universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio na modalidade normal.  

 

A importância da formação docente para atuar na educação básica, é 

reconhecida pelos estudiosos, pelos gestores públicos, pela sociedade e estabelecida por 

lei, mas essa formação docente sem o reconhecimento social e econômico necessários 

traz à profissão docente uma discriminação com relação às outras carreiras que 

necessitam de formação superior. À medida que desqualifica o profissional que opta 

pelo magistério, autoriza outros profissionais a opinar e interferir, muitas vezes de 

forma negativa nas ações educativas. E como se todos estivessem autorizados a falar 

sobre a educação, mesmo que a única experiência educativa que tiveram foi a de ser 

estudante. Essa característica não é observada nas outras profissões como medicina, 

engenharia e direito, por exemplo. Essas carreiras não aceitam interferências de 

profissionais que desconhecem as especificidades do trabalho. Essa discriminação em 

torno do magistério gera um desinteresse pela carreira docente.   

Nesse cenário, de construção e desconstrução da carreira docente a LDB, 

entre outros fatores organiza e orienta os mecanismos de formação para o profissional 

atuar na educação básica na contemporaneidade. Esclarecem nos parágrafos 4º, 5º e 6º, 

incluídos pela Lei nº 12.796/13, os mecanismos de acesso e permanência, a formação 

docente, os incentivos e avaliação do processo. São eles: 

 

§ 4º A união, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios adotarão 
mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de 
formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica 
publica. A formação de profissionais do magistério para atuar na 
educação básica publica. 
§ 5º A União, o distrito Federal, os Municípios incentivarão a 
formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica 
pública mediante programa institucional de bolsa de iniciação à 
docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de 
graduação plena, nas instituições de educação superior. 
§ 6º O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em 
exame nacional aplicado aos concluintes do ensino médio como pré-
requisito para o ingresso em cursos de graduação para formação de 
docentes, ouvido o Conselho Nacional de Educação-CNE. 
Art.62-A. A formação dos profissionais a que se refere o inciso III 
(trabalhadores em educação, portadores de curso técnico ou superior 
em área pedagógica ou afim) do art.61 (Consideram-se profissionais 
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da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e 
tendo sido formados em cursos reconhecidos.) far-se-á por meio de 
cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível médio ou superior, 
incluindo habilitações tecnológicas. 
Parágrafo único. Garantir-se-á formação continuada para os 
profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho ou em 
instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de 
educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou 
tecnológicos e de pós-graduação. (Lei nº 12.796, de 2013).  

 

Essas mudanças que alteraram a LDB ocorreram no sentido de orientar a 

formação do educador da educação básica, considerando a complexidade do ensino 

escolar na atualidade. É na escola, espaço privilegiado na construção da identidade 

cidadã, que relações sociais de grande importância são significadas, não que a educação 

escolar seja a única, ou maior responsável nesse processo de construção da identidade 

cidadã, conforme observamos no Art.1º “A educação abrange os processos formativos 

que se desenvolve na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 

civil e nas manifestações culturais”.  

A garantia de construção da identidade cidadã é responsabilidade de toda a 

sociedade. No entanto, há de se ter clareza da responsabilidade da educação que ocorre 

na instituição escolar. E para atender a essa especificidade escolar um ponto que não 

pode deixar de ser considerado é a competência e as condições de trabalho do 

profissional responsável pela a educação escolar, o professor, que na 

contemporaneidade é um profissional desvalorizado socialmente. Entender a quem 

interessa essa desvalorização profissional é desafiador. Afinal o profissional que deveria 

mediar o espaço onde os indivíduos são incluídos, partindo da sua realidade, para um 

espaço maior, o coletivo, não pode ser um profissional excluído.  

  

A escola, cada vez mais, deverá ser um espaço aberto, e a educação, 
inevitavelmente vinculada à cultura. A vida deve ser a dimensão 
integradora das relações na escola. Se não houver vida naquilo que 
aprendemos, então não há educação, formação e muito menos 
aprendizagem. A escola deve ser um corpo vivo. E deve envolver 
também os espaços públicos e as festividades, deve ir a concertos, às 
exposições de arte, aos museus e às bibliotecas, aos centros de 
pesquisa, às reservas ambientais, enfim a escola deve ir à cidade. E a 
cidade deve se preparar para recebê-la, construindo espaços de 
convivência e de relação e assumindo seu papel no processo 
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educativo, em vez de lavar as mãos, enquanto isola jovem e crianças 
em escolas que mais parecem presídios. Esperando cidadania 
enquanto oferecem exclusão. A escola deve ser um espaço de 
conexão, de ligação e inclusão. (MOSÉ, 2013:83).  

 

É exigência da docência, o fato de compreender e garantir os distintos 

tempos de aprender. Partindo do ponto no qual o aluno se encontra em relação às 

exigências escolares, perceber as necessidades e garantir a construção de requisitos 

considerados inatos e que na verdade são construções sociais, “o homem cria a cultura 

na medida em que, integrando-se nas condições de seu contexto de vida, reflete sobre 

ela e dá respostas aos desafios que encontra.” (MIZUKAMI, 1986, p.87) que, dentro de 

uma abordagem Sociocultural, interveem na estrutura cognitiva, emocional e afetiva da 

aprendizagem adquirida desde o nascimento e que se diferencia de acordo com as 

relações que se estabelece socialmente. 

Partindo de uma abordagem sociocultural, é observada a diferença nas 

relações estabelecidas com a escrita, por exemplo, para alguns o contato com a leitura e 

a sensação que ela permite, acontece desde bebê, enquanto que para outros esse contato 

só vai acontecer no ambiente escolar. É preciso que o educador compreenda a 

diversidade que envolve a relação com a leitura e com a escrita, considerando a 

importância da leitura, da escrita e da compreensão desse instrumento na atualidade.  

Para uns, o contato e a relação com a leitura, a escrita e a compreensão do 

universo leitor acontece cotidianamente no ambiente familiar e social, para outros o 

acesso é sempre mediado pela escola. Essa diferença que os alunos apresentam na 

relação com a cultura letrada, também se apresenta nos conteúdos escolares, não há uma 

proximidade de sentidos, os aspectos culturais vividos pelo aluno não é considerado e 

muitas vezes o que o aluno aprende na escola não encontra significação, não repercute 

nas relações familiares. 

É preciso que o conteúdo formal seja significado para o aluno, afinal é um 

instrumento social que é ensinado, não é inato. Para que esse conteúdo seja 

compreendido pelo aluno, o professor tem que instrumentalizá-lo, partindo da leitura 

que esse indivíduo faz do mundo, como dizia Paulo Freire, “a leitura do mundo 

antecede a leitura da escrita”. Partir da realidade do aluno, garantindo a esse, recursos e 

instrumentos para que acesse de maneira qualitativa o universo letrado. Pois, a 

desigualdade de acesso à estrutura formal em que se baseia o ensino poderá trazer com 

ela consequências sérias, como exclusão do aluno das atividades escolares e sociais. A 
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formação do professor tem que garantir a capacidade de relacionar às condições em que 

o aluno está inserido e a aprendizagem e como a desigualdade de condições pode 

interferir no desenvolvimento do indivíduo e consequentemente na construção da sua 

identidade cidadã. 

Ligar os processos de formação de professores com o 
desenvolvimento organizacional da escola. (...) a potencialidade que 
possui o centro educativo como contexto favorável a aprendizagem 
dos professores.  (ESCUDERO, 1999 Apud, GARCIA, 1999:28).  
 

O ambiente escolar, à medida que apresenta boas condições estruturais 

estimula a aprendizagem e o ensino, agindo com um instrumento facilitador do trabalho 

educativo. Permite o bom andamento das ações educativas, assim como as orientações 

necessárias para que o trabalho ocorra. 

   
O desenvolvimento do profissional é muito mais do que proporcionar 
um serviço a um professor ou a um grupo de professores. Inclui 
também a dinâmica organizacional da escola, como o clima, a 
estrutura de autoridade, as normas que definem as relações entre o 
pessoal da escola, a natureza da comunicação numa escola ou num 
distrito, e os papeis e responsabilidades do pessoal que pertence à 
organização (FENSTERMACHER e BERLINER, 1985:283- Apud 
GARCIA, 1999:141). 

 

O professor tem que compreender que a especificidade do seu trabalho é de 

sua responsabilidade. Os processos de formação não podem se dissociar das exigências 

da competência do educador. Pois é de sua responsabilidade, também o 

desenvolvimento organizacional da escola.  

É preciso garantir que o profissional do ensino se aproprie das exigências 

necessárias ao trabalho educativo, como por exemplo, a compreensão do espaço físico, 

como ambiente educador. A acessibilidade a espaços que ampliem a oportunidade de 

desenvolver a atividade proposta. Outra questão fundamental, são as relações escolares, 

o ambiente necessita de um bom clima de trabalho, já que a natureza educativa é social, 

pensar em estratégias para que esse clima se estabeleça deverá ser uma intenção 

educativa. Tendo clara a diversidade que se dá nos encontros diários na escola, esse 

bom clima, precisa ter a intenção de ser criado, assim como as ações efetivas que 

garantam a sua permanência. 

O profissional tem que ter na sua formação a compreensão de que toda 

estrutura organizacional de ensino, assim como as condições em que seu trabalho ocorre 

é um processo.  Compreendê-lo e a única forma de modificá-lo, segundo suas 
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exigências e intenções. Não é possível ser professor, com autonomia, sem que se tenha 

clareza dos seus direitos, para que seus deveres sejam cumpridos de uma forma 

consciente e com domínio das razões e das especificidades da profissão. Permitir a 

outros profissionais, que não tem ligação com a área educacional determinar as 

condições de trabalho, tira do professor a autonomia necessária para selecionar o 

conteúdo, a metodologia, recursos didáticos, as circunstâncias e o tempo no processo de 

ensino e aprendizagem.  

 

a formação científica das professoras iluminadas por sua clareza 
política, sua capacidade, seu gosto de saber mais, sua curiosidade 
sempre desperta são dos melhores instrumentos políticos na defesa de 
seus interesses e de seus direitos. Entre eles, por exemplo, o de recusar 
o papel de puras seguidoras dóceis dos pacotes que sabichões e 
sabichonas produzem em seus gabinetes numa demonstração 
inequívoca, primeiro de seu autoritarismo; segundo, como 
alongamento do autoritarismo, de sua absoluta descrença na 
possibilidade que têm as professoras de saber e de criar. (FREIRE, 
1997:12). 

   

À medida que essas determinações impostas ao contexto educativo são 

aceitas, corroem a autonomia do educador e inibem todas as possibilidades criativas e 

responsabilidade sobre a aprendizagem.  Desvalorizando a profissão e retirando o 

significado do ato de ensinar. Quando o profissional se apropria dessas estruturas 

determinantes no seu trabalho, e tem claro, as interferências funestas que acontecerá se 

ele não se posicionar criticamente e determinar as condições necessárias, ele se coloca 

como protagonista do processo educativo. 

E como agente estruturante desse processo tem autonomia para justificar e 

intervir na prática escolar. No município de São Paulo observamos essas determinações 

com a Prova São Paulo
2. Os professores passaram a preparar os alunos para que 

respondessem as exigências da avaliação externa, independente do planejado, a resposta 

de muitos educadores passou a se relacionar as estratégias para que os alunos tivessem 

resultados positivos nos exames.  Mesmo que muitas vezes não tivessem acesso, ou 

compreensão dos resultados, ou mesmo que esses não fossem significativos para a 

prática educativa e instrumento na compreensão do processo de aprendizagem dos 

alunos. 

                                                 
2 Avaliação externa preparada por uma empresa especializada em avaliação em grande escala, com 
metodologia e estrutura própria. 
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2.2. Formação Pedagógica e docência 
 

 

As mudanças na contemporaneidade também se refletem no ensino superior, 

durante muito tempo o critério para a docência no ensino superior se relacionava a 

especialização em um tema, assunto ou técnica especifica, as especificidades do aluno 

adulto não era considerada, os mecanismos que garantissem que a aprendizagem 

ocorresse não era objeto da disciplina.  

 

Recentemente, professores universitários começaram a se 
conscientizar de que seu papel de docente do ensino superior, como o 
exercício de qualquer profissão, exige capacitação própria e específica 
que não se resume a ter um diploma de bacharel, de mestre ou doutor, 
ou apenas o exercício de uma profissão. Exige isso tudo e 
competência pedagógica, pois ele é um educador, alguém que tem a 
missão de colaborar eficientemente para que os alunos aprendam. Esse 
é seu oficio e compromisso. Para se desempenhar bem esse papel, o 
professor necessita de uma formação pedagógica. (MASETO, 2012: 
15).  

   

É na escola pública em especial, que são observados os resultados dessa 

desigualdade, em relação à formação profissional. É no momento efetivo do exercício 

da profissão, ou seja, na sala de aula, que é perceptível a deficiência na formação 

pedagógica do professor, ele está preparado para explicar o conteúdo, mas sem saber o 

que fazer com os diferentes tempos e formas de aprender. Este profissional não tem 

recursos técnicos para lidar com as diferenças. Repetem um comportamento, que 

observaram enquanto aluno de modo geral em uma abordagem tradicional, encontrada 

de forma tão bem representada no conceito de educação bancaria de Paulo Freire, onde 

o professor deposita o conhecimento e depois retira um extrato nas avaliações.  O 

ambiente de trabalho, por vezes, insalubre exige frequentemente dos profissionais, 

formação qualificada e capacidade de ações que estão muitas vezes além da sua 

formação e das condições de trabalho. Os desafios cotidianos que permeiam o ambiente 

escolar exigem da universidade um compromisso: 

 

(...) a formação de professores deve desenvolver nos alunos a 
capacidade de análise do contexto social que rodeia os processos de 
ensino e aprendizagem. Os conceitos de sociedade, hegemonia, poder, 
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a construção social do conhecimento ou a reprodução cultural 
deveriam ser incluídos como conteúdos de estudos na formação de 
professores (ADLER E GOODMAN, 1986; Apud GARCIA, 
1999:45). 

 

A formação profissional educativa precisa considerar as especificidades do 

trabalho de professor; o ambiente, o ensino, e o sujeito a que o ensino se destina, o 

aluno. A formação precisa considerar a desigualdade social e as suas consequências, o 

professor tem que ter formação para lidar com a realidade em que o aluno está inserido, 

considerando a cultura que cada aluno traz consigo, assim como as especificidades que 

cada faixa etária propõe. 

A leitura dessa realidade, não somente em estatísticas, mas em encontros 

reais, deverá oportunizar e orientar a sua formação para o dia a dia do ensino, já que 

este poderá presenciar comportamentos violentos (fruto da realidade em que vivem os 

alunos da escola), conflitos comuns em determinadas faixas etárias.  

Situações de risco social é uma realidade, como o tráfico de drogas, por 

exemplo. A necessidade de acesso a bens de consumo, que faz com que os sujeitos 

tenham uma concepção de que o indivíduo é aquilo que ele tem; roupas de determinadas 

marcas, calçados, acessórios. Esse comportamento é alimentado diariamente pelas 

mídias presentes na vida de cada um dos alunos, incentivando-os ao consumo de forma 

desenfreada e a qualquer custo sem nenhuma barreira crítica às mídias, aos seus 

excessos e a sua influencia negativa no comportamento dos alunos. Encaminhar um 

direcionamento educativo no sentido de conscientizar os alunos sobre o excesso 

desenfreado de consumo dentro de um viés pedagógico é fundamental. Afinal é na 

escola que muitos alunos encontram o único espaço de diálogo crítico.   

Na atualidade grande parte dos alunos fica mais tempo com os professores, 

durante o período que está acordado, do que com os pais, pois em sua maioria, estes 

trabalham em tempo integral. Desta forma a “formação de professores deve capacitar os 

professores para um trabalho profissional que não é exclusivamente - ainda que 

principalmente seja - de aula”. (GARCIA, 1999, p. 27). 

A profissão de professor vive na atualidade, um momento de incerteza. A 

escola, local de trabalho do professor tornou-se um espaço, em que muitas questões de 

ordem social lhe foram atribuídas, questões que estão além da capacidade da escola e 

que interferem diretamente no processo de ensino e aprendizagem.  A escola não tem 
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como atender todos os encaminhamentos de questões singulares que inviabilizam ou 

dificultam a aprendizagem.  

O número excessivo de alunos por classe é uma realidade, os recursos de 

acessibilidade e tecnologia estão aquém do que deveria ser. Por exemplo, na unidade 

educacional na qual foi realizada a pesquisa de campo deste trabalho, os alunos contam 

com uma aula de informática por semana, e não há computadores disponíveis nas salas 

de aula para uso, nem pelos alunos, nem pelos professores, os tablets estão começando a 

ser disponibilizados, para serem usados como diários de sala.  Esses fatores 

relacionados a acessibilidade e recursos tecnológicos dificulta o desenvolvimento pleno 

do aluno. Porém, a escola continua sendo o local onde o conhecimento acumulado é 

significado e transmitido.   

 

(...) um currículo de formação de professores como forma política e 
cultural defende que as dimensões sociais, culturais, políticas e 
econômicas são as principais categorias para compreender a escola 
Contemporânea.  (GIROUX E MC LAREN 1986, Apud Garcia, 
1999:45), 

 

Segundo Garcia (1999:12), a Formação de Professores é uma área 

disciplinar em desenvolvimento e, por isso alguns pontos devem nortear todo o seu 

objetivo, tais como o “princípio de integração de práticas escolares, curriculares e de 

ensino; a necessidade de ligar a formação inicial com o desenvolvimento profissional; 

integração teórica - prático; isomorfismo; individualização, etc.”. A formação do 

professor é um importante instrumento na construção social da profissão e legitima a 

autoridade necessária ao ato crítico de ensinar.  

Para alcançar os objetivos de integração entre a prática, o currículo e o 

ensino, é preciso ter claro o profissional que se pretende formar. É preciso que o 

profissional do ensino tenha visão global de todas as questões que envolvem o processo 

educativo.  As exigências do ato de ensinar incluem compreender a Lei de Diretrizes e 

Bases Nacional, documentos relacionados a educação e políticas públicas educacionais 

que envolvem e interferem na sua prática e no dia a dia da escola.  

O professor com uma formação sólida tem condições de desenvolver um 

trabalho crítico, compreendendo, considerando e significando as circunstâncias 

históricas, econômicas e culturais, que envolvem os conteúdos e as práticas escolares. 

Com clareza da influência dessas circunstâncias e da sua força no direcionamento da 
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prática profissional, combatendo essas interferências e dando um encaminhamento 

crítico e transformador da realidade em que trabalha.  

A prática educativa exige domínio dos recursos pedagógicos e tecnológicos 

existentes, assim como a competência para desenvolvê-los e adaptá-los sempre que for 

necessário. Considerando, compreendendo e relacionando o desenvolvimento cognitivo, 

o processo biológico, psíquico e social da aprendizagem, assim como os recursos 

adequados para avaliá-los, pois que “existe um componente pessoal evidente na 

formação que se liga a um discurso axiológico referente à finalidade, metas e valores e 

não meramente ao técnico ou instrucional” (ZABALZA, 1990 a. Apud, GARCIA, 

1999:19). 

À medida que se tem claro, qual o profissional a ser formado, toda a 

concepção do ensino passa a ser vista enquanto processo, devendo garantir condições 

para que o aluno tenha clareza e condições de atingir os objetivos propostos, “inclui 

problemas relativos aos fins e/ou, modelo a alcançar, a conteúdos/experiências a 

assumir, às interações sujeito-meio (social, cultural e axiológico), aos estímulos e planos 

de ‘apoio’ no processo. Mantém relação com o ideológico-cultural, como espaço que 

define a sentido geral dessa formação como processo”. (GONZÁLES SOTO, 1983:83, 

Apud, GARCIA, 1999:19). 

O que ensinar e como ensinar se relaciona ao que efetivamente é 

significativo na formação e no desenvolvimento do professor enquanto profissional do 

ensino, segundo Garcia (1999:19) consiste no fato de que a “formação pode ser 

entendida como uma função social de transmissão de saberes, de saber fazer ou de saber 

ser que se exerce em beneficio do sistema econômico, ou de cultura dominante” Ou 

pode ser entendida, como um processo que parte das experiências significativas do 

sujeito e que tem como meta o desenvolvimento do indivíduo como sujeito da 

aprendizagem. Ou seja, capaz de aprender a aprender e do trabalho como professor, em 

uma instituição de ensino, onde o coletivo tenha na aprendizagem um significado.   

O professor que tem a compreensão do processo contínuo de aprender, com 

clareza da especificidade dessa característica, entende a necessidade que tem, de 

cotidianamente de ser alimentado. Por ser sujeito do conhecimento aprende durante toda 

a sua existência. Para que essa condição seja significativa, necessita ter autonomia 

profissional, adquirida pela sua formação e sua prática profissional, para agir com 

consciência e liberdade, diante dos desafios propostos cotidianamente. Assim como ter 

acesso a novas informações e descobertas relacionadas à sua prática, atividades 
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formativas, culturais, de lazer.  Especialmente com relação ao ensino e a docência, uma 

vez que a prática docente enquanto profissão exige o domínio adequado da ciência, 

técnica e arte da mesma (CF. GARCIA, 1999:22). Não é suficiente que o professor 

tenha apenas o domínio do conteúdo a ser ensinado, é necessário que compreenda o 

processo de desenvolvimento em que o aluno se encontra, e quais os recursos didáticos 

devem ser utilizados na promoção da aprendizagem. 

 

Para Ferry, a formação significa ‘um processo de desenvolvimento 
individual destinado a adquirir ou aperfeiçoar capacidades’(1983:36). 
Na perspectiva deste autor, a formação de professores diferencia-se de 
outras atividades de formação em três dimensões. Em primeiro lugar, 
trata-se de uma formação dupla, onde se tem que combinar a formação 
acadêmica (científica, literária, artística, etc.,) com a formação 
pedagógica. Em segundo lugar, a formação de professores é um tipo 
de formação profissional, quer dizer, forma profissionais, o que, como 
acabámos de ver, nem sempre assume como característica a docência. 
Em terceiro lugar, a formação de professores é uma formação de 
formadores, o que influencia o necessário isomorfismo que deve 
existir entre a formação de professores e a sua prática profissional 
(Ferry, 1991. Apud, GARCIA, 1999:23). 

 

Aprender a aprender e aprender a ensinar, esse é um instrumento que deve 

ser compreendido e desenvolvido em todo o processo de formação de professores, visto 

que o ensino não é apenas a transmissão de conhecimento, ele exige que o sujeito que 

aprende se aproprie do que foi ensinado de maneira que possa utilizá-lo e transformá-lo 

de acordo com o que for exigido.  

 

Para que o ato de ensinar se constitua como tal, é preciso que o ato de 
aprender seja precedido do, ou concomitante ao ato de aprender o 
conteúdo ou o objeto cognoscível, com que o educando se torna 
também produtor do conhecimento que lhe foi ensinado. (FREIRE, 
1999:79).  

 

Tal habilidade profissional, ferramenta fundamental na escola 

contemporânea, que vive um período de grandes transformações é imprescindível. Com 

o acesso as novas tecnologias, o professor não é mais o único detentor da informação, 

pois em um “click”, o acesso a sites são facilmente disponibilizados a qualquer 

indivíduo que desejar a informação. Mas a informação para ser transformada em 

conhecimento necessita de um professor, mediador entre a imensidão de assuntos 

disponíveis e o que é significativo no processo de aprendizagem, em que o aluno 
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adquire o conhecimento. Tornar a aprendizagem significativa e transformadora é uma 

meta.  

Dialogar com os recursos tecnológicos, comuns no dia a dia do aluno, e 

mediar o processo de ensino e aprendizagem são desafios profissionais, se for 

considerado que a grande parte dos educadores não utilizou esses recursos no seu 

processo de aprendizagem escolar. Ou seja, não são nativos digitais, ou aqueles que 

conviveram com as novas tecnologias desde o nascimento, assim a relação que 

estabelece com esse recurso não é igual às relações que seus alunos, nativos digitais, 

têm com o objeto tecnológico. No entanto, como profissional que trabalha com 

linguagem, adquirir tal habilidade é fundamental para qualificação do trabalho e na 

ressignificação do sistema educativo.  

A aquisição e compreensão do processo de aprender e ensinar emancipa o 

educador e permite a ele a autonomia necessária para lidar com os desafios da prática 

educativa. É preciso que o professor se aproprie e tenha conhecimento de como a 

aprendizagem acontece, quais os recursos que podem ou precisam ser utilizados a fim 

de que o objetivo proposto pelo professor seja alcançado pelo aluno e garanta a esta 

autonomia com a aprendizagem. 

Independente da disciplina que opte por trabalhar; é condição fundamental 

para o professor o domínio e autonomia pedagógica, pois ela lhe fornecerá ferramentas 

para compreender, avaliar e orientar o processo de aprendizagem do conteúdo proposto, 

assim como a leitura do ambiente em que o aluno está inserido, ou seja, “mais do que 

um lugar de aquisição de técnicas e de conhecimentos, a formação de professores é um 

momento chave da socialização e da configuração profissional” (NÓVOA, 1992:18).  

Esse processo dinâmico de transformação e exigência de novas 

competências é comum à condição humana e desafiador para o professor que tem como 

instrumento de trabalho, o conhecimento, uma vez que tem de estar em um processo de 

formação ininterrupto. Nesse sentido é importante pensar alguns princípios que 

norteiam o trabalho docente.  

Segundo Garcia (1999:27), A formação de professores, ainda que 
constituída por fases claramente diferenciadas, deverá manter alguns 
princípios éticos, didáticos, e pedagógicos comuns, independente do 
nível de formação dos professores.  

 
Dentro da lógica desse principio o profissional do ensino tem que estar 

constantemente envolvido em um processo de formação, em que possa compartilhar 

refletir e orientar os desafios que cotidianamente atravessam a sua prática de trabalho. 



65 
 

 
 

 

Integrar a formação de professores em processos de mudança, 
inovação e desenvolvimento curricular. A formação de professores 
deve ser analisada em relação ao desenvolvimento curricular e deve 
ser concebida como uma estratégia para facilitar a melhoria do ensino, 
reflete o pensamento de GARCIA (1999:27).  

 

É pelo acesso ao conhecimento teórico, que é possível ao professor 

ressignificar e transformar, sempre que necessário a sua prática. É a luz do 

conhecimento que permite novos percursos, onde caminhos já conhecidos não trazem 

resultados significativos. Compreensão e apreensão do currículo e das necessárias 

mudanças no seu fazer, garantem autonomia para significar, facilitar e garantir a 

aprendizagem.  

Questões profissionais, atreladas às desigualdades sociais, desvalorização do 

professor e domínio do currículo, muitas vezes associado ao conteúdo especificamente é 

notoriamente apresentado na obra de Paulo Freire e compreendido como processo de 

interação de todas as práticas e reflexões que marcam o processo educativo. Essa leitura 

feita do currículo como processo e como interação de todas as circunstâncias que 

envolvem a ação educativa é de tamanha importância, a medida que fundamenta toda a 

atividade docente. GARCIA (1999:28), com em relação à formação docente nesse 

processo escreve que a “integração entre a formação de professores em relação aos 

conteúdos propriamente acadêmicos e disciplinares, e a formação pedagógica dos 

professores” (GARCIA, 1999:28), não tem como dissociar a formação acadêmica 

especifica da disciplina que o professor está se licenciando, da formação pedagógica, 

pois o conhecimento didático do conteúdo é o que o instrumentaliza e o qualifica para o 

trabalho docente e não apenas o domínio do conhecimento específico da disciplina, 

apesar desse domínio ser fundamental. 

Podemos observar essa integração entre a formação acadêmica e 

pedagógica, nos resultados obtidos, por exemplo, nas avaliações do Ensino 

Fundamental no Brasil, que apesar de estar aquém do ideal, mostra que os resultados 

das séries iniciais é maior que o das séries finais, segundo o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas educacionais Anísio Teixeira (IDEB): 

 

(...) nos anos iniciais (primeiro ao quinto), o IDEB (índice de 
desenvolvimento da educação básica) nacional alcançou 5,0. 
Ultrapassou não só a meta para 2011 (de 4,6), como também a 
proposta para 2013, que era de 4,9. Nessa etapa do ensino, a oferta é 
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prioritariamente das redes municipais, que concentram 11,13 milhões 
de matriculas, quase 80% do total. O Ideb para os anos iniciais do 
ensino fundamental da rede municipal foi calculado em 5.222 
municípios. A meta para 2011 foi alcançada por 4.060 deles (77,5%). 
Nos anos finais (sexto ao nono ano) do ensino fundamental, o Ideb 
atingiu 4,1 em 2011 e ultrapassou a meta proposta, de 3,9 e também 
superou a meta de 3,7. De todos os municípios submetidos à avaliação 
do Ideb para os anos finais do ensino fundamental (cerca de 4,3 mil), 
62,5% atingiram as metas, que foram superadas também em todas as 
regiões do país. Disponível em: (portal. inep. gov.br/web/portal-
ideb/portal-ideb. Acessado em 27-04-2014). 

 

Nos resultados do ensino nas séries iniciais (primeiro ao quinto ano), 

orientados em sua grande maioria por profissionais que tem a formação pedagógica de 

forma especifica, a meta foi atingida por 77,5%, de todos os municípios submetidos a 

avaliação o resultado de desempenho foi maior que os resultados das series finais (sexto 

ao nono ano), em que a meta foi atingida por 62,5%, onde se observa que a formação do 

professor é mais orientada para o domínio dos conteúdos e das especificidades da 

disciplina que irá ministrar.  Esse é um dos objetos que podem ser avaliados com 

relação à diferença que a formação pedagógica pode fazer. No município de São Paulo, 

a nova proposta curricular, garante a presença de um professor polivalente, que 

acompanha os alunos no primeiro ano das séries finais, na intenção de observar se a 

presença deste professor interfere de forma positiva, diminuindo a queda de rendimento 

que os alunos apresentam, quando ingressam nas séries finais.   

 
Historicamente o professor secundário não era licenciado para a 
atuação como docente. O importante era deter conhecimentos que 
deveriam ser abordados no ensino secundário, o que pode reverberar 
até hoje na identidade do professor do secundário o sujeito deveria ter 
outra profissão considerada ‘principal’, e essa imagem talvez tenha 
chegado aos dias atuais, ate por conta da organização do trabalho dos 
professores das licenciaturas especificas e de seus cursos de formação, 
pautados em uma área de conhecimento. (LEME, 2012:140).  

 

A formação pedagógica é uma questão bastante atual, uma vez que, 

historicamente, no Brasil os professores responsáveis pelas disciplinas das séries finais e 

pelo ensino médio, eram profissionais de outras áreas, que tinham domínio do conteúdo, 

como engenheiro, advogados, mas sem formação pedagógica. Que atuavam dentro de 

um conceito de educação bancária, que relacionava a aprendizagem à aquisição de 

conceitos, passíveis de serem medidos pelos resultados que os alunos apresentavam nas 

provas. Essa prática contribuiu muito para segregar os alunos, culpabilizando-os pelos 
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resultados negativos nas provas e excluindo-os do ensino escolar. Essa concepção de 

ensino é que tem que ser combatida na formação de professores, pois é através desses 

profissionais que o ensino de qualidade e significativo, poderá ser democratizado e, 

consequentemente, elevar os índices da educação no Brasil. Essa tarefa, no entanto é 

desafiadora à medida que observamos nos índices que avaliam o acesso a universidade 

uma diminuição do número de alunos que ingressam nas licenciaturas. Quando 

comparamos com décadas anteriores observamos que a maioria dos egressos tinha a sua 

formação orientada para o ensino e agora tem a sua formação direcionada para o 

trabalho em outros frentes, que não a escola, conforme observamos na tabela abaixo: 

 

 

 

Tabela 1: Tabelas de Divulgação Censo 2012 

 

 Total de 

ingressantes 

Ingressantes nos 

Bacharelados 

Ingressantes nas 

licenciaturas 

Ingressantes em Bach. 

/Licenc. Integrados 

Ingressantes no 

tecnológico 

2001 1.043.308 698.335 229.319 85.134 29.779 

2002 1.431.893  946.980  326.607  112.728 43.142 

2003 1.554.664 1.027.167 329.553 121.873 73.870 

2004 1.646.414 1.067.626 336.225 126.088 114.647 

2005 1.805.102 1.110.079 402.007 115.958 175.870 

2006 1.965.314 1.194.497 436.430 115.366 218.533 

2007 2.138.241 1.302.920 439.233 111.051 281.426 

2008 2.336.899 1.447.251 425.331 107.614 354.713 

2009 2.065.082 1.247.192 398.033 66.882 352.975 

2010 2.182.229 1.340.003 452.527 - 381.885 

2011 2.346.695 1.438.981 454.712 - 443.253 

2012  2.747.089  1.703.704  491.087 - 541.850 

Fonte: INEP –– Tabela elaborada pela autora desta dissertação. 

 

O número de matrículas no ensino superior no Brasil, desde o início deste 

século ate 2012, segundo dados do INEP, cresceu mais que 160%. O curso de 

bacharelado cresceu aproximadamente 143%, as licenciaturas 114%, considerando a 
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extinção do curso integrado de bacharelado e licenciatura, que existia até 2010 e que 

apesar de representar uma porcentagem pequena, contribuía para a formação de 

professores, apresentou um crescimento abaixo do registrado em anos anteriores, na 

formação de professores. O número de matrícula no tecnológico nesse período cresceu 

1.700%, nesse mesmo período.  

O número de ingressantes no bacharelado em 2001 era de aproximadamente 

67%, a licenciatura representava aproximadamente 23% e o tecnológico representava 

menos que 3%. Em 2012 o bacharelado representava 62% das matrículas, as 

licenciaturas menos de 18% e o tecnológico 20%. 

Esse fato pode estar relacionado à forma como o trabalho de professor vem 

sendo encaminhado no país, salas de aulas superlotadas, salários que não condizem com 

o profissional que tem formação no ensino superior, além da desvalorização social 

cotidiana da profissão. 

Em entrevista concedida ao jornal O Estado de São Paulo, em 31/05/2009, 

o vice-reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio, Augusto Sampaio, resume 

“Ninguém quer ser professor hoje em dia”. Segundo ele, o público alvo da instituição é 

composto basicamente por: 

 
(...) jovens de classe média, cujos pais podem pagar mensalidades de 
R$ 1.500 para seus filhos se tornarem advogados, médicos, 
engenheiros. Os cursos de licenciatura na PUC são deficitários. Só não 
fecharam porque a universidade adotou há 13 anos um sistema para 
acolher alunos provenientes de cursos pré-vestibulares da periferia 
carioca. Não é um sistema de cotas (...) fazem o vestibular 
normalmente e, se forem classificados, ganham bolsas de estudo (...). 
 

As licenciaturas, sem apresentar nenhuma atratividade, sejam econômicas 

ou sociais, passam a ser procuradas, em sua grande maioria, pela população 

economicamente menos favorecida e que encontra no magistério uma garantia de 

emprego. “O MEC admite que os alunos tenham chegado à faculdade com deficiências 

de aprendizado. Precisamos fazer um colchão de acomodação para não criar na 

universidade pública uma exclusão social", defende Carlos Bielschowsky - secretário de 

Educação a Distância do MEC, em 2010 - em entrevista concedida ao jornal O Estado 

de São Paulo. Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias//vidae,menos-jovens-

buscam-cursos-de-licenciatura-e-pedagogia-no-pais,379932,0.htm. Acesso em 

01/05/2014. 
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Essa proletarização da profissão docente traz com ela a necessidade dos 

cursos de licenciaturas, que considerem as dificuldades na formação básica desse 

profissional. Para que possa a partir da singularidade da sua formação, criar condições 

para a sua profissionalização. Para que o aluno possa acessar de maneira qualitativa, um 

curso de licenciatura que tenha como meta a formação desse professor. A universidade 

deve ter clareza que, essa marca de deficiências de aprendizagens na educação básica 

não pode permanecer na sua formação acadêmica e profissional. Esse é outro ponto 

frágil da educação brasileira, pois observamos o aumento de ofertas de matrículas em 

instituições de ensino que funcionam como “fabrica” de professores em série. Com 

preços atraentes, onde a qualidade de ensino não é prioridade, uma vez que 

disponibilizam uma proposta pasteurizada de formação profissional. 

 

Em outubro de 2008, a organização Internacional do trabalho (OIT) e 
a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO), em pronunciamento conjunto por ocasião do Dia 
Internacional do Professor, revelaram preocupação com a valorização 
do magistério e com a falta de interesse dos jovens por essa profissão. 
Tem sido divulgada não só a queda na demanda pelas licenciaturas e 
no número de formandos, mas também a mudança do perfil do público 
que busca a docência. Esse conjunto de pesquisas e artigos discute a 
necessidade de tornar a carreira de professor mais atrativa. (GATTI 
ET AL, 2008; GATTI e BARRETO, 2009 Apud FUNDAÇÃO 
CARLOS CHAGAS, 2009:4). 

 

Essa falta de interesse pela carreira docente pode ser observada em um fato 

que tem se tornado comum nas unidades de ensino, que é o professor recém-formado, 

ou os que estão na rede de ensino há pouco tempo, ou ainda, os que se exoneram ao 

cargo, pois as condições adversas de trabalho são cotidianas e os salários exigem que o 

profissional dobre o período de trabalho, para que se tenha acesso aos bens de consumo 

necessários e se dê encaminhamento na vida, com autonomia.  Desta forma, esses 

profissionais vão buscar outras fontes de trabalho, mesmo que estas não proporcionem a 

segurança que o trabalho concursado oferece.  

A estabilidade de emprego tem deixado de ser atrativa, à medida que os 

profissionais observam as condições adversas do ambiente educacional e se perguntam 

qual o sentido de permanecer em um ambiente tão desvalorizado socialmente.  

Que esses profissionais tenham liberdade para a escolha profissional é um 

fato a ser respeitado, mas enquanto profissionais do ensino e pesquisadores é preciso 

analisar e publicizar o motivo da diminuição do interesse pela carreira, ou pelo 
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abandono nos primeiros anos de trabalho e o que isso acarreta em todo o sistema 

educacional brasileiro.  

 
Connel demonstra que há três razões-chave para todos nós que 
estamos envolvidos com a escola nos preocuparmos com a justiça 
social. A primeira é que nosso sistema educacional inteiro é um de 
nossos principais bem públicos. Como tal, ele constitui ‘uma das 
maiores indústrias de qualquer economia moderna, trata-se de um dos 
maiores empreendimentos públicos’. Todavia, dada a escala imensa 
desse bem público, uma das mais sérias perguntas que deveríamos 
fazer é ‘quem se beneficia mais dele?’. Este é um tema complexo, mas 
tanto em termos de acesso quanto de resultados, o que vemos é que o 
sistema educacional distribui os bens sociais de modos muito 
desiguais. (R.W. CONNEl, Schools and Social Justice, Philadelphia: 
Temple University Press, 1993:11 e 14, Apud, APPLE 2001:148). 

 

A educação não é prioridade no Brasil, vivemos um tempo de 

desautorização do profissional do ensino, desde o início, na escolha da carreira. Os 

estudantes com o melhor desempenho tem a escolha profissional direcionada a carreiras 

que tem um reconhecimento social e financeiro, que não é o caso das licenciaturas. 

Ocorre uma proletarização do ensino. Então, como fica o maior empreendimento 

público, o sistema educacional?  Conduzidos por profissionais sem valor social, e sem 

reconhecimento profissional, pouco a pouco se torna uma carreira que não desperta 

interesse. Os profissionais que se interessam são associados, a um cidadão menos 

qualificado. A formação permanente, exigência da profissão e da atualidade, passa a ser 

associada à deficiência profissional, como se os bons profissionais devessem estar 

prontos (característica de um pensamento da educação tradicional, em que o critério 

para ser professor era o domínio do conteúdo). O tempo de estudo, de apropriação de 

novas descobertas e recursos tecnológicos não é acessível e nem garantido a todos. O 

encontro com a linguagem artística e com os espaços de arte passam a não ser 

relacionados com os profissionais do ensino.  

Apple, (ibid.) continua. 

 

A segunda razão é que o Sistema educacional provavelmente se 
tornará ainda mais importante enquanto bem público no futuro, em 
grande parte porque o conhecimento organizado vem se tornando cada 
vez mais crucial como força impulsionadora da produção econômica, 
na expansão e controle dos mercados, e no estabelecimento e 
manutenção dos mercados de credenciais em que se apoiam as 
divisões sociais, sexuais e raciais do trabalho. Nas palavras de 
Connell, ‘o sistema educacional, então, não distribui apenas os bens 
sociais atuais. Ele também molda o tipo de sociedade que está sendo 
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gerada. A possibilidade de nossa sociedade futura ser justa depende, 
em parte, do uso que fazemos agora do sistema educacional’. 
(CONNEL, Schools and. Justice: 14, Apud APPLE, 2001:148).  

 

A escola é local de esperança, mas também lugar de controle ideológico. 

Esse fenômeno, de controle, pode ser observado, por exemplo, no seu modelo de espaço 

físico. Encontramos uma escola padronizada, com prédios que se assemelham ao 

sistema carcerário, com grades para “proteção”, mas que, dia a dia, cerceiam ações, não 

permitem observar os horizontes, para além das paredes da escola. Um exercício diário 

que dessensibiliza toda a comunidade escolar e desmotiva a vida na escola.  

Apple justifica: 

 

Finalmente, o terceiro ponto de Connell diz respeito ao que significa 
educar. Para ele, assim como para tantos outros, o ensino é um 
‘comercio moral’. Quando os fundamentalistas cristãos conservadores 
questionam a moralidade da educação e o papel da escola no ensino de 
tipos particulares de moralidade, há um momento de insight muito 
verdadeiro em suas dúvidas. Embora eu discorde fortemente das 
inclinações autoritárias subjacentes à posição parcialmente populista 
que assumem, partes de suas instituições me parecem eminentemente 
sensíveis. Junto com CONNELL, podemos tornar essas instituições 
uma crítica aos efeitos estratificadores das práticas escolares atuais. 
Enquanto práticas sociais, ‘o ensino e a aprendizagem sempre 
envolvem questões sobre objetivos da ação e critérios para ela 
(independentemente de esses objetivos serem ou não compartilhados), 
sobre a aplicação de recursos (incluindo aí a autoridade e o 
conhecimento), e sobre as responsabilidades sobre a ação e suas 
consequências’. Este caráter extremamente moral da educação afeta 
diretamente a qualidade moral das instituições que fazem o educar. Se 
o sistema educacional consistentemente lida de forma injusta com 
muitos alunos, estes não são os únicos a sofrer. ‘ A qualidade da 

educação de todos os outros fica degradada’. (Ibid. p.14-15. Em 
itálico no original- Apud, APPPLE, 2001:149)  

  

Esclarecer as forças que atravessam os sistemas de ensino e orientam as 

ações educativas é um desafio. As forças, econômicas, ideológicas, culturais não são 

possíveis de serem medidas, nem simples de serem esclarecidas, pois dependendo da 

análise que se faça, encontram-se justificativas para as medidas tomadas. No entanto, 

enquanto educadores e cidadãos, não se podem furtar dessa compreensão, uma vez que 

todo sistema educacional brasileiro ao mesmo tempo em que se tornou obrigatório a 

todos não garantiu a permanência efetiva, visto que para maioria dos alunos 
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matriculados os conteúdos escolares, não são significativos. Apple (2001) faz uma 

análise que ilustra essa situação3:  

 
 Holmes estava profundamente mergulhado em seus        

pensamentos e pouco falou, até que passássemos pela Capham 
Junction. 

 - É muito bom vir a Londres em uma dessas linhas que seguem 
pelo alto e que permitem que se vejam embaixo casas como estas. 

 Pensei que ele estivesse brincando, já que a vista que tínhamos 
ali era bastante sórdida, mas logo ele se explicou. 

 - Olhe aqueles blocos grandes e isolados de edifícios que se 
destacam acima das ardósias, como ilhas de tijolos em um mar de 
chumbo. 

 - Os colégios internos. 
 - Faróis, meu rapaz! Luzes para o futuro! Cápsulas com 

centenas de pequenas sementes cada uma, das quais florescerá a 
Inglaterra mais sábia e melhor do futuro.  

 

Apple (2001:151), analisando esse trecho esclarece que:  

 

a escola permanece como um farol de esperança pairando acima das 
condições sórdidas dos bairros pobres e de classe trabalhadora. Ela 
fornece as sementes da mobilidade individual. Todavia, trata-se de 
blocos de edifícios isolados, desconectados da vida cotidiana no ‘mar 
de chumbo’. (...) A conversa de Holmes e Watson fala às tensões 
existentes em nossa compreensão da escola. Ela abarca a esperança 
que todos temos, enquanto educadores- a esperança de um futuro 
melhor para todas as crianças. Todavia, ao mesmo tempo, ela se 
apropria de uma aceitação acrítica do mito da escolaridade, o mito de 
que escolas- enquanto ‘instituições neutras ‘ – fornecerão um ponto de 
partida igual para todos que desejarem correr a corrida. (...) Trata-se 
de uma história de classe. O mundo é visto de cima. A metáfora usada 
cria uma visão de elevação, de sólidas ‘ilhas de tijolos’ erigindo-se 
contra uma maré de suja turbulência. Uma boa escola é aquela que 
está desconectada das vidas que estão abaixo, que ignora o mar. A 
cultura popular e as vidas concretas “sórdidas”. 

 

A sutileza das forças que atravessam o discurso que estabelecem a diferença 

nas relações que resultam da desigualdade social é captada e analisada por Apple. 

Aparentemente o discurso da escola como lugar da esperança, da transformação, da 

potencia, não se associa a divisão de classes, a escola fica representada na descrição 

como o espaço fantástico, em que cidadãos potencialmente criativos transformam a 

realidade e a parte excluída socialmente, pela desigualdade social, são associados ao que 

                                                 
3 “The Naval Treaty” (de Arthur Conan Doyle) Sherlock Holmes e o dr. Watson, para esclarecer tudo o 
que é necessário para contar a historia da escola nessa sociedade (Citado em James Donald, Sentimental 
Education: Schooling, Popular Culture and.  the regulation of Liberty- New York: Verso, 1992:17- Apud- 
Apple (2001:150)”. 
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é obscuro, despotencializados, de maneira a justificar essa desigualdade pelos atributos 

individuais e não pelos atributos sociais. A desigualdade estabelecida na divisão de 

classes é tratada com naturalidade pelas classes dominantes e reafirmada culturalmente 

com naturalidade nos espaços sociais. 

 

 

 

 2.3. Integração: a teoria do professor e a aplicação docente 
 

 

A universidade, lugar teórico privilegiado, é onde podemos experienciar a 

interação teoria e prática, na formação de professores.  (GARCIA, 1999:28). Assim, 

significar a teoria, a partir das necessidades da prática. É comum ouvirmos que a teoria 

é uma, mas a prática é outra.  Donald Schön (1988:15) escreve: 

 
Na topografia irregular da prática profissional, há um terreno alto e 
firme, de onde se pode ver um pântano. No plano elevado, problemas 
possíveis de serem administrados prestam-se a soluções através da 
explicação de teorias e técnicas baseadas em pesquisa. Na parte mais 
baixa pantanosa, problemas caóticos e confusos desafiam as soluções 
técnicas. A ironia dessa situação é o fato de que os problemas do 
plano reservado tendem a ser relativamente pouco importantes para os 
indivíduos ou o conjunto da sociedade, ainda que seu interesse técnico 
possa ser muito grande, enquanto no pântano estão os problemas de 
interesse humano.  

 

Um exemplo de integração teoria e prática podem ser observados na 

Secretaria Municipal de Ensino de São Paulo, SME. Quando o educador Paulo Reglus 

Neves Freire, foi secretário municipal da educação e posteriormente substituído pelo 

professor Mario Sérgio Cortella, durante a gestão Luiza de Sousa Erundina (no período 

de 1989 a 1993).  Cortella (1992:56) esclarece: “Quando assumimos a gestão da SME 

em 1989, não existia dados a respeito do número preciso de escolas municipais; uma 

caracterização geral da situação da rede de ensino”. O professor justificou as ações 

realizadas a partir do estudo e análise de toda a estrutura educacional, que gerou um 

mapeamento com relação à rede física, criando a expressão ‘intervenções na rede 

física’, para as ações necessárias, estabelecendo articulações com os órgãos 

responsáveis pelas reformas, estabelecendo um plano comum, contemplando as 

especificidades de cada região. Essa intervenção na estrutura física foi o ponto de 
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partida para outras reformas tão necessárias a todo um sistema educativo, mas que não 

eram tão visíveis, apesar de estruturantes. 

As ações planejadas pelos gestores municipais aconteceram, segundo relato 

do professor Cortella, a partir da ‘problematização’ da escola. Foi permitida a todos os 

envolvidos no processo educativo a participação nas reformas necessárias. O ponto de 

vista de cada categoria envolvida foi considerado, como dito por Schön (2000), ”os 

problemas de interesse humano”, encontrado pelos gestores municipais, tornaram-se um 

indicador importante em todas as ações da SME, em relação à qualidade de ensino. As 

observações dos educandos sobre a escola permitiram que os aspectos significativos da 

relação ‘escola/trabalho’ ou ‘escola/vida’, fossem analisados pelas equipes escolares, 

permitindo que essas refletissem sobre as práticas existentes e nas mudanças necessárias 

ao novo contexto.    

A reflexão sobre as práticas, segundo Garcia (1999), pode ser observada no 

esclarecimento do professor Cortella, quando diz que a reflexão da prática levou à 

necessidade de novas ações. Refazer o currículo à medida que um novo percurso foi 

estabelecido e com um novo caminho a percorrer, privilegiou-se a formação dos 

educadores, garantindo a esses a compreensão das mudanças. Os registros das ações 

educativos tornaram-se documentos e fundamentaram a elaboração de projetos 

pedagógicos próprios, elaborados a partir da análise das realidades locais. A 

necessidade de elaborar e discutir a concepção das áreas do conhecimento subjacentes 

ao trabalho das diferentes disciplinas, discutidos com todos os educadores, resultaram 

em documentos que após análise crítica passaram a subsidiar as escolas ao nível de 

planejamento ou aprofundamento. 

A análise das ações escolares, proposta em novo percurso educativo levou a 

criação, como diz o Professor Cortella, do Programa de Formação Permanente, pautado 

pelo principio da ação/reflexão/ação. Partiu da discussão da prática do educador, da 

expressão de seus pressupostos teóricos, reconstruindo a sua prática no sentido de uma 

educação transformadora. “Este programa concretizado a partir de múltiplas 

modalidades de formação permanente: encontros, palestras, oficinas, cursos, assessorias 

das Universidades (USP, UNICAMP, UNESP, PUCSP) em diferentes áreas do 

conhecimento e trabalho coletivo nas escolas”. (1992:59) 

As mudanças curriculares no sistema educativo municipal trouxe uma 

mudança significativa na profissão docente, o Estatuto do Magistério Municipal de São 

Paulo, ponto estruturante da carreira profissional. Já que para manter toda a mudança 
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proposta, era necessário garantir qualidade e condições ao trabalhador do ensino. Assim 

a carreira docente não poderia ser dissociada, do projeto educativo, segundo o principio 

de integração teoria e prática. Essa integração, observada na gestão democrática, 

orientada pelos princípios Freirianos que ocorreu na gestão da Prefeita Luiza Erundina, 

teve a participação da comunidade escolar, sindicato e gestores públicos do executivo e 

legislativo, como explica o professor Cortella (1992:61):  

 
Após mais de dois anos de elaboração, discussão com as entidades 
sindicais e busca de condições econômicas mais favoráveis, o Projeto 
de Lei para o estatuto foi para a Câmara Municipal dos vereadores ao 
final de 1991; a partir daí foram realizadas 112 rodadas de negociação 
envolvendo sindicatos, vereadores e executivo municipal, 
possibilitando sua aprovação em junho de 1992 pela totalidade dos 
membros da Câmara, de todos os partidos. 
 

A importância da implantação do Estatuto do Magistério Público Municipal 

de São Paulo, aprovado e promulgado em 1993, pela Lei nº 11.434, resultado da 

reflexão na ação, de gestores públicos, também teóricos da Universidade, professores, 

alunos e toda comunidade escolar foi garantir com força de lei, condições de trabalho 

para os profissionais do ensino. À medida que atendeu as demandas necessárias que o 

estudo coletivo levantou, trouxe certa autonomia a todo sistema educacional municipal, 

profissionalizando e organizando toda a carreira docente. Permitiu a permanência de 

alguns princípios, que garantem autonomia relativa ao sistema de ensino, que não fica 

tão a mercê das mudanças do poder executivo do município, que ocorre a cada quatro 

ou oito anos. 

A importância dessa ação desenvolvida em parceria com toda a comunidade 

escolar, à luz da teoria de Paulo Freire, então secretário municipal da educação em São 

Paulo, traz resultados até os dias de hoje, quer na concepção de ensino, quer na carreira 

docente. Um desses resultados pode ser percebido, por exemplo, na comparação da 

tabela de vencimentos dos professores municipais, com o piso nacional4.  

 

 

 

 

                                                 
4 Estabelecido pela lei: 11.738, de 16 de julho de 2008, como forma de incentivar a carreira docente, 
estabeleceu um piso salarial nacional para os profissionais do magistério público, da Educação Básica, 
para a Jornada de no máximo 40 horas semanais.  
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 Tabela 2: Salários do Município de São Paulo (início de carreira): 

Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I 
Professor de Ensino Fundamental II e Médio 

Piso Salarial 

Formação Modalidade de ensino Jornada Padrão Abono Total 

Magistério Educação infantil e ensino 
fundamental I 

JBD- (Jornada 
Básica Docente) 

30 h/aulas 

1.437,93 176,30 1.614,23 

JEIF- (Jornada 
Especial Integral 
de Formação) 40 

h/aulas 

1.917,18 235,09 2.152,27 

Licenciatura 
Plena 

Educação infantil, ensino 
fundamental e médio 

JBD- (Jornada 
Básica Docente)  

30 h/aulas 

1.737,00 213,00 1950,00 

JEIF- (Jornada 
Especial Integral 
de Formação) - 

40 h/aulas 

2.316,02 283,98 2.600,00 

Fonte: Sistema EOL/SIGPEC – Data Base: 31/12/2013 - Tabela elaborada pela autora. 

 

O piso nacional foi, em 2013, R$ 1567,00, por 40 horas de trabalho 

semanal, quando comparado ao menor índice de remuneração por 40 horas da Prefeitura 

de São Paulo que é de R$ 2.152,27, do professor em início de carreira, mostra uma 

diferença de quase 40%. Além da diferença no salário inicial, a prefeitura garante 

através do citado Estatuto do Magistério, um plano de evolução funcional obtidos 

mediante a apuração de tempo de exercício no magistério municipal, de títulos de 

formação e de tempo e títulos combinados. Assim, garantem ao educador em média um 

aumento de 12% a cada dois, na evolução da carreira, por número e letra, permitindo ao 

profissional que alcançar o grau máximo da evolução, uma porcentagem 200% maior 

que o Piso Nacional, (o salário do QPE 21 E- R$ 4.629,86, dados tabela de vencimentos 

dos servidores do município de São Paulo do ano de 2013). Esse ganho nos 

vencimentos do educador, incentiva o profissional e traz benefícios ao sistema 

educativo, à medida que estimula o processo de formação contínua, já que os títulos 

obtidos com o estudo, interferem na evolução funcional. 
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GRÁFICO 1: Remuneração do Piso Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  In: Anuário Brasileiro da Educação Básica 2013 – Editora Moderna. 

Essa remuneração dos educadores do município de São Paulo, acima do 

Piso Nacional de salários do Magistério da Educação Básica, é uma importante 

conquista dos profissionais do ensino. Verificamos, aqui, um exemplo significativo de 

Integração Teoria e Prática, a medida que relacionamos os resultados positivos obtidos, 

com a profissionalização do ensino, garantido com a implantação do estatuto do 

Magistério no Município de São Paulo.  

Essa diferença relacionada aos salários, embora permita um salário acima do 

Piso Nacional, ainda é insuficiente para garantir ao profissional a permanência em 

apenas um cargo. Verificamos nas entrevistas realizadas para essa pesquisa, com os 

professores de uma unidade educacional da DRE Butantã, que todos os entrevistados 

têm dupla jornada. Este dado, segundo relatos dos entrevistados, interfere de forma 

negativa no trabalho do educador, é um recurso ainda utilizado, à medida que o salário 

fica aquém do necessário para garantir autonomia financeira ao profissional do ensino. 

 

Politica pública no nosso país não tem continuidade, então o que a 
gente vê sempre, são propostas, algumas coisas que são colocadas e aí 
quando, de repente seria uma época de se avaliar, já muda, e a gente 
tem alguns referenciais novos. O que eu vejo é que a gente tem 
algumas perspectivas de educação que hoje em dia está mais ou 
menos no mesmo rumo, no mesmo olhar, mas em termos de 
investimentos, em educação é, a garantia de que o professor tenha 
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dedicação exclusiva, por exemplo. Acho que é uma das grandes, 
assim, uma das coisas mais importantes que, acho que em termos de 
qualidade de educação que a gente precisaria é, ter garantido, isso não 
tem. Então, também não tem um interesse politico e um investimento 
efetivo pra que isso de verdade aconteça. (Entrevista cedida ao autor, 
professor 031, dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Educação 
Básica, da prefeitura do município de São Paulo, em 03/12/2013). 

 
 

Em 2013, o município de São Paulo, passou por um processo de 

Reorientação Curricular, denominada “Mais Educação São Paulo”, que fez 

modificações na estrutura de ensino municipal e conforme o Programa, com os 

subsídios para a implantação e a premissa de trabalhar para a melhoria da aprendizagem 

dos educandos. A discussão curricular, compreendida como um movimento, um 

processo sócio histórico cultural, privilegiou’ a inclusão, sendo está compreendida e 

organizada em três questões: Consideração de tempos, ritmos e características dos 

educandos. Os referenciais teóricos de desenvolvimento do Programa continuam sendo 

o construtivismo e o sócio construtivismo, mas a investigação cognitiva não se restringir 

ao seu estudo. O aluno passa a ser compreendido como um vir a ser, e não mais a partir 

do que lhe falta. .A avaliação configurou-se como um  instrumento para a 

aprendizagem, num processo continuo durante os três ciclos do ensino fundamental: 

Alfabetização, Interdisciplinar e Autoral. Neste Programa a formação dos educadores é 

trabalhada em um processo permanente, pois o mundo contemporâneo exige formação 

permanente.  

O Programa Mais Educação, sofreu muitas críticas, pois algumas decisões 

foram associadas ao senso comum (a possibilidade de retenção, lições de casa e 

boletim), que foram divulgadas como estratégias inovadoras, mas não houve nenhuma 

proposta relacionada a mudanças estruturais (diminuição do número de alunos por sala, 

garantia de opção de jornada a todos que por ela optarem e nem a reformas físicas, tão 

necessárias à educação inclusiva). Outra questão bem criticada pelos trabalhadores no 

Sistema de Ensino Municipal foi às condições em que as reformas curriculares 

aconteceram, já que os canais de diálogos foram limitados, se constituindo como um 

sistema de reforma “de cima para baixo”.  

 

 

2.4. Relação entre a formação e a prática profissional 
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A necessidade de procurar isomorfismo entre a formação recebida pelo 

professor e o tipo de educação que posteriormente lhe será pedido, conforme o 

pensamento de Garcia (1999, p. 29), é fundamental, pois, é preciso que o professor sinta 

a experiência da aprendizagem e suas implicações partindo da sua própria 

aprendizagem. O professor tem que conhecer as características do ambiente em que vai 

trabalhar, e os documentos que organizam a práticas escolares, por exemplo, no 

município de São Paulo o Regimento Escolar, esclarece e orienta toda a concepção do 

ensino municipal. Na formação desse professor é importante que ele tenha acesso aos 

documentos norteadores da educação, de forma a desenvolver familiaridade com a 

linguagem que lhe é característica, compreendendo as suas intenções e se apropriando 

desse tipo de instrumento legislativo, para desenvolver estratégias para utilizá-lo a favor 

da aprendizagem.  

Na realização dos estágios e na prática docente que o aluno dos cursos de 

licenciatura, vivenciará os desafios da escola. A oportunidade de dialogar a prática 

educativa, com os estudos teóricos traz a oportunidade de discutir e buscar a luz das 

teorias, recursos para realizar os objetivos propostos, assim como esclarecer as dúvidas 

que surjam na realização dos estágios. Essa experiência tão importante acontece na 

formação docente, onde é possível, encontrar subsídios para transformar a sua prática. A 

formação do professor nesse sentido, precisa considerar as transformações que 

ocorreram e que ocorrem em todo o sistema educacional. É na realização dos estágios, e 

na prática profissional, que essas transformações vão sendo significadas, pois, partindo 

do conhecimento teórico é possível estabelecer novas intervenções educativas, que 

orientem a prática.   

Como se vê, durante muito tempo a concepção de ensino tradicional 

determinou que para ser professor era suficiente  o domínio de determinados conteúdos 

ou prática profissional, pois assim seria automaticamente capaz de ensinar. Mas essa 

prática de ensino não é suficiente para atender as necessidades do mundo 

contemporâneo, que necessita de indivíduos autores, criativos e comunicativos. Nesse 

sentido, é preciso considerar a especificidade do ato de ensinar, não é porque o 

professor tem domínio de determinado conhecimento, que este vai ser transmitido. 

Garcia (1999:29) esclarece que, “isomorfismo não é sinônimo de identidade. Cada nível 

educativo tem possibilidades e necessidades didáticas diferentes”. Ou seja, não é 

garantido que o aluno aprenda porque o professor tem o domínio do que ensina. A 

questão é muito mais ampla, além do domínio do conhecimento, o professor tem que ter 
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domínio didático, conhecer as especificidades do desenvolvimento relacionadas a cada 

faixa etária, considerar o ambiente e a cultura que envolve o aluno, para atender as 

singularidades de cada um com relação à aprendizagem e assim garantir que o aluno 

tenha recursos escolares que o insira socialmente. 

Considerar os aspectos ideológicos e econômicos que envolvem os 

conteúdos escolares. Compreender as leis que estruturam e organizam a educação 

escolar. Considerar o aspecto cultural, inerente a cada indivíduo. Ter acesso às 

diferentes linguagens culturais clássicas e populares é um importante instrumento de 

formação, quando consideramos a escola como espaço da emancipação cidadã.  

 
Não devemos chamar o povo à escola para receber instruções, 
postulados, receitas, ameaças, repreensões e punições, mas para 
participar coletivamente da construção de um saber, que vai além do 
saber de pura experiência feita, que leve em conta as suas 
necessidades e o torne instrumento de luta, possibilitando-lhe 
transformar-se em sujeito de sua própria história. A participação 
popular na criação da cultura e da educação rompe com a tradição de 
que só a elite é competente e sabe quais são as necessidades e 
interesses de toda a sociedade5. (FREIRE, 2006:206) 

   

As mudanças da contemporaneidade trouxeram a necessidade de 

ressignificações no currículo da formação docente. Esse novo percurso educativo, passa 

a exigir que se considere o aluno como um todo e novos olhares são lançados sobre o 

processo de aprendizagem, como define Masetto (2012:45) “Ao se falar de processo de 

aprendizagem, refere-se a um processo de crescimento e desenvolvimento reais de uma 

pessoa em sua totalidade, abarcando minimamente quatro grandes áreas: a do 

conhecimento, a do afetivo-emocional, a de habilidades e a de atitudes e valores”. 

Enfatizamos que a aprendizagem, baseada no ensino tradicional não é 

suficiente para as necessidades educacionais atuais, que exige do aluno, como diz Paulo 

Freire, transformar-se em sujeitos de sua própria história.    

Considerar as especificidades do indivíduo, e fornecer-lhe instrumentos para 

que desenvolva a capacidade de lidar com as exigências do tempo presente é desafiador, 

pois os professores foram formados em uma concepção de ensino tradicional e a 

atualidade exige que o ponto de partida da aprendizagem considere o que especifico do 

sujeito, para que esse tenha instrumentos que o qualifiquem para serem autores de novos 

                                                 
5 Trecho do documento oficial de Paulo Freire, secretário de Educação da cidade de São Paulo, 
distribuído a toda a rede, fruto de seus estudos e reflexões, sobre suas pretensões de mudanças, elaborado 
por ele e pela equipe que o assessorou logo depois de ter aceitado o convite de Luiza Erundina: 
‘Construindo a Educação Pública Popular Aprender é gostoso, mas exige esforço’ (2006). 
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instrumentos necessários e não reprodutores. Ponto este observado em destaque no 

sétimo princípio de formação considerado por Garcia (1999:29), “individualização 

como elemento integrante de qualquer programa de formação de professores”. Atender 

essa exigência é fundamental em uma concepção de ensino que considera o individuo 

na sua totalidade. A formação do professor para atender as especificidades da 

contemporaneidade, tem que considerar o processo de aprendizagem significativa, ou 

seja, que considere o aluno e o tempo em que este está inserido, como um todo no 

processo de ensino e aprendizagem. 



 

3.  OFÍCIO DOCENTE: PERCURSO METODOLÓGICO  

 
 

Está pesquisa foi realizada com a finalidade de compreender a 

desconstrução do oficio docente, a desvalorização social e salarial e as implicações 

pedagógicas na profissão de professor.  Como estratégia de pesquisa utilizamos a 

análise do discurso de professores – a partir de entrevistas realizadas com dez 

profissionais da Educação Básica- Anos Iniciais – Para a fundamentação; pesquisa 

bibliográfica e documental, que instrumentalizam uma possibilidade de compreensão da 

profissão docente na contemporaneidade e as implicações pedagógicas escolares. 

A análise das entrevistas transcritas dos professores de uma unidade de 

ensino, da Prefeitura de São Paulo, foi um instrumento utilizado como amostra, para 

análise das implicações pedagógicas e profissionais, no município de São Paulo, uma 

vez que a narração desses profissionais está calcada em mudanças sociais e reflete as 

condições humanas neste processo. O critério de escolha desses profissionais é resultado 

da necessidade de um recorte, pois a Rede Municipal de São Paulo possui um grande 

número de escolas e um trabalho que considerasse todos os profissionais desse Sistema 

de Ensino não seria possível em uma pesquisa de mestrado.  

A escolha de um grupo formado por 10 professores do Ensino Fundamental 

– Anos Iniciais – e não de todos os professores da unidade educacional - deu-se em 

função desses não estarem diretamente ligados á minha prática de pesquisadora, apesar 

de estarmos na mesma escola. Desenvolvo, cotidianamente, trabalho apenas com os 

professores do Ensino Fundamental – Anos Finais. A análise do relato dos professores 

dos Anos Iniciais apenas de uma unidade educacional é significativa, uma vez que as 

condições estruturais do trabalho são compartilhadas pelos profissionais do ensino nos 

diversos contextos escolares. Esse recorte torna possível a análise do discurso dos 

professores, e permite que suas impressões sejam expostas, uma vez que esses 

representam grande parte do universo docente.  

Esses professores pertencem ao quadro de uma Escola Municipal de Ensino 

Fundamental (EMEF) vinculada à Diretoria Regional do Butantã (DRE-BT). Essa 

escola foi inaugurada em 1971 e oferece Ensino Fundamental regular do 1º ao 9º ano, 
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funcionando em dois turnos diurnos (manhã das 7h00 as 11h50 e tarde das 13h30 as 

18h20)6. O período noturno não tem funcionamento regular estando até as 20h00 a 

Unidade escolar aberta para a realização de Projetos Complementares de Iniciação 

Esportiva e para os horários de formação dos professores - Horário Coletivo (H.A) e 

Projeto Especial de Ação (PEA). 

A escola está situada em um bairro de nível socioeconômico misto – possui 

residências, indústrias e comércio – no extremo oeste do município de São Paulo e 

atende alunos do entorno.  A maior parte dos alunos mora em um conjunto Habitacional 

Popular e, também, em áreas de invasão. A situação sócia financeira das famílias é de 

classe econômica baixa, 144 alunos da Unidade Escolar estão cadastrados no Programa 

Bolsa família. 

Essa unidade escolar possui 668 alunos, sendo 339 de 1º ao 4º ano, no 

período matutino e 329 do 5º ao 9º, no período vespertino7. Conta com 23 professores 

de Educação Infantil e Ensino Fundamental I e 26 professores de Ensino Fundamental II 

e Médio, totalizando 49 professores8. 

Em virtude da nova legislação educacional da Cidade de São Paulo é 

previsto desde 2008, a presença de professores denominados de módulos, que não 

possuem turmas atribuídas e entram em sala com o professor titular.  Esse professor em 

módulo deve ter a mesma formação que seus pares, no entanto, não possui os mesmos 

direitos, além de não ter turma atribuída, não podem optar pela Jornada Especial 

Integral de Formação (JEIF), que exige no mínimo 24 horas/aula atribuída. Essa 

explicitação é importante, pois altera a média de vencimentos do quadro de professores, 

que analisamos no segundo capítulo.  

A equipe conta, também, com uma Auxiliar de Vida Escolar (AVE), esse 

profissional é responsável pelo acompanhamento dos alunos com necessidades 

especiais, nas suas mais diferentes necessidades, por exemplo, higiene e alimentação. 

A unidade tem um diretor, dois assistentes de direção e dois coordenadores 

pedagógicos. O Diretor de Escola e os Coordenadores são profissionais efetivos, com 

acesso por meio de concurso público, de acordo Estatuto Do Magistério Municipal, Lei 

nº 11.229, de 26 de junho de 1992. Os Assistentes de Diretor de Escola são nomeados 

pelo Diretor entre os professores efetivos com diplomação em Pedagogia ou 

                                                 
6 O nome da escola será omitido por exigência do diretor que autorizou essas entrevistas - através do 
Termo de Autorização para Realização de Entrevistas - desde que a escola não fosse identificada. 
7 Sistema Escola On Line. Disponível no Site da Secretaria Municipal de Educação – SP 
8 Fonte: Entrevista com responsável pelo pagamento na U.E. Em junho de 2014. 
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Especialização em Gestão Escolar de 1000 horas ou, mesmo, Mestrado em Educação e 

que possuam pelo menos três anos de experiência na rede municipal como professores. 

Os secretários, nomeados pelo diretor, pertencem à categoria dos Auxiliares Técnicos 

de Educação (ATE) e são responsáveis pelo gerenciamento de Recursos Humanos 

(pagamento, tramitação de documentação) e pelo acompanhamento de Vida Escolar dos 

alunos (históricos e atas de resultados finais, etc.). A Unidade Escolar tem quatro 

Auxiliares Técnicos de Educação (ATE), dois em serviços de secretária e dois em 

serviço de inspetoria, finalizando o quadro de apoio, a unidade possui um Agente 

Escolar e três vigias escolares. 

Durante a minha trajetória que se iniciou em 2008, nas escolas do 

município; nas reuniões com os profissionais da Diretoria Regional do Butantã, nas 

assembleias de Representantes de Escola (R.E.) e nas Assembleias Coletivas, observo 

que as aflições individuais, são quase sempre aflições coletivas. Nesse viés, essa 

amostra de professores é representativa e relevante para a pesquisa, uma vez que 

permite a expressão da opinião e o pensamento dos professores a respeito da profissão.  

 

O produtor autor é antes de tudo um selecionador e essa seleção não é 
arbitraria. Da multiplicidade de manifestações da vida humana, 
seleciona-se o que considera mais importante para ‘dar seu recado’ e 
as interpreta de acordo com seu quadro de referencia. Obviamente 
essa seleção é percebida. Sendo o produtor, ele próprio, um produto 
social, está condicionado pelos interesses de sua época, ou da classe a 
que pertence. E, principalmente, ele é formado no espírito de uma 
teoria da qual passa a ser expositor. Teoria que não significa ‘saber 
erudito’ e nem se contrapõe ao ‘saber popular’, mas que transforma 
seus divulgadores muito mais em executores de determinadas 
concepções do que seus próprios senhores. (FRANCO, 2008:28)      

 

A escolha desse tema, a desconstrução da profissão docente, para a pesquisa 

está diretamente ligada a minha trajetória de vida e de trabalho desenvolvida na escola 

pública e hoje como pesquisadora. Compreender a desvalorização da profissão 

escolhida é absolutamente pertinente no meu fazer profissional. Dar sentido a perguntas 

que borbulhavam na prática educativa, do porquê de tanta desvalorização, levou-me à 

busca por respostas e o Mestrado foi à porta escolhida. As entrevistas com os 

professores foi um dos eixos estruturantes do trabalho, uma vez que desejava “ouvir” a 

voz dos professores neste trabalho e, com isso, elucidar como eles pensam a profissão. 
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(...) a análise da prática discursiva deve envolver uma combinação do 
que se poderia denominar ‘microanálise’ e ‘macroanálise’. A primeira 
é o tipo de análise que os analistas da conversação se distinguem: a 
explicação do modo preciso como os participantes produzem e 
interpretam textos com base nos recursos dos membros. Mas isso deve 
ser complementado com a macroanálise para que se conheça a 
natureza dos recursos dos membros (como também das ordens do 
discurso) a que se recorre para produzir e interpretar os textos e se isso 
procede de forma normativa ou criativa. Na verdade, não se pode 
realizar microanálise sem esse conhecimento. E, naturalmente, a 
microanálise é a melhor maneira de expor tais informações: desse 
modo, fornece evidencias para a macroanálise. (FAIRCLOUGH, 
2001:115).  

 

As entrevistas, de uma Unidade Educacional, dentro dessa perspectiva da 

microanálise, podem ser vistas como uma amostra significativa do pensamento dos 

professores da rede municipal. Isso permite, também, tornar minha pesquisa uma 

ferramenta para dar voz aos profissionais que realizam com empenho o trabalho 

escolhido, mesmo sem as condições estruturais ideais, e que sentem cotidianamente a 

desvalorização profissional da profissão. Mas, nossa preocupação é dar voz no sentido 

de que, está possa transformar as condições de trabalho efetivamente e não ser apenas 

tratada como um mero objeto de pesquisa. Os resultados do trabalho, à medida que 

pesquiso, transforma a prática da Coordenação Escolar, reorientando o trabalho na 

Gestão Pedagógica e na formação dos professores nos horários coletivos.  

 

Uma pesquisa é um compromisso afetivo, um trabalho ombro a ombro 
com o sujeito da pesquisa. E ela será tanto mais válida se o observador 
não fizer excursões saltuárias na situação do observado, mas participar 
da sua vida. A expressão ‘observador participante’ pode dar origem a 
interpretações apressadas. Não basta a simpatia (sentimento fácil) pelo 
objeto da pesquisa, é preciso que nasça uma compreensão 
sedimentada no trabalho comum, na convivência, nas condições de 
vida muito semelhantes. Não bastaria trabalhar alguns meses numa 
linha de montagem para conhecer a condição operária. o observador 
participante dessa condição por algum tempo tem, a qualquer 
momento, possibilidade de voltar para sua classe, se a situação tornar-
se difícil. (BOSI, 1994:38).  

 

A opção pelas entrevistas partiu da necessidade de registrar e compartilhar o 

compromisso dos educadores com seu trabalho. Nelas podemos observar como as 

condições de trabalho são sentidas pelos profissionais, o sonho da profissão e o desejo 

de continuar sendo professor, desenvolvendo um trabalho com qualidade. 
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É preciso saber ‘ouvir’ o que a entrevista tem a dizer tanto no que diz 
respeito às condições de sua produção quanto no que diz respeito à 
narrativa do entrevistado: o que nos revela sua visão dos 
acontecimentos e de sua própria historia de vida acerca do tema, de 
sua geração, de seu grupo, das formas possíveis de conceber o mundo 
etc. Tomar a entrevista como um todo significa ouvi-la ou lê-la do 
inicio ao fim, observando como as partes se relacionam com o todo e 
como essa relação vai constituindo significados sobre o passado e o 
presente e a própria entrevista. E atentar também para relatos, 
interpretações e pontos de vista ‘desviantes’, isto é, que não se 
encaixam nos significados produzidos. (ALBERTI, 2008:185) 

 

Enquanto aluna do mestrado, observei que as aflições, angústias e desejos 

observados no trabalho, já estavam descritas em uma bibliografia extensa, que abordava 

e esclareciam as condições do trabalho docente no Brasil e em outros países também. O 

acesso à bibliografia, orientado pelos professores do mestrado em Educação: Currículo, 

permitiu a compreensão de referenciais teóricos que tornaram possível o 

desenvolvimento desse trabalho. 

A análise documental abrangeu alguns documentos importantes para a 

compreensão da questão, como por exemplo, Tabelas do INEP (Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), que possibilitaram traçar um breve 

panorama da situação das licenciaturas em comparação aos bacharelados e aos cursos 

tecnológicos. Também trabalhamos com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira (LDB – Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que sofreu modificação ao 

longo desses anos), no sentido de entender a configuração, em linhas gerais, da 

educação brasileira. Nesse mesmo sentido, utilizamos o Estatuto do Magistério Público 

Municipal (Lei 11.229 de 26 de junho de 1992), bem como uma série de dados – 

números de profissionais, qualificação, salários, etc. – fornecidos pela Secretaria 

Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP).  

Esses documentos foram utilizados para analisar o interesse pelas 

licenciaturas na formação profissional e a remuneração docente. Eles demonstram, por 

exemplo, uma diminuição no número de ingressantes nas licenciaturas, assim como a 

mudança no perfil dos alunos que se interessam por elas. Essas mudanças na escolha 

pelas licenciaturas podem, de alguma maneira, estar associadas à forma como a 

profissão de professor vem sendo desvalorizada socialmente.  

Para (Fairclough, 2001:11). “As ideologias embutidas nas práticas 

discursivas são muito eficazes quando se tornam naturalizadas e atingem o status de 

‘senso comum’” Tornar uma profissão desvalorizada; politicamente, socialmente e 
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economicamente, não é interessante do ponto de vista estrutural de um país, uma vez 

que a escola um local privilegiado no acesso ao conhecimento. 

 

Não se deve pressupor que as pessoas têm consciência das dimensões 
ideológicas de sua prática. As ideologias construídas nas convenções 
podem ser mais ou menos naturalizadas e automatizadas, e as pessoas 
podem achar difícil compreender que suas práticas normais poderiam 
ter investimentos ideológicos específicos. Mesmo quando nossa 
prática pode ser interpretada como de resistência, contribuindo para a 
mudança ideológica, não estamos necessariamente conscientes dos 
detalhes de sua significação ideológica. (FAIRCLOUGH, 2001:120). 

  

A formação crítica do profissional docente, nesse sentido, é um instrumento 

de valorização da profissão de professor e na construção de uma identidade que autorize 

a prática escolar.  A mudança se inicia a partir da conscientização desses profissionais 

da importância de compreender as forças que atravessam a profissão docente. Esclarecer 

que o discurso a respeito do professor vai construindo uma representação social 

profissional e todos os investimentos sociais relacionados à carreira partem daí. É o 

valor determinado socialmente que determina as condições em que o trabalho docente 

aconteça, as políticas salariais, o perfil dos ingressantes na carreira etc. 

 

 

 

 

 

 



4  ANÁLISE DOS DADOS 

 

(...) a concepção de que a ideologia está localizada tanto nas 
estruturas (isto é, ordens de discurso) que constituem o resultado 
de eventos passados como nas condições para os eventos atuais e 
nos próprios eventos quando reproduzem e transformam as 
estruturas condicionadoras. É uma orientação acumulada e 
naturalizada que é construída nas normas e nas convenções, como 
também um trabalho atual de naturalização e desnaturalização de 
tais orientações nos eventos discursivos. (FAIRCLOUGH, 
2001:119). 

 
A busca de recursos que explicitassem o poder que o discurso tem nas ações 

humanas e consequentemente nas ações profissionais, fez com que realizássemos as 

entrevistas. Nas transcrições das entrevistas realizadas nessa pesquisa e na análise das 

respostas buscamos mostrar como o professor se vê, compreende e descreve a profissão.  

Esse entendimento da construção da identidade profissional, a partir de depoimentos de 

professores de uma Unidade educacional do município é significativo, uma vez que os 

profissionais compartilham um fazer comum em toda a rede municipal do município de 

São Paulo. 

O desenvolvimento dessa pesquisa tem o objetivo de trazer contribuições 

para a compreensão da atual situação dos professores, entender como essa (des) 

valorização é percebida pelos educadores, e a por meio da análise do discurso desses 

profissionais apontar mecanismos e possibilidades de reverter essa situação de 

desautorização social da profissão docente.  

Essa estratégia foi pensada para que a força do discurso que cotidianamente 

(des) constroem o trabalho docente pudesse ser observada. O discurso atual desqualifica 

o trabalho do professor da educação básica e reproduz a desvalorização docente, 

naturalizando significados que cotidianamente inviabilizam a profissão. O discurso 

corrente não associa os resultados obtidos nas avaliações externas e a violência escolar, 

a falta de condições em que o trabalho docente acontece, ao número excessivo de alunos 

e aos baixos salários. Aos resultados, ele relaciona diretamente a incompetência 

profissional. Essa naturalização, do trabalho docente como “subprofissão”, faz com que 

a força social estruturante da profissão fique esvaziada de sentido, e se perca. 
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(...) enquanto professora é uma insatisfação muito grande, você vê 
que o professor não é valorizado, não só, e a gente tá sofrendo 
agora, esta desvalorização em relação à comunidade, mesmo, né? 
Porque antes, você é, tem a questão salarial, que a gente não é 
valorizada, com um salário digno. Tem a questão que é 
socialmente, o professor, o professor não tem aquela coisa mais. 
Os pais até respeitam, mas não tem aquela atenção. Quando eu 
comecei trabalhar em 2000, eu lembro que era dia do professor, 
não é pelo presente, mas o professor era lembrado, eles vinham pra 
escola e diziam professora parabéns, pelo seu dia. E cada não esta 
diminuindo isso, eles nem lembram que é dia do professor. Não 
pela data, mas pelo o que, aquele dia significa, entendeu?” 
(Entrevista 026, professor Anos Iniciais da Educação Básica da 
prefeitura do município de São Paulo) 2013. 

 

As entrevistas em uma pesquisa que fala da profissão docente no século 

XXI constituem uma tentativa de dar voz aos profissionais e buscar recursos que 

revertam esse discurso que convencionalmente, vem tratando o trabalho de professor 

como uma profissão sem importância.  

O Plano Nacional de Educação (PNE) 2011/2020, tem uma parte 

considerável que trata da valorização da profissão docente. O PNE-2011/2020, 

aprovado em 2013 propõe: A erradicação do analfabetismo; a universalização do 

atendimento escolar; a superação das desigualdades educacionais; a melhora na 

qualidade do ensino; a formação para o trabalho; a promoção da sustentabilidade sócio 

ambiental; a promoção humanística, tecnológica e científica do país; o estabelecimento 

de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto 

Interno Bruto e a difusão dos princípios de equidade, do respeito à diversidade e a 

gestão democrática da educação. Para atingir esses objetivos, o PNE considera a 

valorização do professor um instrumento importante e por isso uma parte importante 

desse plano se relaciona a ela. 

As diretrizes do PNE-2011/2020 é um instrumento importante na 

democratização do ensino no Brasil. Para garantir que esses objetivos se tornem 

realidade é necessário ouvir o que os profissionais do ensino têm a dizer. Afinal quem 

está diretamente ligado ao trabalho realizado nas escolas é o professor e para que o que 

está posto na lei realmente aconteça, é preciso ouvir do professor o que dificulta e 

impede o seu trabalho. As entrevistas, semidirigidas, foram orientadas pelos seguintes 

tópicos: Fale sobre o ofício docente; Fale sobre seu trabalho; Como você se sente com 

relação a ele? (satisfação pessoal, profissional, salarial, social, questões de saúde). O 

que pensa do trabalho dos demais professores? O que você acha do (a) seu (sua) filho 
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(a) ser professor (a)? Seus filhos estudam em escola pública? Por quê?  E realizadas e 

gravadas, entre os meses de outubro e novembro de 2013.  

Os professores discorreram sobre o ofício docente, sobre o seu trabalho e 

como se sentiam em relação a ele. Falaram sobre o trabalho dos demais professores e do 

que pensam a respeito do (a), filho (a) ser professor (a) e se os mesmos estudam ou 

estudaram em escolas públicas. Eles falaram livremente o que pensavam a respeito das 

questões norteadoras, além responderam outras questões que surgiram durante as 

entrevistas, com o objetivo de esclarecer as dúvidas, ou os exemplos que foram falados.   

 

 

Tabela 3: Perfil dos professores pesquisados 

Professor/ 

sexo 

Idade Tempo de 

Docência 

Formação Jornada 

De 

trabalho 

Rede 

Pública 

Situação 

Funcional 

Jornada 

Na 

PMSP 

026-M 26 8 anos CEFAM/ 

Pedagogia e 

especialização 

Dupla Sim Efetivo JEIF 

027-F 32 13 CEFAM/ 

Pedagogia e 

especialização 

Dupla Sim Efetivo JEIF 

028-F 43 24 Magistério/ 

Pedagogia e 

Especialização 

Dupla Sim Efetivo JEIF 

O29-F 30 12 CEFAM/ 

Pedagogia 

Dupla Sim Efetivo JEIF 

030-F 36 10 CEFAM/ 

Pedagogia e 

Especialização 

Dupla Sim Efetivo JEIF 

031-F 26 7 CEFAM/ 

Pedagogia e 

Especialização 

Dupla Sim Efetivo JEIF 

032-M 32 10 CEFAM/Normal 

Superior/ 

Complementação 

em pedagogia e 

Especialização 

Dupla Sim Efetivo JEIF 

033-F 45 20 Magistério/ 

Pedagogia e 

Especialização 

Dupla Sim Efetivo JBD 

034-F 31 11 CEFAM/ 

Pedagogia 

Dupla Sim Efetivo JBD 

035-F 29 7 Magistério/ 

Pedagogia 

Dupla Sim Efetivo JEIF 

 Tabela elaborada pela autora. 

Legendas: 
JBD = Jornada Básica Docente. 
JEIF = Jornada Especial de Integral de Formação.  
 



91 
 

 
 

Por meio da análise dos dados obtidos nessa tabela é possível demonstrar 

que a maior parte dos professores da Educação Básica Séries Iniciais é 

predominantemente do sexo feminino.  

Todos os professores fizeram magistério, sua maioria no CEFAM (Centro 

Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério), em uma proposta de 

formação de professores em nível Médio/magistério. No relato das entrevistas os 

professores falam da formação do magistério como opção profissional e também uma 

possibilidade de ascensão social. 

 

(...) ser professor pra mim sempre foi uma, sempre esteve na minha 
vida, assim, eu achei que era uma possibilidade assim, de ascensão, 
porque minha família, assim ninguém teve faculdade, eu fui uma 
das primeiras que conseguiu se formar e foi um caminho assim, 
que a vida foi me levando, até pensei em outras possibilidades, mas 
acabei desistindo. Voltando. (C35, Anos Iniciais da Educação 
Básica da prefeitura do município de São Paulo) 2013. 

 

A exigência mínima para o exercício do magistério é a oferecida em nível 

médio, conforme Art.62 da Lei nº 12.796, de 2013, mas conforme o Art. 64 dessa 

mesma Lei, “a formação de profissionais da educação para administração, 

planejamento, inspeção e orientação educacional, será feita em cursos de graduação ou 

em nível de pós-graduação”. No entanto observamos que todos os professores 

entrevistados nessa pesquisa, têm formação em pedagogia e atendem as exigências da 

Meta 15 do PNE-2011/2020 “garantir em regime de colaboração entre União, os 

Estados, o Distrito o Federal e os municípios, que todos os professores da educação 

básica possuam formação específica de nível superior (...)”. Esse é um parâmetro 

importante para a qualidade do ensino e o fato de atender essa exigência pode estar 

diretamente relacionado as condições em que o município de São Paulo se insere.  

A Meta 16 do PNE-2011/2020, “Formar cinquenta por cento dos 

professores da educação básica em nível de Pós-graduação Lato e garantir a formação 

continuada em sua área de atuação”. Na Unidade Educacional pesquisada foi atingida 

parcialmente, se observamos os dados da tabela acima e o que a meta diz. Já que 90% 

dos professores entrevistados fizeram Especialização em áreas relacionadas à educação.  

A prática do professor e dos profissionais do ensino exige a reflexão 

permanente da ação, buscada na Formação Contínua, por meio de recursos que 

qualifiquem a sua ação em bases sempre fundamentadas. No parágrafo 4º dessa mesma 



92 
 

 
 

Lei, diz que “A União, o Distrito Federal, os Municípios incentivarão adotarão 

mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação docente em 

nível superior para atuar na educação básica pública”.   

Esse esforço na busca de formação, no entanto fica muito mais relacionado 

ao professor, já que os mecanismos facilitadores, previstos na Lei acontecem no sentido 

do acesso e não da permanência. Apesar da Meta 16.5 do PNE-2011/20202 prever nos 

planos de carreira dos profissionais da educação dos Estados, dos Distritos Federais e 

dos Municípios, licenças para qualificação profissional em nível de Pós-graduação 

Strict sensu. Essa licença não acontece e o profissional que optar por realizar essa 

formação terá que fazer concomitante ao trabalho, ou pedir uma licença sem 

vencimentos que muitas vezes inviabiliza essa formação.  

 

O mestrado pra mim é um sonho, não um sonho muito distante. Eu 
quero fazer, mas o maior dificultador para o mestrado pra mim, neste 
momento é tempo, eu tenho dois cargos, é complicado fazer. Você 
demandar mais um tempo pra uma formação tão, assim, como eu 
posso dizer, tão (risos) tão doida, tão forte, tão sistemática como o 
Stricto Sensu. (Trecho transcrito de entrevistas com professor 026, 
Anos Iniciais da Educação Básica da prefeitura do município de São 
Paulo) 2013. 

 

Conforme observamos nas entrevistas, 100% dos professores têm dupla 

Jornada, para poder organizar a vida financeira, essa responsabilidade dobrada para 

planejar, avaliar e encaminhar as ações educativas, não é suficiente para garantir 

autonomia financeira, mas dobra o trabalho docente. A Meta 17 do PNE-2011/2020, 

propõe “valorizar o magistério público da educação básica, a fim de aproximar o 

rendimento médio do profissional do magistério com mais de onze anos de escolaridade 

do rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente”, mas isso 

ainda não acontece. E sem a garantia de políticas públicas que permitam que o professor 

se afaste para estudar, ou mesmo que tenham a dispensa de ponto nos dias de formação, 

os esforços em busca de formação tornam-se muito difícil e solitário.  

 

 (...) pra priorizar esse tempo de trabalho ele precisa ter um salário 
digno, que ele consiga se manter, e manter a sua família e todas as 
suas despesas e não só assim investir, por exemplo, hoje a gente esta 
vendo uma realidade que o, comentário é, o professor precisa investir 
no seu conhecimento, mas assim, geralmente esse conhecimento para 
o professor ele tem que ser pago, então assim, é difícil, quando você, 
quando tudo o que vice consegue tem que ser a base, a partir do 
dinheiro. (Trecho transcrito de entrevistas com professor 034, Anos 
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Iniciais da Educação Básica da prefeitura do município de São Paulo) 
2013. 

 

Nas entrevistas é perceptível que a formação para o magistério em nível 

médio para o exercício do magistério na Educação Infantil e nos Anos Iniciais da 

Educação Básica, permitiu que os profissionais pudessem assumir financeiramente esse 

compromisso com a formação profissional em Nível Superior.  

 

Eu fiz magistério e fiquei um ano sem estudar, porque na época eu não 
tinha condições. Não sei por que eu coloquei na minha cabeça que eu 
não ia passar no vestibular público, hoje acho que se fosse hoje eu 
teria outra postura, né? Ainda mais um aluno que me falasse isso, eu 
diria, não. Você tem que tentar pelo menos. E eu não fui eu fiquei um 
ano parado, daí depois de um ano eu fui pra Universidade privada, 
mas eu tinha bolsa integral. Estudei pedagogia, terminei, fiquei mais 
um ano sem estudar e fui para a especialização em Ética e Cidadania. 
Mas parado, parado eu nunca fiquei.  (Trecho transcrito de entrevistas 
com professor 026, Anos Iniciais da Educação Básica da prefeitura do 
município de São Paulo) 2013. 

 

Para os entrevistados a graduação ocorreu junto com o exercício 

profissional. 80% dos profissionais relataram que fizeram magistério no CEFAM e 

recebiam um salário mínimo por mês e estudavam em período Integral. De certa 

maneira, esses profissionais desenvolveram autonomia financeira, desde o magistério.  

 

(...) eu acabei passando no concurso da prefeitura de Marília, aí fiquei 
seis meses trabalhando e fazendo faculdade, depois eu exonerei, 
porque eu passei no Estado. Aí eu fiquei dois anos e três meses no 
Estado, tempo de me formar. Quando saiu a minha, foi a minha 
colação em julho e veio à convocação da prefeitura de São Paulo, eu 
exonerei o Estado e vim pra cá. (Trecho transcrito de entrevistas com 
professor 035, Anos Iniciais da Educação Básica da prefeitura do 
município de São Paulo) 2013. 

 

A possibilidade de exercício profissional de maneira concomitante a 

formação superior, no entanto, pode estar relacionada ao Art.87 da Lei n º 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, Inciso IV, parágrafo 4º, Revogado pela Lei nº 12.796, de 2013, 

que dizia, que até o fim da década de 90, todos os professores deveria ter curso superior: 

”Até o fim da década da Educação, somente serão admitidos professores habilitados em 

nível superior ou formados por treinamento em serviço”. Por força da Lei muitos 

professores da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental se 
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matricularam em cursos de pedagogia e também Normal Superior. Para garantir a 

manutenção nos seus postos de trabalho. 

A formação profissional docente é uma necessidade, por isso é garantida por 

Lei. Ela acontece para atender a especificidade profissional, que exige formação inicial 

e contínua. Na análise do quadro se pode observar que após concluir a graduação 

observamos que 90% dos professores fizeram Especialização e que 80% desses 

professores participam da Jornada Especial de Formação Integral (JEIF), que são 

encontros semanais coletivos de oito horas aulas, dedicado à discussão e reflexão da 

prática docente, do Projeto Político Pedagógico (PPP) e do Projeto Especial de Ação 

(PEA).  No Art.62-A, incluído pela Lei nº 12.796, de 2013, Parágrafo único, que diz: 

“Garantir-se à formação continuada para os profissionais a que se refere o caput, no 

local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, cursos de educação 

profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação”. 

A garantia por Lei, do acesso aos professores a atividades relacionadas à 

Formação Contínua é uma importante conquista e aparece com frequência nas 

entrevistas, pois refletir sobre a ação é condição na prática docente. Na entrevista 27 

identificamos a importância dessa reflexão: “(...) o professor tem que tem humildade 

mesmo, de olhar pro trabalho dele e saber que cada dia é um pensar diferente”, ou seja, 

o professor tem que ter consciência da especificidade do seu fazer, pois conforme 

prossegue o relato “(...) não adianta você chegar assim e dizer, ó, vai ser isso. O ano 

inteiro só vai ser isso, essa semana. Você tem uma proposta, mas de acordo com que 

eles vão te mostrando a cada dia você vai repensando”. Esse repensar diário exige do 

professor recursos que ele adquire na sua formação profissional e também na formação 

contínua, pois além do que ele desenvolve no seu fazer, os desafios também se 

relacionam a outras demandas, que outros profissionais estão desenvolvendo, pensando, 

pesquisando. A oportunidade de acesso e condições para que a formação ocorra, permite 

que o profissional perceba como sua prática pode ser transformada e também como ela 

pode influenciar outras práticas. 

 

O homem comum e corrente é um ser social e histórico; isto é, 
encontra-se imerso em uma rede de relações sociais e enraizado em 
um determinado terreno histórico. Sua própria cotidianidade está 
condicionada histórica e socialmente, e o mesmo se pode dizer da 
visão que tem da própria atividade prática. Sua consciência nutre-se 
também de aquisições de toda espécie: ideias, valores, juízos e 
preconceitos etc. Não enfrenta nunca um fato puro; está integrado em 
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uma determinada perspectiva ideológica, porque ele- com sua 
cotidianidade histórica e socialmente condicionada – encontra-se em 
uma certa situação histórica e social que engendra essa perspectiva. 
Por conseguinte, sua atitude diante da práxis já implica em si uma 
consciência do fato prático, ou seja, certa integração em uma 
perspectiva na qual vigoram determinados princípios ideológicos. Sua 
consciência da práxis está carregada ou atravessada por ideias que 
estão no ambiente, que nele flutuam e que, como seus miasmas, 
aspira. É em muitos casos, adoção inconsciente de pontos de vistas 
surgidos originalmente como reflexões sobre o fato prático. Portanto, 
a consciência, comum da práxis não está esvaziada, completamente, 
de certa bagagem teórica, ainda que nela as teorias se encontram 
degradadas. (SÁNCHEZ, 2011:33 e 34) 

 
A cotidianidade docente é atravessada e transformada historicamente por 

questões sociais; políticas, econômicas, culturais religiosas, etc. Essas condições afetam 

o trabalho e as relações escolares, podendo criar uma perspectiva que privilegie o 

trabalho com uma população com características especificas, associadas normalmente a 

uma determinada classe social, normalmente, a dominante em fatores sociais 

privilegiados de poder e renda. Essas condições que afetam toda a prática educativa 

podem tornar-se um instrumento ideológico determinante. Nesse sentido, é fundamental 

que a formação profissional garanta que os professores tenham consciência dessas 

forças que atravessam todas as relações sociais, inclusive as escolares e que influenciam 

diretamente o seu cotidiano.  

Esclarecendo que o professor da escola pública se relaciona diretamente com 

as classes sociais menos favorecidas, que muitas vezes, tem no espaço escolar, o único 

lugar social com vaga garantida. As especificidades sociais precárias de moradia, 

alimentação e de acesso a bens culturais, assim como a desvalorização do espaço e das 

condições que vivem os alunos dificulta a sua permanência nessa instituição. A escola 

espaço social estruturante para a cidadania exige condições estruturais de permanência a 

todos. A escola que se direciona a toda a população exige do professor uma perspectiva 

que contemple e garanta o trabalho com todas as classes sociais e com todos os desafios 

da prática.    

É na prática que o profissional diariamente se relaciona com os desafios 

previstos durante a sua formação, assim como os que não estavam. Um relato a respeito 

da profissão de professor descreve esse desafio: “uma descoberta a cada dia, por mais 

que você tenha feito magistério, pedagogia, pós-graduação, é na sala de aula que todo 

aquele conhecimento vai mesmo, sistematizando, você vai aprendendo como fazer 

aquilo que estudou”. (entrevista, 027/2013). Esse olhar do professor, que traduz e 
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apresenta o trabalho docente como um lugar específico de descobertas. E como essas 

descobertas se dão através das relações escolares tanto o aluno, quanto o professor 

aprende. Nesse movimento continuo de aprendizagem o conhecimento social 

acumulado vai se transformado e modificando de maneira direta o ambiente e as 

relações sociais. Como o professor é um instrumento fundamental na formação escolar 

do aluno, ele necessita de estar sempre inserido em um processo de formação contínua.  

 
(...) é um oficio assim, sempre voltado pra assim, você está sempre em 
planejamento, em reorganização do seu trabalho, então não é algo 
posto, é algo que a prática vai te desafiando pra novas coisas, novos 
caminhos. Eu acho que sempre existe uma busca de, de conhecer 
melhor o aluno, de conhecer a forma de ele aprender, de reelaborar esse 
trabalho. É um trabalho que você faz sempre pro aluno, por mais que 
agente ache que é um trabalho que a gente faz pra gente, pra atingir 
alguma coisa, mas é sempre pra acabar te dando um norte, ou novos 
encaminhamentos. Então eu acho que é um trabalho desafiador, é acima 
de tudo, né? E (pausa) um trabalho de formação, mas, uma formação, 
hã, que vai te mostrando algumas coisas, e te desafiando pra outras 
tantas. (Trecho transcrito de entrevistas com professor 030, Anos 
Iniciais da Educação Básica da prefeitura do município de São Paulo) 
2013. 
 

 

É na formação que o profissional adquire os recursos que lhe darão os 

subsídios necessários para a prática profissional. À formação permite que o professor 

tenha recursos, para que possa refletir e agir durante a ação docente. Pensar a formação 

do professor e o acesso à formação contínua é uma das maneiras de reafirmar a 

importância de um posicionamento profissional, pois o professor não nasce feito ele se 

constitui: na escolha pela carreira, na formação, na prática e também na possibilidade de 

refletir o próprio trabalho e as condições, que o seu fazer acontece. 

 
(...) aquela coisa de dizer que é dom, eu não acredito mais nisso. Eu     
acredito que é mesmo uma posição política, você acredita que todo 
mundo pode aprender independente da classe social, independente da 
cor, independente do que, dos problemas que ele possa estar passando, 
qualquer ser humano aprende, então, enquanto professor, você tem que 
ajudar esse aprendizado acontecer. Eu acredito que todos podem 
aprender, o conhecimento ajuda o ser humano a ser melhor. Ele pode 
viver melhor, não precisa ser médico, não precisa ser doutor, médico, 
advogado. Mas, ele pode viver melhor em sociedade. (Trecho transcrito 
de entrevistas com professor 027, Anos Iniciais da Educação Básica da 
prefeitura do município de São Paulo) 2013. 

 

Associar a escola a um local de formação para a cidadania, ou ainda como 

um lugar privilegiado para a constituição de uma sociedade democrática exige uma 
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profissionalização docente. Ter o domínio do conteúdo relacionado a determinadas 

disciplinas, ou mesmo o “dom” de ensinar não é suficiente para atender as exigências de 

uma sociedade democrática. Acolher a todos exige que o profissional do ensino, tenha 

na sua formação o contato com a diversidade em todos os seus aspectos; social, cultural, 

político, econômico, de gênero, de religião, de raça, de desenvolvimento humano etc.  

A escola passou a ser um local de todos, mas precisa caminhar para se 

tornar um lugar para todos, para os que desejam se tornar médicos, advogados, 

professores, trabalhadores braçais, mestres de obras, garis, jogadores de futebol, 

cantores e dançarinas de qualquer que seja o gênero musical. O acesso à escola, local 

privilegiado de liberdade, de convivência social é uma conquista valiosa para 

construção de uma sociedade democrática, mas, para que ela possa acontecer é 

importante desenvolver mecanismos para que a escola tenha condições de que todos 

permaneçam nela e assim ter garantido o direito à formação para o trabalho e a 

formação cidadã. 

A garantia de permanência para todos os alunos na escola é um direito e 

também um importante mecanismo de valorização profissional docente, uma vez que 

ela exige uma reorganização de toda a estrutura educativa. Reorganização essa, 

fundamental na construção de uma sociedade justa e democrática. Essa reestruturação 

passa pela mudança do espaço físico, pela redução do número de alunos sob a 

responsabilidade do professor e pela valorização salarial, uma vez que é somente por ela 

que o professor terá garantia de acesso à formação contínua, assim como o tempo 

necessário para frequentar as formações e desenvolver as atividades propostas. 

 
Essa mudança na estrutura educacional é fundamental, pois, observamos 

que 100% dos professores entrevistados têm dupla jornada. No PNE-2011/2020 na Meta 

17.3 observamos: “Implementar, no âmbito da União, do Distrito Federal e dos 

municípios planos de carreira para o magistério, com implementação gradual da jornada 

de trabalho cumprida em um único estabelecimento escolar”. O cumprimento dessa 

meta, além de ser um instrumento de garantia de permanência dos alunos na escola é um 

dos instrumentos de valorização profissional. 

 

Como que é ser um trabalhador da educação? É muito bom. É muito 
gratificante, mas eu acho que o preço que a gente paga, também é alto. 
Né? Por exemplo, a essa altura do campeonato, o quarto bimestre, a 
gente tá exausto, a gente já tá muito cansado, porque eu acho que nem 
todo mundo, sente esse peso, acho que quem sente esse peso é o 



98 
 

 
 

profissional que se dedica mais, porque eu, por exemplo, como eu 
gosto muito, eu fico até ansioso pra iniciar um ano letivo. Então, eu 
inicio com todo gás e é projeto disso, projeto daquilo e é registro e é 
não sei o que, e é preparar atividade. E a gente prepara com aquela 
maior alegria, aquela empolgação toda. Então, todo esse empenho, eu 
acho que vai custando pra gente na questão do cansaço, do esforço. 
Porque é um esforço físico grande, principalmente com criança 
pequena, né? Porque quanto mais eles são pequenos mais esforço a 
gente empreende. E a questão intelectual também, né? É claro que 
hoje em dia tem muitas coisas que nos ajudam, as mídias sociais, a 
internet, os blogs da vida, mas se é o professor que tem que trabalhar 
sozinho, produzir material didático, ele tem que planejar só, ele tem 
que fazer tudo só. É um esforço muito grande, então, chega um 
determinado tempo do ano que esse peso é exorbitante. (Trecho 
transcrito de entrevistas com professor 026, Anos Iniciais da Educação 
Básica da prefeitura do município de São Paulo) 2013. 

 

Afinal as especifidades da profissão docente exige a dedicação do professor 

de um tempo que ultrapassa as horas que estão com os alunos.  Essa carga horária dupla 

de trabalho dificulta de maneira singular o acesso à formação contínua, impedindo, de 

certa forma, atender a diversidade encontrada na sala de aula e não garante que a 

condição de permanência a todos efetivamente aconteça.  

No relato, 030, a professora, quando fala em políticas públicas para a 

qualidade do ensino diz: “em termos de investimentos em educação é, a garantia de que 

o professor tenha dedicação exclusiva, por exemplo.” Nesse relato observamos que o 

professor tem consciência da importância do tempo dedicado ao ofício. Esse item é tão 

importante para a qualidade do trabalho que ele reafirma de forma incisiva: “Acho que é 

uma das grandes, assim, uma das coisas mais importantes que, acho que em termos de 

qualidade de educação que a gente precisaria é, ter garantido, isso não tem”. A 

importância do tempo dedicado ao trabalho aparece em todos os relatos e abordam 

questões diferentes, mas que também são estruturantes. 

 
(...) E eu acho que assim, ampliar o conhecimento do professor é 
ampliar o lazer dele, é ampliar as condições de cultura que ele 
encontra. Eu acho que esse é o ampliar do professor. E assim, o 
estudo, você fazer cursos são importantes? São importantes, mas não 
você ter que fazer fora do seu horário de trabalho, você ter que fazer 
passar a noite fazendo curso. Você ter que passar o seu fim de semana 
fazendo curso. Eu acho que isso prejudica tanto a situação sala de 
aula, como a relação família. Então eu acho que pra investir no 
professor, tinha que pensar nisso. Professor como um funcionário que 
tem que estar na escola de segunda a sexta e com horário mais, é 
reduzido né? Onde ele consiga colocar os estudos dentro do horário 
dele de trabalho e não que ele tenha que sair da escola em um fim de 
semana ou à noite pra estar fazendo esses cursos. (Trecho transcrito de 
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entrevistas com professor 034, Anos Iniciais da Educação Básica da 
prefeitura do município de São Paulo) 2013. 

 
O trabalho do professor se relaciona diretamente a sua formação e as 

condições em que sua prática acontece. A relação direta com os alunos e com a 

diversidade em que estes estão inseridos exige do professor condições de desenvolver 

um trabalho que garanta a todos os alunos condições de permanecer na escola. Como a 

escola é um importante instrumento na garantia de direitos, ter seu direito de formação 

para a cidadania e para o trabalho garantido é de certa forma um desafio a ser 

alcançado. Esse desafio, no entanto, exige políticas públicas que garantam condições de 

trabalho. Os salários necessariamente precisam garantir que o professor tenha dedicação 

exclusiva. Que tenha tempo para refletir sobre a ação docente. 

 
(...) Hoje, mais do que nunca, os homens precisam esclarecer 
teoricamente sua prática social e regular conscientemente suas ações 
como sujeitos da história. E para que essas ações se revistam de um 
caráter criador, necessitam também – hoje mais do que nunca – de 
uma elevada consciência das possibilidades objetivas e subjetivas do 
homem como ser prático, ou seja, uma verdadeira consciência da 
práxis. (SÁNCHEZ, 2011:60). 

 
Essa consciência da práxis passa necessariamente pelo desafio de exigir 

condições para que o trabalho docente aconteça, ou seja, garantia de políticas públicas 

em as condições de trabalho se tornem realidade. Os salários necessariamente precisam 

garantir que o professor tenha dedicação exclusiva. Que tenha tempo para refletir sobre 

a ação docente. 

Além das políticas públicas que garantam condições salariais adequadas é 

também necessária a garantia do acesso a todos os professores que optarem pela 

participação aos horários coletivos de formação. Na prefeitura de São Paulo os 

professores em Jornada Especial Integral de Formação têm 25 horas aulas de regência e 

15 horas aulas dedicadas a reuniões pedagógicas; preparação de aulas, pesquisas, 

seleção de material pedagógico e correções de avaliações. Essas 15 horas aulas de 

trabalho que compõe a Jornada, mas não se destinam a regência é um importante 

instrumento para qualificar o trabalho docente e também para a gerência das decisões 

escolares, mas os critérios não permitem o direito a todos os professores que por ela 

optarem. Essa opção de Jornada, segundo a Portaria nº 6.574, de 03 de dezembro de 

2013, que dispõe sobre o processo de escolha e atribuição de aulas aos professores da 

Rede Municipal de Ensino de São Paulo exige: 
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Art. 2º – O ingresso em JEIF está condicionado, obrigatoriamente, à 
escolha/atribuição de 25 (vinte e cinco) horas-aula de regência para 
períodos iguais ou superiores a 15 (quinze) dias, previamente 
definidos, devendo ser observado, com relação à opção do professor, o 
disposto no artigo 24 da Lei 14.660/07 e na Portaria SME nº 4.234/08. 

 

Quando o professor não atende as exigências no momento da atribuição, ele 

pode ainda entrar na Jornada (JEIF), durante o decorrer do ano, enquanto não, 

permanece em Jornada Básica do Docente (JBD), conforme o artigo 4º da Portaria nº 

6.574, de 03 de dezembro de 2013, que diz: 

 

Art. 4º - Os Professores optantes pela JEIF que não compuserem sua 
Jornada de Opção, na forma do disposto no artigo 2º desta Portaria, 
permanecerão em JBD, ao aguardo de novas possibilidades de 
escolha. 

 

Enquanto ficam no aguardo, os professores permanecem Módulos sem 

Regência, sendo enquadrado na categoria de Complementação de Jornada (CJ) 

permanecendo à disposição da escola, para substituir ou acompanhar o professor 

regente. Para atender essas exigências, o professor em módulo permanece em regência, 

ou em Regência Compartilhada, durante toda sua Jornada. Conforme observamos no art. 

23, da Portaria nº 6.574, de 03 de dezembro de 2013, que diz: 

 

Art. 23 – As atividades de CJ deverão ser cumpridas de acordo com as 
necessidades da Unidade Escolar e respeitada a prioridade, na ordem: 

I- ministrar aulas na ausência do regente das classes/aulas; 
                                             II- atuar como regente dos tempos destinados à orientação de 

projetos/ docência compartilhada; 

III- atuar pedagogicamente junto aos professores em regência de 
classes/aulas, especialmente nas atividades de recuperação contínua; 

IV- participar de todas as atividades pedagógico-educacionais que 
envolvam os regentes de classes/aulas e/ou alunos, dentro do seu 
turno/horário de trabalho. Parágrafo Único – As atividades realizadas 
na conformidade dos incisos anteriores serão planejadas e registradas 
pelas equipes técnica e docente, no Projeto-Político-Pedagógico da 
Unidade Educacional. 

 

Esses professores, Módulos Sem Regência, apesar do nome, permanecem 

em Regência contínua, mas não participam dos horários coletivos plenamente, pois sua 

Jornada Básica do Docente (J-30), não permite o acesso pleno aos horários de formação, 

de estudo e de avaliação. Ficando fora das discussões coletivas. Essa situação dificulta a 



101 
 

 
 

comunicação entre todos os envolvidos no processo educativo. E pode colaborar com a 

imagem de professor substituto, que é um aspecto dificultador nas relações escolares.  

 
(...) a tentativa de satisfazer as aspirações ‘práticas’ do homem comum 
e corrente adota também outra forma alimentada a partir do poder e 
destinada a destruir o mais leve despertar de uma clara consciência 
política, mantendo o homem comum e simples no mais absoluto 
apoliticismo. A despolitização cria, assim, um imenso vazio nas 
consciências que só pode ser útil à classe dominante que o preenche 
com atos, preconceitos, hábitos, lugares comuns e preocupações que, 
enfim, contribuem para manter a ordem social vigente. (SÁNCHEZ, 
2011:36). 

 

Políticas públicas que buscam atender as exigências práticas que diminuam 

os possíveis custos financeiros têm um impacto negativo nas relações escolares que, em 

longo prazo trazem custos muito mais elevados. Pois conforme observamos em Garcia 

(1999), a reflexão na ação é imprescindível em todo o trabalho docente, e políticas 

públicas que não garantem a participação de todos no processo formativo é um 

retrocesso. 

O professor exerce uma função que exige uma formação crítica, caso 

contrário ele pode se tornar um mero instrumento de aplicação de manuais. No entanto, 

achar que esses espaços de reflexão irão ser atribuídos sem a mobilização da categoria, 

como exigências do cotidiano, é no mínimo ingênuo.   

As exigências cotidianas fazem com que os professores percebam que as 

condições não são adequadas, mas se conscientizar que as necessidades relacionadas às 

condições de trabalho se relacionam a políticas públicas externas aos muros da escola 

exige formação crítica. A formação crítica permite que os professores se mobilizem 

para exigir melhores condições de trabalho, a redução do número de alunos por turma e 

políticas públicas que garantam a permanência de todos os alunos matriculados. Afinal 

a docência não é um dom e aprender não traz apenas momentos de prazer. Tornar a 

profissão de professor interessante do ponto de vista social exige mudanças. 

 

(...) muita gente, fala que é a escola que não está interessante para o 
aluno, só que a escola não é pra ser uma coisa legal. A escola é um 
lugar de estudo né. Lugar construção de conhecimento, e não é a toda 
hora que tem que ser uma coisa bacana e tudo. E é complicado são 
muitos alunos, cada um tem sua historia, sua dificuldade, e às vezes, a 
gente, não por conta disso, não consegue alcançar a todos, no 
determinado momento acaba, um acaba se dispersando, criando a 
indisciplina. (Trecho transcrito de entrevistas com professor 029, 



102 
 

 
 

Anos Iniciais da Educação Básica da prefeitura do município de São 
Paulo) 2013. 

 

A garantia da escola como espaço de emancipação cidadã exige um 

compromisso social com a formação escolar, a coletividade precisa conservar viva a 

importância da escola na formação humana. Os valores experimentados e vivenciados 

no espaço escolar e o conhecimento adquirido precisam necessariamente ser um valor 

vivido. Os atores envolvidos em todo processo educativo precisam ter uma participação 

real e ativa em todo o percurso educacional.  

 
Então eu vejo assim, como eu já tenho já tenho vinte anos na área da 
educação eu peguei uma parte até que, relativamente, o inicio da 
decadência da educação, né? No sentido, da desvalorização do 
professor, então eu vejo assim, eu peguei um pessoal, assim, que 
estava aposentando e tinha uma perspectiva boa de educação. Os 
alunos ainda respeitavam, a sociedade ainda respeitava, a sociedade 
valorizava o professor, né? Atualmente eu vejo, assim há uma 
desvalorização em função de que o professor não consegue 
acompanhar as demandas da sociedade, ou por carência da escola. 
Cada um, acha que tem a sua, a sua necessidade, né? Ou carência da 
escola pública, ou a falta de recurso, outros dizem que é a questão da 
desvalorização profissional mesmo na sociedade, outros falam da 
questão do salário, né? Então cada um tem um motivo que está 
levando a uma desmotivação no magistério. Então, eu vejo dessa 
forma, mas, assim tem aquele que ainda, estão tentando, exercer a 
profissão, eu vejo assim, depende da instância, eu acho que o 
professor da prefeitura de São Paulo é um professor mais remunerado, 
né? Eu também trabalho no Estado, eu vejo o pessoal da prefeitura 
mais motivado, acho que em função do salário, acho que o salário é 
uma coisa que motiva bastante o grupo.  Não que ele não exerce, acho 
que ele acumula, fica cansado, né? E chega no final do mês, ele não vê 
um salário adequado, aí tem uma sala superlotada. Muitas dificuldades 
com os alunos, né? Dificuldade de todo o tipo, a gente vê por essa 
desmotivação da sociedade, o aluno chega à escola, é, não valoriza o 
trabalho do professor, não acha que a escola seja algo interessante, ou 
que seja proveitoso pra ele, que vai trazer um futuro, então a gente, eu 
vejo dessa forma o oficio de professor uma coisa desmotivadora, né? 
Atualmente. Não vou falar assim que, pra quem está começando, eu 
acho que, os cinco primeiros anos, ele é assim, é, como é que se diz o 
professor. O professor que começa na profissão ele está mais 
motivado. Mas depois ele vai entrando nesse outro ritmo, porque, não 
sei né, acho que as dificuldades, né? Do ensino. É um conjunto de 
dificuldades, não é uma coisa só. Que a gente se depara na escola 
pública problemas que vai desde a gestão da sala de aula, né? Até fora 
mesmo, a relação com a comunidade, à relação com os pais, que é 
uma coisa difícil, então não é um trabalho, um oficio simples, né?  É 
uma coisa muito trabalhosa. (Trecho transcrito de entrevistas com 
professor 033, Anos Iniciais da Educação Básica da prefeitura do 
município de São Paulo) 2013. 
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As palavras e os valores sociais cotidianos que ouvimos a respeito da escola 

e do trabalho do professor, tem uma força estruturante, tanto na profissão docente, como 

na formação do aluno. A concepção social atribuída a escola interfere em todo o 

processo educativo. Como essas concepções estão presentes no discurso ela interfere de 

uma forma que é difícil imaginar. Mas, as consequências são sentidas pelos professores 

e narradas, como a dificuldade em conseguir o apoio e a participação da família no 

processo de aprendizagem. A dificuldade de encaminhar os alunos com necessidades 

especiais seja ela qual for, já que não existe uma rede de proteção social efetiva, que 

garanta que os encaminhamentos aconteçam. 

O professor na relação direta com os alunos percebe a necessidade da 

formação contínua, no entanto, as condições de trabalho que faz com que ele tenha que 

exercer dupla jornada, acaba dificultando essa formação. Essa é uma contradição, já que 

a escola para todos exige profissionais habilitados para trabalhar com a diversidade, mas 

sem tempo para se dedicar a formação contínua, isso não acontece e o trabalho fica 

prejudicado. Essa qualidade na formação docente, passa pelo reconhecimento social da 

profissão, no entanto, nas pesquisas que realizamos, observamos uma queda no número 

de matrículas nas licenciaturas.  

A queda no número de matrículas nas licenciaturas, conforme dados do 

INEP (Censo 2012)- apontados na tabela 1, capítulo 2 dessa dissertação – pode estar 

associado a essa falta de reconhecimento social da profissão docente. Pois, além da 

remuneração salarial ser inferior, a de outras profissões que exigem nível superior, a 

profissão de professor exige além da formação inicial docente, uma formação contínua.  

Os desafios diários na relação direta com os alunos e com a diversidade que 

as relações escolares colocam, garantindo a permanência de todos no processo 

educativo são desafiadores. Dentro da perspectiva que a formação escolar é um dos 

elementos de democratização e de acesso a cidadania, valorizar a profissão docente é 

um elemento de distribuição dos bens sociais.  Uma vez que o acesso à educação é uma 

realidade, garantir a permanência de todos é uma grande meta a ser alcançada, e essa 

meta só pode ser atingida se os professores que atendem essa população tiverem 

condições de realizar o trabalho, com reconhecimento financeiro e social que respaldem 

o trabalho docente perante a sociedade.   



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

(...) nós temos que repensar o valor que estamos atribuindo à 
educação, para mim a educação não é prioridade, é precondição de 
qualquer coisa. A educação é precondição do desenvolvimento, da 
justiça, da distribuição de renda. Hoje, numa era do conhecimento, 
distribuir conhecimento é distribuir renda9.  

 
 

Esta pesquisa contribuiu para esclarecer que as forças do discurso social que 

cotidianamente reafirmam a desvalorização do trabalho de professor. Elucidar as 

consequências do discurso social comum negativo que os cidadãos reafirmam 

diariamente a respeito do trabalho do professor da escola pública foi o que levou a 

realização dessa pesquisa, pois enquanto professora da rede pública observava o 

compromisso e o empenho da maior parte dos professores com a formação do aluno, 

mas o discurso comum que se relacionava a esse trabalho não era compatível ao 

exercício profissional. Para compreender a precariedade que a profissão de professor da 

escola pública estava inserida no discurso comum e torna visíveis caminhos que 

possibilitem a autorização social do trabalho docente, busquei subsídios teóricos que se 

referissem ao papel do trabalho, como eixo estruturante na condição humana.  

 
O labor é a atividade que corresponde ao processo biológico do corpo 
humano, cujo crescimento espontâneo, metabolismo e eventual 
declínio têm a ver com as necessidades vitais produzidas e 
introduzidas pelo labor no processo da vida. A condição humanado 
labor é a própria vida.  (ARENDT, 1989:15) 

 

Esse papel estruturante do trabalho na condição humana, relacionado ao 

trabalho de professor, tem um lugar fundamental e importante na transmissão de 

conceitos e de valores socialmente acumulados pelo homem. A busca de respostas para 

dizer a quem interessaria a desautorização profissional do trabalho de professor, abriu 

uma série de considerações a respeito da valorização docente; a mais comum se 

                                                 
9 Entrevista de Moacir Gadotti in MOSÉ, Viviane (org.) A escola e os desafios contemporâneos. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. 
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relaciona à questão salarial, mas não somente, pois se considerarmos os salários pagos 

pelo município de São Paulo em comparação com os salários médios dos professores do 

Brasil, conforme indicado anteriormente na Tabela 2: “Salários de Docentes do 

Município de São Paulo” e no Gráfico 1: “Remuneração do Piso Nacional”, percebemos 

que mesmo salários superiores ao piso nacional – caso da SME-SP – não garantiram que 

os resultados do município estivessem entre os primeiros no IDEB-2013. 

Um item subjetivo, mas não menos importante, é a forma como a população 

do município de São Paulo se relaciona com a escola. Nos relatos dos professores da UE 

pesquisada, observamos que os docentes não sentem que as famílias se colocam como 

corresponsáveis pelo processo de formação escolar dos filhos. Assim como a sociedade, 

de forma geral, não compartilha com os professores a responsabilidade sobre a 

formação escolar dos alunos enquanto cidadãos. Garantir salários compatíveis com a 

formação acadêmica do professor é um item fundamental na construção da profissão 

docente, assim como oferecer uma infraestrutura necessária ao trabalho do profissional 

do ensino, mas somente salários e infraestrutura adequada não garantem uma educação 

de qualidade, como podemos, por exemplo, observar os Centros Educacionais 

Unificados (CEU’s), no município de São Paulo, que oferecem condições físicas 

favoráveis, mas garantem que todos os seus alunos alcancem a expectativa de 

aprendizagem esperada. 

A formação dos professores, item tão importante quando observamos as 

expectativas da LDB na formação profissional, assim como no PNE 2011-2020, é 

fundamental, mas, também, não garante uma educação de qualidade, pois observamos 

na Unidade Educacional pesquisada que 100% dos profissionais possuem licenciatura e 

90% também possuem especialização Lato Sensu na área educacional. 

Acreditamos que para atender as especificidades do trabalho dentro da escola 

é necessário considerar que toda a relação de aprendizagem se relaciona diretamente a 

outra questão estruturante na vida de todos os indivíduos que estão dentro do ambiente 

escolar, que é relação humana. Portanto, a formação pessoal - ou seja, relacionada a 

princípios éticos e morais, valores, forma de relacionar-se com os outros – dos 

profissionais que trabalham com a formação escolar é tão importante quanto à formação 

técnica-acadêmica, bons salários e infraestrutura. Essa questão singular do sujeito que 

ensina o professor é um item muito importante, se não o maior deles, posto que, o 

professor tem um papel fundamental na construção da atividade cidadã. As marcas 

deixadas em cada aluno são impressões importantes e estruturantes, que podem 
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encaminhar para o desenvolvimento pleno da cidadania e todas as questões que 

envolvem essa construção, ou ser um instrumento limitador na construção dessa 

identidade.  

É preciso que o professor considere a violência em que os alunos da escola 

pública estão inseridos.  

 
(...) olhando pela coisa prática eu fiaria assustado, pela questão da 
violência, por exemplo, nos que trabalhamos com o fundamental I a 
coisa é mais, é um pouco diferente, agora quando a gente vai pro 
fundamental II, pro ensino médio, eu tenho um pouco de receio, nas, 
tem situações ai que chegam a ser incontroláveis, incabíveis, situações 
assim que eu nunca imaginei, ouvi, né?  De professor ser morto ou 
agredido, levar um soco e quando eu estava no ensino médio eu 
presenciei uma cena de um aluno que quase deu um soco no professor 
de geografia, ele foi impedido pelos demais que estavam próximos. 
Então por esse motivo eu fico com um pezinho atrás.   (Entrevista 
D26) 

 

A violência observada no relato desse professor é um item importante, pois 

faz parte das relações escolares. Apesar dos muros, a escola não esta dissociada da 

sociedade, os índices de violência social se refletem na escola. Situação agravada pelo 

fato de que na escola esses indicadores não são apenas numéricos, mas sim, vinculados 

a indivíduos reais, com os quais o professor se relaciona diretamente. Ele está tão 

próximo que pode visualizar o caminho que muitos de seus alunos irão trilhar as 

escolhas feitas - muitas vezes sem consciência das consequências – levam a caminhos 

difíceis e que nenhum educador gostaria que fosse um caminho a seguir, mas a 

realidade indica que será o caminho trilhado por muitos desses alunos. 

A formação do professor deve levar em consideração os avanços 

tecnológicos, as técnicas educacionais, mas também, uma formação mais humana, 

voltada para as questões pessoais de relacionamento, pois todo conhecimento social 

acumulado se inter-relaciona a conceitos e valores diversificados de uma sociedade de 

classes como a que vivemos e precisam ser esclarecidos, como nos indica Apple, que 

mostra que há uma intencionalidade ideológica que pode ser observada quando fazemos 

uma leitura crítica dos interesses sociais, econômicos, políticos e culturais que a 

instituição escola atende. 

 
(...) a educação não era um empreendimento neutro e de que, pela 
própria natureza da instituição, o educador estava envolvido em um 
ato politico, estivesse ciente ou não disso. Sustentei a tese de que, em 
ultima análise, os educadores não teriam como separar totalmente sua 
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atividade educacional das diferentes reações dos sistemas 
institucionais e das formas de consciência que dominam economias 
altamente industrializadas como a nossa. (APPLE, 2006:35). 

 
A formação crítica necessária para compreender a rede de relações sociais 

que envolvem a prática docente necessita buscar subsídios teóricos que esclareça essa 

questão, pois a profissão vem sendo desconstruída socialmente e tornou-se uma carreira 

pouco atrativa para os jovens, ano a ano o interesse pela carreira profissional docente 

vem diminuindo, conforme já apontamos. 

 
  O homem comum e corrente é um ser social e histórico; isto é, 
encontrasse imerso em uma rede de relações sociais e enraizado em 
um determinado terreno histórico. Sua própria cotidianidade está 
condiciona da histórica e socialmente, e o mesmo se pode dizer da 
visão que tem da própria atividade prática. (SÁNCHEZ: 2011:33).       

 
A queda na opção pelas licenciaturas pode estar relacionada ao discurso 

social que desvaloriza a profissão docente e também as circunstancias desfavoráveis que 

envolvem o trabalho docente. O discurso comum recorrente reafirma a condição 

negativa que envolve a profissão, associando o trabalho do professor, por exemplo, a 

um não trabalho. É comum que os professores sejam abordados com a seguinte questão: 

“Professor você só dá aula, ou trabalha?”, essa questão é um exemplo das implicações 

que o discurso social tem a desconstrução do trabalho docente. E as consequências 

desse discurso é uma desautorização social do professor, que associa a profissão 

docente a baixos salários, ambiente de trabalho hostil e desconectado do tempo e das 

transformações da linguagem e da informação.  

As implicações pedagógicas dessa (des) construção do trabalho do professor 

dificultam e muitas vezes impedem que toda criança, individualmente, tenha o direito a 

uma educação pública de qualidade, uma vez que o espaço escolar é um espaço social 

privilegiado na garantia de efetivação de direitos como, os que afirmam o Artigo 4º do 

Estatuto da Criança e do Adolescente: 

 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
 

Esses direitos tão importantes e que se remetem a direitos subjetivos 

estruturantes da cidadania como: dignidade, respeito e liberdade, só poderão ser 
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vivenciados se o mediador responsável pelas relações escolares for um profissional que 

tenha esses direitos garantidos. O trabalho do professor deve ser valorizado, já que ele é 

um agente de garantia de dignidade singular e ao mesmo tempo coletiva. Muito mais 

que amigos a escola precisa de cidadãos que exijam qualidade e garantia de ensino a 

todos. Isso exige profissionais reconhecidos socialmente para exercer essa função. 

As afirmações negativas a respeito da profissão de professor vêm 

provocando algumas mudanças nas ações relacionadas à politicas públicas, como os 

critérios de organização e gerenciamento escolar e de valorização, que propõe o 

PNE/2011-2020, na estrutura de trabalho dos professores do Brasil como um todo. No 

entanto, essas ações não asseguram, a autorização social do trabalho de professor. As 

implicações pedagógicas dessa desvalorização são que, muitas vezes, os alunos não 

percebem o professor como agente de transformação e de formação cidadã, associam 

esses profissionais, com os quais se relacionam diariamente, como fracassados, pois o 

sucesso profissional na concepção desses alunos se relaciona a ganhos financeiros e 

reconhecimento social, por isso o desejo deles e tornarem se jogadores de futebol e 

cantores, por exemplo. E um profissional sem esse reconhecimento social, não pode ser 

uma um instrumento de promoção da dignidade, respeito e liberdade.  

Os alunos observam que o espaço escolar, que deveria ser de promoção da 

dignidade humana, não é. A escola não é um ambiente agradável para os alunos e todos 

os que trabalham nela. Ela não dispõe de todos os recursos disponíveis no mercado para 

a promoção da aprendizagem, assim como os bons hospitais dispõem, de todos os 

recursos descobertos para o diagnóstico e tratamento das doenças, bons clubes de 

futebol dispõem de todos os recursos para que o atleta desenvolva plenamente as suas 

potencialidades e bons investidores e administradores dispõem de todas as informações 

e conhecimento a respeito do trabalho que irão desenvolver. No cotidiano escolar da 

escola pública o recurso disponível é, na maior parte do tempo, lousa, canetão e livros.  

A linguagem virtual atual que conecta os alunos e os profissionais do ensino 

ao mundo e os recursos inerentes a ela, usados cotidianamente, não estão disponíveis na 

escola. O número de alunos sob a responsabilidade do professor é maior do que ele pode 

acolher, esses elementos dificultam a compreensão e o sentido do que é ensinado na 

escola.  Os alunos observam o desgaste dos professores que se desdobram em dupla 

jornada. O tempo necessário para avaliar as ações desenvolvidas só diminui e isso 

reflete na ação docente.  
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O direito a educação passa necessariamente pela mudança nas condições de 

trabalho do professor e na concepção social da profissão docente. É fundamental que o 

professor tenha garantido o acesso a uma formação pessoal e profissional qualificada e 

condições efetivas de desenvolver o seu trabalho. Essas mudanças na estrutura 

educacional permitirá que as relações escolares se tornem mais humanizadas, pois 

garantirá que os valores sociais tão importantes para a construção de uma sociedade 

mais justa e igualitária, sejam vivenciados dentro da própria escola, assim como o 

conhecimento social histórico acumulado seja significado e compreendido por todos e o 

direito a dignidade, ao respeito e a liberdade se torne enfim, realidade. 
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APÊNDICE - ENTREVISTAS 

Entrevistado: D.26           

Formação: magistério: CEFAM- Pedagogia. Especialização: Ética e Cidadania. 

Trabalha na prefeitura de São Paulo e na prefeitura de Cotia 

Entrevistador: Dorotéa 

Data: 23/10/2013 

Local: Unidade Escolar 

Tempo: 26`24`` 

Fale sobre o Ofício Docente? 

Resposta: bom, pra mim o oficio docente sempre foi um sonho, então, desde pequeno eu 

quis ser professor e eu sempre gostei muito dessa questão da gestão, mesmo sem nunca 

ter sido professor eu queria um dia ser um coordenador pedagógico, ou um orientador 

pedagógico, alguém que trabalhasse com essa questão de formação de professores. Daí 

por isso eu fui fazer o magistério, né. Eu fui orientado por uma professora no ensino 

médio, daí eu fui fazer o magistério. E eu saí do magistério muito satisfeito mesmo, 

porque o oficio de professor pra mim era o meu sonho, hoje já é realidade, há mais de 

oito anos. É um oficio difícil, não é algo fácil, acho que os desafios são maiores a cada 

dia.  Cada dia a gente tem, são muitos alunos na sala de aula, parece que os problemas 

sociais, os problemas de aprendizagem, os problemas de saúde, todos esses problemas 

que interferem na questão da aprendizagem, parece que cada vez eles aumentam mais. 

É, mas, ainda é um oficio que eu acredito. É um oficio que eu não quero deixar de ter. 

Acho que se eu fosse procurar outra formação eu faria uma, outra licenciatura (risos), 

inclusive. 

O Ofício você falou que pensava que era o ideal, a profissão que você sonhou e agora é 

o seu trabalho, como que é ser um trabalhador da educação? 

Resposta: Como que é ser um trabalhador da educação? É muito bom. É muito 

gratificante, mas eu acho que o preço que a gente paga, também é alto, né? Por 

exemplo, a essa altura do campeonato, o quarto bimestre, a gente tá exausto, a gente já 

tá muito cansado, porque eu acho que nem todo mundo, sente esse peso, acho que quem 

sente esse peso é o profissional que se dedica mais, porque eu, por exemplo, como eu 

gosto muito, eu fico até ansioso pra iniciar um ano letivo. Então, eu inicio com todo gás 

e é projeto disso, projeto daquilo e é registro e é não sei o que, e é preparar atividade. E 

a gente prepara com aquela maior alegria, aquela empolgação toda. Então, todo esse 
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empenho, eu acho que vai custando pra gente na questão do cansaço, do esforço. Porque 

é um esforço físico grande, principalmente com criança pequena, né? Porque quanto 

mais eles são pequenos mais esforço a gente empreende. E a questão intelectual 

também, né? É, claro que hoje em dia tem muitas coisas que nos ajudam, as mídias 

sociais, a internet, os blogs da vida, mas se é o professor que tem que trabalhar sozinho, 

produzir material didático, ele tem que planejar só, ele tem que fazer tudo só. É um 

esforço muito grande, então, chega um determinado tempo do ano que esse peso é 

exorbitante. 

Pergunta: E pra você é tranquilo usar essas ferramentas tecnológicas, os blogs? E 

preparar suas aulas com a colaboração da mídia é fácil? 

Resposta: Eu não digo que seja fácil, não sei, de repente porque a minha geração, ou a 

formação que eu tive, eu acho, eu não encontro grandes dificuldades, mas eu sei que pra 

muitos professores não é tão fácil, preparar, por exemplo, uma aula num PowerPoint 

sabe lá, usar um, Data Show. Pra mim, eu acho indispensável, eu não consigo pensar, 

por exemplo, num período, sei lá um ano, não vou usar uma única vez um Datashow, 

uma apresentação de PowerPoint, ou um MP3 que seja alguma coisa vai ter que tem. 

Porque já foi, sei lá, o tempo de lousa e giz, ou lousa e canetão como é o nosso caso, 

não dá mais pra ficar assim. 

Pergunta: Como você se sente em relação ao seu trabalho, mas agora do ponto de vista 

de uma sensação pessoal, como você se sente em relação a esse trabalho? 

Resposta: Eu me sinto muito bem. Embora assim, às vezes a gente acaba endossando o 

discurso da grande massa, né? De reclamar um pouco, a gente reclama com relação à 

desvalorização, a questão de salário. 

Pergunta: E como é essa questão do salário pra você? 

Resposta: Pra mim pesa, mas não pesa tanto quanto o que eu penso sobre o meu 

trabalho, sobre o meu prazer de trabalhar, né. Deixa-me tentar ser um pouquinho mais 

claro, vou falar de coisas separadamente. Eu acho que eu poderia ser melhor valorizado, 

pelas famílias, acho que as famílias não valorizam tanto, o nosso trabalho. E a gente 

percebe isso, por exemplo, quando a gente envia um trabalho pra casa, e a gente dá o 

maior gás com os alunos, à gente planejou, a gente preparou e a gente vê que a atividade 

volta sem o devido cuidado ou às vezes a família nem perguntou se tinha alguma coisa 

pra fazer e a gente sabia, enquanto educador, que aquela parte é fundamental, ou então 

você planejou aquilo porque é justamente que você queria e que tivesse a intervenção de 

outra pessoa que não fosse você, ou que ele tivesse um vínculo a mais com o pai e a 
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mãe, ou com alguém que faz parte do núcleo familiar dele em relação ao 

desenvolvimento da aprendizagem dele e, isso é um pouquinho frustrante. A questão de 

valorização no sentido financeiro também, acho que deveria ganhar muito mais (risada), 

muito mesmo, por conta do nosso trabalho, embora se a agente for comparar com outros 

profissionais, com o mesmo nível de formação, a gente trabalha um pouco menos, em 

relação a carga horaria, com aluno, mas é como eu digo a gente não para de trabalhar, é 

final de semana a gente vai assistir um filme, a gente tá pensando aquele filme 

pedagogicamente falando, a gente lê um livro, pro nosso próprio lazer, a gente já esta 

pensando, eu poderia fazer isso com o aluno, o professor trabalha praticamente 24 

horas, então eu acho que a gente, deveria ser mais bem valorizado financeiramente, até 

para que a gente pudesse também em uma forma de pensar em não acumular com um 

outro cargo, porque pesa muito acumular outro cargo. A gente, não dá pra você ser 

100%, nos dois cargos, tem gente que não concorda muito com a minha fala, mas não 

da pra você ser 100% nos dois cargos, ou então você é 100%, sei lá no 1º bimestre, por 

exemplo, eu estou com a EJA (educação de jovens e adultos) a noite e o regular durante 

o dia, as vezes eu me pego, eu me percebo, que estou dando muito mais gás na EJA, do 

que no regular, daí eu volto, me corrijo, então eu acho que,  essa questão financeira  

pesa também  nisso né, nessa necessidade  de a gente acumular, bom já falei da 

valorização, do financeiro, agora a questão da minha satisfação. A minha satisfação por 

incrível que pareça, não obstante a tudo isso daí, é positiva, sabe gosto muito do meu 

trabalho, gosto mesmo, eu me sinto realizado dando aula, aquela coisa de, você quase 

chorar, quando vê um aluno, evoluindo, por exemplo, no sistema solar que nós 

montamos né? Com neon, quando eu vi a cara deles, a carinha deles, aquela boca de 

espanto, “nossa, que coisa!” isso que é o gratificante, né?  Independente se a família, tá 

levando a sério, ou se não tá, se vai ter cinco reais na minha conta no final do mês, 

entendeu? Eu acho que tem coisa, que o dinheiro não paga né? E tem coisa que vai ser 

que a gente vai ter que, essa questão da valorização a gente vai ter que pinçar um 

pouquinho entre nós mesmos e os nossos alunos, nessa relação, fora disso, é muito 

pouco.  

Pergunta: Você já tirou alguma licença? 

Resposta: Tirei, eu tirei licença uma vez por tendinite. Tendinite e bursite, foi, acho que 

foi algo mais de stress do que propriamente, questão mais fisiológica, né? Acho que o 

stress abriu  a porta e  eu acabei tirando. Foi um ano bem complicado pra mim, não só 

na questão do meu trabalho, né? Mas, acabou somatizando e eu tirei licença sim. 
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Pergunta: Você ficou quanto tempo afastado? 

Resposta: Eu fiquei dez dias.  

Pergunta: Como foi a sensação de dez dias fora? 

Resposta: foi estranho, porque eu não gosto de ficar em casa sem ter o que fazer, e 

também aquela preocupação, os alunos estão com outra pessoa, o que será que está 

acontecendo, será que eles estão tendo a, será que eles estão sendo subsidiados, sabe, 

você fica nessa insegurança, até mesmo de voltar. Você não sabe como vai ser recebido 

ou em que pé que as coisas estarão 

Pergunta: E como foi essa volta? 

Resposta: Quando eu voltei os alunos estavam um pouquinho mexidos em relação à 

disciplina, mas também não foi uma coisa muito, que fugiu muito do  controle. Logo 

depois que eu cheguei, a gente já conversou, já reestabelecemos os nossos combinados e 

fluiu, né, inclusive, foi uma turma de quarto ano, hoje eles estão no sexto. Eles eram 

uma turma complicadíssima, de comportamento e de aprendizagem e um pouco de tudo, 

mais de comportamento.  E eu lembro que com essa turma, a minha postura teve que ser 

mais flexível, até mesmo em relação ao currículo, com eles não era aquela aula 

conteudista e cheia de coisa, cheia de livros, não.  A gente trabalhou muito projeto 

mesmo, sequência didática, bem pontuais, eu sei que eles amavam leitura. Então o 

remédio para acalmá-los era leitura.  Aquele ano a gente leu: Ei tem alguém aí?   Sabe a 

gente leu O menino do dedo verde. A gente leu A bolsa amarela.  E, assim, era uma 

leitura por prazer mesmo, não eram cobrados de nada e ao final a gente sempre atrelava 

a uma atividade pratica, então a bolsa amarela, por exemplo, nos fizemos oficinas de 

bolsa. E nos fizemos bolsa e eles puderam levar para casa. Claro que eram (risos) bem 

artesanais mesmo. Eles trouxeram camisetas velhas e as calças usadas. A gente recortou 

e fizemos bolso e botões, mas foi assim, aquela, era uma turma difícil, muitos até 

ficavam assim, você vai trabalhar com agulha com aquela turma, você é louco, tal, mas 

foi supertranquilo, assim o trabalho com eles e depois eu encerrei o ano muito feliz. 

Muito feliz mesmo, depois de ouvir o que os colegas do quinto ano, falavam e o que 

falam deles hoje.   

Pergunta: O que você pensa do trabalho dos demais professores? 

Resposta: olha, hã, especificamente aqui dessa escola, a gente tem um time muito bom, 

são profissionais competentes, bem formados, os dois professores que trabalham 

comigo são professores maravilhosos (Os professores trabalham com projeto 

interdisciplinar, e os três dão aulas para as três classes, cada um é responsável por uma 
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disciplina). O professor P. e a professora R. são muito competentes mesmo.  A gente se 

esforça ao máximo pra falar a mesma língua, né? A mesma postura em relação aos 

alunos. E como eu já trabalhei um pouquinho com cada um, então a visão que eu tenho 

deles assim, a gente tem um ou outro do grupo que destoa em relação a combinados, a 

de repente, como eu posso dizer, de uma forma, que eu não empregue muito juízo de 

valor, assim, tem profissional que tem um pouco mais de dificuldade de se entregar 

mais a determinados projetos, determinadas situações que o grupo pensa, mas no geral o 

grupo é muito bom.  Agora no âmbito um pouco maior, acredito que no Brasil a gente 

tenha professores muito qualificados, né? Até porque, nos temos programas bons em 

nível da união, nos temos documentos, muito bom. Referencial bom, vira e mexe, nós 

temos congressos. Nós temos possibilidades de formação, né? É claro, que essa é uma 

opinião minha, um professor de uma região metropolitana, grande São Paulo, ou né? Eu 

sei que, nos interiores do Brasil, a coisa, não é tão assim, né? Eu sei que tem muita 

gente por aí, que, pra elas é negado o acesso a alguns bens culturais e que agente tem. 

Por exemplo, o acesso às tecnologias e tudo mais. Eu tenho um Blog que eu 

compartilho esse Blog eu fiz, eu sempre quis ter alguma coisa assim, porque eu sempre 

achei que eu tivesse que terceirizar alguma coisa, sabe aquela sensação de ter que deixar 

alguma coisa, pra alguém. Há se alguém precisar, ou se alguém precisar de um 

referencia então eu sempre senti essa necessidade. Já pensei até em escrever alguma 

obra didática ou até mesmo paradidática e daí eu vivi uma situação de uma amiga que 

está na Indonésia e chegando lá ela foi convidada a fazer um trabalho com crianças num 

ambiente confessional e tal, e ela não tem nenhuma formação na área de educação e ela 

queria algum auxílio. E o Blog foi à ferramenta que eu achei mais fácil, pra esse 

intercâmbio. O Face book e o Skype são pra momentos pontuais. O Blog, qualquer 

conversa que a gente queira registrar, vai ficar ali, até um de nós resolvermos apagar, 

né? Fora que e de um alcance muito maior. Eu achei que não fosse ter o alcance que 

teve que tem hoje. Hoje eu vejo que tem visualizações no mundo inteiro e eu 

compartilho tanto coisas práticas como teóricas com a educação, a educação cristã que é 

o foco  né? A didática da alfabetização, a arte, cultura, está sendo muito bom. 

Pergunta: O que você acharia do seu filho ser professor? 

Resposta: Olha, eu ia achar bom, mas acho que ao mesmo tempo eu ia ficar com o 

coração mais apertado(risos) porque eu sei quais as agruras da profissão e quais são os 

deleites, né? E, é que eu não tenho filho, e que se eu tiver eu vou mudar um pouco essa 

visão. A gente vai encarar de uma outra forma. Eu acharia legal, no sentido de olha eu 



119 
 

 
 

vou seguir a profissão do meu pai, ou eu quero fazer algo de bom pra humanidade, eu 

quero mudar o mundo, porque eu ainda acredito que o professor seja esse profissional, 

que transforma o intelectual orgânico lá do Gramsci então, eu acharia legal nesse 

aspecto. Filosófico, né? Bom, mas olhando pela coisa prática eu ficaria assustado, pela 

questão da violência, por exemplo, nós que trabalhamos com o fundamental I a coisa é 

mais, é um pouco diferente, agora quando a gente vai pro fundamental II, pro ensino 

médio, eu tenho um pouco de receio, nas, tem situações ai que chegam a ser 

incontroláveis, incabíveis, situações assim que eu nunca imaginei, ouvi, né?  De 

professor ser morto ou agredido, levar um soco e quando eu estava no ensino médio eu 

presenciei uma cena de um aluno que quase deu um soco no professor de geografia, ele 

foi impedido pelos demais que estavam próximos. Então por esse motivo eu fico com 

um pezinho atrás.    

Entrevistador: Você fez magistério ou colegial normal, como foi? 

Resposta: Então, quando eu estava no ensino médio, eu cursei o primeiro ano regular, 

quando eu fui pro 2º, 3º e 4º na modalidade Normal. 

Entrevistador: Foi nesse primeiro ano que aconteceu esse incidente? 

Resposta: Foi 

Entrevistador: E você sente diferença entre o magistério e o colegial normal? A questão 

da violência? 

Resposta: Sim, sim. Senti, eu acho que era um âmbito totalmente diferente na questão 

dos ideais, os objetivos, a clareza do porque que eu tô aqui. Eu vim aqui fazer o quê? 

Acho que tinha de repente, seja isso o que falta no nosso ensino regular essa clareza 

esse objetivo, essa meta, que eu tô fazendo aqui.  A gente sabe que no nosso país, o 

ensino fundamental é obrigatório, então eles vêm porque a família esta obrigando, o 

governo esta obrigando. O Estado de uma forma geral tá obrigando. Agora o Magistério 

era uma opção, eu tinha a obrigatoriedade de cursar até o 8º ano na época do ensino 

fundamental. O ensino Médio não é obrigatório, mas ainda tinha uma pressão social, 

pressão da família. Agora quando eu opto pelo Magistério é uma coisa totalmente 

diferente, ninguém está me obrigando. Claro que a gente sabe que outros foram na 

época hoje nem tem mais, eu fui da última turma do magistério público, aquele do 

CEFAM pelo menos. 

Entrevistador: E como foi essa despedida? 

Resposta: Foi uma sensação bem complicada, eu lembro que na época a gente foi pras 

ruas, à gente fez manifestação na Secretaria da Educação.  A gente fez várias situações 
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assim, eu acho que isso que diferenciava o público do Magistério e o público do 

Regular, ensino médio regular. Essa questão da politização sabe? Esse senso politico, 

esse senso moral, ético eu acho que é um pouquinho mais forte. Por isso que a gente 

sentiu tanto, eu acho que mais jovens teriam que ter essa oportunidade, dessa formação. 

Eu fiz magistério e fiquei um ano sem estudar, porque na época eu não tinha condições. 

Não sei por que eu coloquei na minha cabeça que eu não ia passar no vestibular público, 

hoje acho que se fosse hoje eu teria outra postura, né? Ainda mais um aluno que me 

falasse isso, eu diria, não. Você tem que tentar pelo menos. E eu não fui eu fiquei um 

ano parado, daí depois de um ano eu fui pra Universidade privada, mas eu tinha bolsa 

integral. Estudei pedagogia, terminei, fiquei mais um ano sem estudar e fui para a 

especialização em Ética e Cidadania. Mas, parado, parado eu nunca fiquei. O mestrado 

pra mim é um sonho, não um sonho muito distante. Eu quero fazer, mas o maior 

dificultador para o mestrado pra mim, neste momento é tempo, eu tenho dois cargos, é 

complicado fazer. Você demandar mais um tempo pra uma formação tão, assim, como 

eu posso dizer, tão (risos) tão doida, tão forte, tão sistemática como o Strictu Sensu. 

Entrevistador: E você acha que essa formação ia te ajudar na sala de aula? 

Resposta: Acho que sim, acho que toda formação nos ajuda, eu falo para os meus 

pequenos da noite, o conhecimento é um bem que por mais que a gente não use todo 

dia, ou no momento que a gente aprendeu, a gente sempre vai precisar. A gente não 

pode ter essa mentalidade que isso não serve pra mim. Não serve pra mim, mas de 

repente é fundamental que eu aprenda para o outro, né? Porque o Exupéry diz “a gente 

se torna responsável por aquilo que a gente cativa”. Então pelos nossos filhos, né, 

alguma pessoa que vem te pedir conselho. Porque se ela vem pedir conselho e porque 

ela acredita em você, ela confia, então você se torna responsável por aquela pessoa e o 

que você vai fazer, vai falar. Por isso que é muito bom a gente saber um pouquinho de 

cada coisa, pra gente poder ser uma sabedoria ambulante para as pessoas, eu acho 

importante. 

Entrevistador: Você sabe que no CEU- Butantã vai ser oferecido o Mestrado né? 

Resposta: Eu sei, vou concorrer e quero muito participar, mas vai depender de eu 

arrumar a minha vida. Eu não sei dos meus horários, então o que eu faço, eu opto por o 

que? Pois com duas salas do regular, eu faço o que?   
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Entrevistado: S 27- 32 ANOS      

Formação: magistério: CEFAM- Pedagogia-Especialização em Alfabetização 

Inicio da carreira-2000- trabalha na prefeitura de São Paulo e na prefeitura de Osasco- 

Entrevistador: Dorotéa 

Data: 18/11/2013 

Local: Unidade Escolar 

Tempo: 10`29`` 

Entrevistador: Fale-me sobre o oficio docente, o que é isso pra você? 

Resposta: É uma assim, quase treze anos trabalhando com a educação, eu percebo que 

há uma descoberta a cada dia, por mais que você tenha feito magistério, pedagogia, pós-

graduação, é na sala de aula que todo aquele conhecimento vai mesmo, sistematizando, 

você vai aprendendo como fazer aquilo que você estudou como fazer aquilo funcionar. 

E dessa forma você aprende muito com os alunos, aquilo que você aprende com eles, ou 

o que é bom, ou o que não deu certo. Você preparou aquela aula maravilhosa, pensou 

que ia dar certo e não dá, então é a cada dia. O professor tem que ter humildade, mesmo 

de olhar pro trabalho dele e saber que cada dia um pensar diferente, porque assim, com 

o primeiro ano mesmo você vê muito isso, não adianta você chegar assim e dizer, ó, vai 

ser isso. O ano inteiro só vai ser isso, essa semana, você tem uma proposta, mas de 

acordo com o que eles vão te mostrando a cada dia você vai repensando. Igual esse ano 

mesmo, eu pensei assim, eu percebi que no primeiro ano são vários momentos, de 

vários momentos que você tem que pensar como alfabetizar. Então você alfabetiza um 

grupo, logo no primeiro bimestre, depois no segundo você tem mais outro desafio com 

outro grupo e são os quatro bimestre alfabetizando, que antes você pensava assim, eu 

vou fazer um trabalho de alfabetização, ou vou pensar numa proposta de representação 

do sistema de escrita, na analise que agora chama análise linguística, e depois parou, eu 

vou só ampliando, eles vão se alfabetizar naquele tempo que eu quero, todos. E depois 

eu vou fazer um trabalho já de interpretação, vou ampliando, mas não. Pra você 

conseguir que o grupo todo se alfabetize você tem que ir pensando em atividades de 

leitura, análise linguística, é, durante o ano todo, pra tentar pegar cada grupo, senão, 

você esquece no meio do caminho você esquece uns doze, lá. Entendeu? É uma coisa 

que eu aprendi esse ano ainda. Nesse primeiro ano.  

Entrevistador: Você falou muito sobre o seu trabalho, você mostrou como é o desafio, 

como você aprende todo dia, é, mas agora, o que é oficio docente, essa profissão pra 

você? 
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Resposta: Da profissão, aquela coisa de dizer que é um dom, eu não acredito mais nisso. 

Eu acredito que é mesmo uma posição política mesmo, você acredita que todo mundo 

pode aprender independente da classe social, independente da cor, independente do que, 

dos problemas que ele possa estar passando, qualquer ser humano aprende, então 

enquanto professor você tem que ajudar esse aprendizado acontecer. Eu acredito que, 

todos podem aprender, o conhecimento ajuda o ser humano a ser melhor. Ele pode viver 

melhor, não precisa ser médico, não precisa ser doutor, médico, advogado. Mas ele pode 

ser um ser humano melhor conviver melhor em sociedade. E até aquela coisa do 

conhecimento. É cultura aquilo que a gente passa que ele aprende na escola. Então, um 

ser humano ele se humaniza pela acúmulo, pelo conhecimento, por tudo, então te aquela 

coisa da humanização, eu acredito muito nisso, entendeu? Então, enquanto, professora 

eu acredito que todos têm direito e faz parte da humanização. A gente vê muito a 

questão da agressão física, da falta de respeito entre as pessoas, mas é por quê? É pela 

falta de conhecimento, falta cultura, a escola tem essa obrigação é cultural, é humanizar 

o ser humano. Eu gosto muito desse lado, quando der eu vou me aprofundar (risos). 

Entrevistador: Como você se sente, com relação a esse trabalho, eu estou falando assim, 

da satisfação pessoal, profissional, social, salarial. 

Resposta: Ó, é um pouco, é bom você vê que o trabalho dá certo. Quando você vê cada 

aluno aprendendo, um aprende esse mês, outro, outro mês, mas também enquanto 

professora é uma insatisfação muito grande, você vê que o professor não é valorizado, 

não só, e a gente tá sofrendo agora, esta desvalorização em relação à comunidade, 

mesmo, né? Porque antes, você é, tem a questão salarial, que a gente não é valorizada, 

com um salário digno. Tem a questão que é socialmente, o professor, o professor não 

tem aquela coisa mais. Os pais até respeitam, mas não tem aquela atenção. Quando eu 

comecei trabalhar em 2000, eu lembro que era dia do professor, não é pelo presente, 

mas o professor era lembrado, eles vinham pra escola e diziam professora parabéns, 

pelo seu dia. E cada não esta diminuindo isso, eles nem lembram que é dia do professor. 

Não pela data, mas pelo o que, aquele dia significa, entendeu?  

Entrevistador: Você acha que as pessoas não valorizam socialmente a nossa profissão, é 

isso que você esta falando? 

Resposta: É eu acho, eu acho que socialmente a gente não é valorizada, tanto pela nossa 

condição enquanto escola. Escola que é precária as condições, o aluno vem, é mesa 

quebrada. Né? Os muros são sujos, então como você faz? Eu acho que assim, a 

prefeitura, o governo não valoriza e não tem condições assim, adequadas. Tem coisas 
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que poderiam ser melhores e não são, por exemplo, as salas lá de baixo (salas no porão 

da escola, com muita umidade, que chovem dentro, que a fiação é muito antiga, 

queimam todos os aparelhos elétricos, não tem ventiladores). O trabalho é feito porque 

os professores realmente querem agora o, socialmente, acho que é mais assim, porque 

falam assim de colocar a família na escola, né? Mas a questão não é só colocar a família 

na escola, mas a compreensão que a família tem da escola. Eu vi uma reportagem tão 

bonitinha que, não foi na novela. O pai falou assim, a professora foi perguntar, porque 

que você mandou seu filho pro grupo de estudo depois da aula e os outros pais não 

mandaram. Os outros pais falam que tem que trabalhar. Aí ele falou não professora e 

que o que eu posso dar para o meu filho é um prato de comida e a esperança, é o 

conhecimento. Então é essa que é a questão.    

Entrevistador: O que você pensa do trabalho dos demais professores?  

Resposta: Eu vejo um grupo bem empenhado, pelo menos aqui na escola, eu acho 

interessante. E mesmo o trabalho que eu vejo-nos outros municípios como, Cotia, 

Osasco, no Estado e aqui em São Paulo, é você tem professores empenhados, só que 

muitas vezes esbarram nos problemas com questão de disciplina e acabam dificultando 

um pouco o trabalho. A maior parte assim, eu acho que é muito dedicado. Eu falo 

enquanto nível I(risos), enquanto nível I eu vejo professores bem assim que, né? 

Acabam se dedicando. 

Entrevistador: O que você acha do seu filho ser professor? 

Resposta: Eu gostaria, eu incentivaria, (risos), eu tenho uma colega que trabalha comigo 

à tarde, que falou minha filha falou que ia ser professora e ela disse, não pelo amor de 

deus não vai ser. Eu incentivaria porque acho que é uma profissão digna, só tem que ser 

valorizada. Eu ficaria feliz, não teria nenhum problema. 

Entrevistador: Você já tirou licença alguma vez? 

Resposta: Tirei, tirei uma vez aqui em São Paulo (Prefeitura de SP), eu fiz uma cirurgia 

e precisei tirar um mês. 

Entrevistador: E o que você achou, qual foi à sensação, como você se sentiu? 

Resposta: 

Ah! Tirar licença foi assim uma emergência, uma necessidade mesmo, mas, não é legal 

não, porque é pior você fica em casa, aí você vai, é aquela coisa, você fez uma cirurgia, 

você tem um corte. Tem ali, um problema mesmo, que você ainda tem que ficar 

provando, lá no DSS (Departamento de saúde do servidor), que você realmente está 
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doente, então assim é muito complicado. Eu prefiro mesmo não ficar doente pra tirar 

licença, eu prefiro estar trabalhando. 

Entrevistador: Interferiu no seu trabalho, você acha que interfere? 

Resposta: No caso, a licença, nesse caso, ficou um, outro professor que deu 

continuidade ao trabalho e, eu estava com o 4º ano. Dá uma, certa, diferença assim, mas 

foi um mês só.   
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Entrevistado: A 28-        

Formação: magistério (ensino médio)- Pedagogia e especialização em Psicopedagogia 

clínica. 

Inicio da carreira-1988- Trabalha na prefeitura de São Paulo e na prefeitura de Taboão 

da Serra.  

Entrevistador: Dorotéa 

Data: 21/11/2013 

Local: Unidade Escolar 

Tempo: 19`42`` 

Entrevistador: Eu quero que você me fale sobre o oficio docente. O que você entende 

por oficio docente? 

Resposta: Bom, quando eu escolhi fazer o magistério, foi uma opção mesmo. Eu sempre 

gostei de escola, gostava do ambiente escolar, então a minha opção pelo magistério foi 

pensando mesmo em trabalhar dentro de escola, com crianças, com formação. Eu era 

muito novinha, então você não tem muita noção, nada o que você vai fazer como vai ser 

esse trabalho, mas eu tinha muita vontade de aprender a trabalhar com criança. Aí eu 

fui, fiz o magistério, quando eu terminei o magistério eu já estava trabalhando na escola 

com os pequenininhos. Eu tinha um pouco dessa ideia da formação de trabalhar com a 

criança, de ensinar e a minha experiência, foi muito grande em escola particular. Eu 

trabalhei 15 anos em escola particular, lecionando com crianças da escola particular, 

trabalhei com berçário, maternal. Depois peguei os alunos de ensino fundamental, 3º e 

4º ano eu trabalhei bastante tempo e pra mim assim, é uma coisa especial, ensinar outra 

pessoa. Eu acho que o ato de ensinar, de estar junto de acompanhar o desenvolvimento 

do outro, a aprendizagem do outro, pra mim é uma coisa especial é um, é um oficio que 

eu tinha vontade de exercer. Porque eu acho que é importante você ter alguém que te 

ensine, então eu sempre valorizei muito. No meu conceito é uma formação muito 

importante, eu tinha isso e tenho como sendo uma coisa muito importante. Apesar de 

não estar tão prestigiada hoje a profissão, né? Mas, quando eu iniciei, eu me sentia 

muito valorizada, com a minha realização de ter conseguido um diploma do magistério, 

eu fiquei muito feliz, porque era uma coisa que eu almejei, eu queria dar aula, e tinha, 

eu tive um referencial positivo na escola, né, eu sempre gostei de ir pra escola, dos meus 

professores, eu tinha uma relação positiva, então eu optei por isso e quis trabalhar por 

isso, eu acho muito importante esse trabalho. 
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Entrevistador: E como você se sente em relação a esse trabalho? Você é uma pessoa 

realizada, você consegue fazer suas coisas? 

Resposta: Acho que assim, eu me sinto realizada no aspecto que eu faço uma coisa que 

eu gosto, eu gosto de trabalhar com gente, eu gosto de trabalhar com pessoas, de 

interagir, eu me sinto realizada. É bem com o que eu faço, eu gosto do que eu faço.  Eu 

gosto de estar junto, gosto de me relacionar, porém assim, eu acho que a profissão esta 

um pouco desprestigiada, né? E aí, já teve alguns momentos que eu pensei assim, ah, se 

eu não tivesse há 20 anos nessa profissão eu iria fazer outra coisa. Mas são aqueles 

momentos que a gente se sente um pouco cansada, né? Com relação assim, as famílias, 

às vezes os pais, os próprios alunos a gente lida com um público que às vezes, não 

valoriza o nosso trabalho, não vê o professor como uma figura importante dentro da 

formação do filho, dentro da sua formação, que pode aprender junto, que pode ensinar. 

Eu vejo que eles não têm esse olhar, assim, né? Como a sociedade de um modo geral foi 

desprestigiando o professor e alguns professores, é por conta disso também foram se 

desmotivando, não sei se uma coisa foi gerando a outra, foram se desmotivando, porque 

tem uma carência também na formação do professor, na relação que o professor 

estabelece e ai eu acho que vai fortificando essa ideia, né?  Eu acho até que esta 

relacionada à formação, a forma de lidar com o outro. É de conhecimento mesmo, 

porque, não tenho aquela ideia que o professor tem que saber tudo, mas ele tem que ter 

uma gestão do grupo, porque você está a frente de um grupo de aluno, ou crianças, seja 

adolescente. Você tem que ter um olhar pra esse grupo que você, é o par mais 

desenvolvido né? Ou é aquela pessoa que vai organizar as atividades, você não sabe 

tudo, porque ninguém sabe tudo, mas a gente tem um domínio à gente tem um 

conhecimento um pouco maior pra organizar e ajudar que o outro se desenvolvam na 

aprendizagem dele. Eu percebo que tem um monte de professores que não tem muito 

esse olhar, esse cuidado, de ter esse ponto de referencia também para os alunos, aí eu 

acho que os alunos percebem isso, também. Eu acho que isso está muito ligada a 

formação que o professor teve, infelizmente eu acho que o professor teve. O professor 

também sofre de uma carência na sua formação, né? É eu vejo assim, que eles acabam 

não investindo também na profissão, porque tudo é caro, se você pensar, assim um livro 

é caro, cinema é caro, teatro é caro. Curso bom é caro, pra você conseguir avançar e 

tudo. O salario que não ajuda também, a pessoa não tem o seu curso, não tem um 

incentivo politico do governo em função de garantir isso. Muitas horas de trabalho 
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também, você acaba não se dedicando ao estudo, e aí a formação acaba ficando 

deficitária, o professor não tem é, o preparo, né? 

  

Entrevistador: Você esta há 20 anos na sala de aula, o que você acha que deve ter na 

formação?  

Resposta: Eu acho que na formação dele, além de ter o domínio do conteúdo, que ele 

tem que ter o conteúdo dominado, saber tudo, ele precisa saber um pouco de 

conhecimento do desenvolvimento humano, como o ser humano se desenvolve. Como 

se dá as relações sociais entre os grupos, né? São questões que o professor tem que ter 

esse conhecimento. Um pouco da psicologia da relação entre as pessoas. Ter um 

traquejo, ter um domínio pra lidar com essas relações com as pessoas pra poder se 

relacionar e conseguir enfrentar as questões que aparecem no grupo né? 

Entrevistador: Você sente diferença entre os alunos de 20 anos atrás e os alunos de 

hoje? 

Resposta: Eu comecei na escola particular, então assim quando eu vim pra rede pública 

eu senti muita diferença. Um aluno da rede particular ele tem assim, por mais que ele 

tenha dificuldade, não faça lição, não entregue trabalho, nãnãnã, ele tem um pai por trás 

que paga uma escola, que quer um retorno, então é mais cobrado. E aluno da rede 

pública, assim, eu senti que falta um pouco desse, da família dessa cobrança. Às vezes 

os alunos acabam deixando de fazer, o professor não tem como. Você cobra dele, você 

exige que ele faça, mas você não tem como exigir desse aluno e ai, eu sinto assim que, 

de quando eu comecei pra agora, parece que as famílias estão deixando esse cuidado, da 

escola meio de lado. De acompanhar lição de acompanhar caderno, porque criança 

precisa de rotina, então a família tem que olhar todo dia, não pode passar essa cobrança. 

Deixa eu ver sua lição, deixa eu ver o seu caderno. E ai, a família não dando essa 

resposta pra criança, a criança também vai, acaba se desmotivando. Apesar de 

considerar que nós temos muitos alunos bons, aqui nessa escola, eu considero que a 

gente tem grupos de alunos muito bons. Assim, que dão uma resposta positiva, estão 

sempre empenhados em fazer, né? Mas a gente tem alguns infelizmente, que ainda não 

conseguem e aí dependem de uma família pra ajudar, e aí não conseguem ter esse 

respaldo, e acabam não fazendo. 

Entrevistador: Como você vê o trabalho dos demais professores? 

Resposta: Eu vou falar nessa escola, que o grupo é um grupo que a gente se envolveu 

bastante que a gente fica bem integrada assim, eu sinto um respeito, por parte dos 
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colegas. Os colegas se respeitam mutuamente, eu observo isso, respeitam o teu trabalho, 

o teu posicionamento. A tua forma de se posicionar e atuar junto com os alunos e são 

abertos também a aprender. Eu acho que isso é uma coisa que é importante. Que em 

outros grupos, às vezes a gente não encontra, o aprender, porque ele acha que eu já sou 

professor, eu, já sei então eu não tenho mais nada pra aprender, eu vou dar aula pra essa 

turma, é isso mesmo e pronto.  E eu sinto aqui, pelo menos com os colegas aqui, que 

eles estão abertos a aprender, querem ver coisas novas querem fazer coisas novas, então 

eu considero que é um grupo muito bom nesse sentido.  

Entrevistador: E você acha que os alunos aprendem de forma diferente, ou aprendem da 

mesma forma? 

Resposta: Cada um tem o seu jeito de aprender, né? Cada um, os adultos, as crianças, 

nós, todo mundo. Cada um aprende de uma forma, a gente tem diferenças de como 

aprender, a gente tem necessidades diferentes. O ensino, a gente ensina pra todos, ou 

põe o conteúdo e fala do conteúdo pra todo mundo, mas cada um vai aprender de um 

jeito, né? O ser humano tem sua individualidade, ele aprende diferente, cada um há seu 

tempo. Tem criança que tem um ritmo bem, tranquilo e vai bem devagar, têm outros que 

são mais acelerados, uns que precisam de mais apoio, outros que vão praticamente 

sozinhos, independente de você ensinar eles vão, eles já se desenvolve, então acho que 

depende cada um tem o seu jeito, né, de aprender.  

Entrevistador: O que você acha da sua filha ser professora? 

Resposta: Minha filha está na faculdade, ela está fazendo comunicação visual, parte de 

propaganda. O que eu acharia da minha filha ser professora? Bem, então eu sempre quis 

assim que, eu sempre falei pra ela que se ela quisesse ser professora eu acharia legal. Eu 

nunca impus assim, nenhum tipo de opção pra ela, nenhum tipo de escolha. Se ela 

optasse por ser professora eu ia incentivar, eu ia falar vai, então vai batalhar. É sofrido 

é. Como qualquer profissão é né? Você tem que estudar, você tem que buscar, você tem 

que correr atrás. Eu não iria assim, como é que se diz impedir, ir contra. Eu iria 

incentivar porque é uma profissão sofrida como outras, mas é uma profissão que, pra 

quem gosta. Pra quem atua muito satisfatória, assim você se engrandece muito, então eu 

incentivaria. Até quis, teve uma época eu falei pra ela, porque você não faz pedagogia, 

mas ela falou assim, trinta minutos com criança pra mim é o suficiente. Eu não aguento, 

eu não tenho paciência. Ela não aguenta, mas, se ela quisesse eu incentivaria, porque eu 

acho que é legal. 

Entrevistador: Ela (filha) estudou em escola pública? 
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Resposta: Não, ela nunca estudou em escola pública, como eu trabalhava em escola 

particular, ela sempre me acompanhou.  Então, ela fez todo o ensino fundamental e 

depois ela fez o ensino médio todo na escola particular. Quando eu trabalhava era 

bolsista, numa época eu paguei, e agora continuo pagando a faculdade. Ela estuda na 

UNIP, ela não entrou na USP, até foi pra segunda fase, mas não entrou. Ela fez SENAC, 

curso técnico de designe, estudando pra fazer a prova da USP, mas não entrou. Aí eu 

falei, também não vai ficar três anos, querendo, tentando, lutando, vamos pagar. Faz a 

faculdade, depois você vai atrás né? Aí ela está fazendo, já está no terceiro semestre. 

Ainda tem seis semestres. Ela não trabalha está só estudando, porque graças a Deus, eu 

só tenho ela, então não precisou trabalhar, ela está fazendo o curso, faz uns trabalhos da 

escola. A vida toda em escola particular.  

Entrevistador: Você já tirou licença? 

Resposta: Aqui, então na rede pública eu nunca tinha tirado licença, eu tirei esse ano. 

Foi à primeira vez, que eu tive que tirar. Primeiro, meu pai faleceu. Depois eu tirei três 

dias de licença saúde pra descansar um pouco. Eu nunca tinha tirado. Eu até evito tirar 

abonada. O professor é um ser humano e dentro da vida particular dele acaba tendo uns 

percalços, acaba tendo que se ausentar, como em qualquer outra profissão. O exagero, é 

que, a rede é muito grande e o número de profissionais é muito grande, então parece 

que, se você lançar o tanto de professor que tem não é uma porcentagem tão grande. Do 

meu ponto de vista, eu posso estar enganada, mas eu acho que é, assim, normal, é que o 

número de professores que atuam é muito grande, né? Você pega os números do Estado, 

são mais de cem mil, duzentos mil professores que atuam, trabalham no Estado todo, 

então é um número muito grande de pessoas. Aí você tira um número de pessoas que se 

ausentam fica tudo muito grande, né? 

Entrevistador: E você acha que está difícil, assim de trabalhar agora?  

Resposta: Na sala de aula eu percebo assim, difícil assim é, tá difícil, mas, eu não sinto, 

pelo menos nessa escola, é no ciclo I, porque no ciclo II, eu não entendo como compõe 

a realidade aqui. No ciclo I eu vejo que a gente consegue trabalhar com os alunos. Tem 

aqueles casos que a gente não consegue. Que os alunos são mais danados, que os alunos 

não atendem. Que não fazem as atividades, que a gente tem que convocar os pais. Tem 

alguns alunos que são danadinhos, a gente tem que se impor cobrar conteúdos. Mas eu 

considero o ciclo I uma turma boa de trabalhar, eu não vejo assim, tanto problemas com 

eles. Eles ainda te ouvem, eles gostam do professor, eles querem ficar perto, eles 

querem atenção. Eu acho que ainda a gente consegue estabelecer um contato com eles. 
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Eu vejo que eles são muito carente, carentes sabe de cuidados mesmos, eles querem que 

você olhe pra eles, que você faça um carinho, que você olhe o caderno, querem atenção, 

eu sinto que eles têm assim, essa carência, dessa relação, desse contato mesmo.  De ter 

alguém que olhe por eles, de ter alguém que, a, deixa eu ver a sua lição, deixa eu ver 

como você está? O que acontece? Eles querem contar muito, assim as coisas deles. 

Acho que é uma necessidade de um contato de saber que alguém vai ouvir, né? Alguns 

eu sinto muito essa carência. Eles gostam muito, eles se aproximam do professor, 

respeitam ainda, eu percebo.  Apesar de ter uns danadinhos que conversam e tudo, mas 

eles não te afrontam e te desafiam não. Eles entendem, conversa, você tem que chamar a 

atenção, tem que dar bronca, tem que mandar parar, mas no geral você consegue 

trabalhar com a sala, dominar o grupo, é estabelecer a ordem na sala e conduzir as 

atividades, eles até que entendem.    
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Entrevista- L.29 

Formação- Magistério- CEFAM/ Pedagogia 

Inicio da carreira-1994. Trabalha na Prefeitura de São Paulo e de Osasco. 

Entrevistador: Dorotéa 

Data: 25/11/2013 

Local: Unidade Escolar 

Tempo: 9’30’ 

Entrevistador: Eu gostaria que você me falasse sobre o oficio docente. 

Resposta: acho que é, acredito que é ser professor, é você, nossa! (pausa), pergunta 

muito abrangente né? Bom é trabalhar, com, com, com o conhecimento, com a 

construção do conhecimento. E é uma tarefa muito difícil, né? Porque, envolve muitas 

coisas, né. O aluno, a questão familiar, tem muita coisa em jogo, assim, às vezes é 

difícil trabalhar isso. Mas, eu gosto do que eu faço, é eu acredito nisso, e é por isso que 

eu estou nessa profissão, né? Porque ainda tenho uma esperança, né. De que pode. 

Entrevistador: O que você acha que dificulta? 

Resposta: O trabalho? Ã, você vai falar que não, mas que isso não tem nada a ver, mas 

eu acho que a questão da família, eu acho que é importante. Valorizar a ação da escola, 

mas, isso, valorizar a escola. Porque às vezes o acompanhamento, essas coisas que a 

gente briga tanto, com a família pra ter, que a gente põe a culpa na família, às vezes não 

é tão importante, mas acho que é a valorização da escola mesmo. Não só da família, 

mas da sociedade, assim, porque hoje em dia, ninguém... A responsabilidade toda é da 

escola, a sociedade não abraça a causa também, né.  Fica (aaaaa) a cargo da escola 

mesmo e eu acho que falta apoio nessa questão, assim, um articulação com a saúde, com 

as outras coisas também, pra que a gente consiga fazer um trabalho melhor.  

Entrevistador: Você acha que a sociedade não valoriza a educação? 

Resposta: não. Eu acho que não. Assim, ainda existe muita, é, (pausa) a esperança, né, 

na educação, em alguma instâncias assim, mas eu acho que é muito pouco. Eu acho que 

tem muita responsabilidade e pouca ajuda, pouca estrutura, assim, estrutura pra gente 

conseguir cumprir com toda essa demanda. O negócio está ficando complicado, 

precisava de serviço de saúde, de, de social, precisava, ter mais articulado isso. Porque, 

senão os encaminhamentos que a gente faz para as crianças na escola. Os pais, não vão 

atrás, falam que tem dificuldade, e depende um pouco disso também, né? No nosso 

trabalho e aí fica difícil.  

Entrevistador: E o seu trabalho, como que é? 
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Resposta: É uma correria (risos), acúmulo de cargo é complicado, né? Você acaba não 

sendo 100%, nos dois lugares infelizmente, mas, é o. Eu tento fazer o máximo que eu 

posso nos dois. Mas, fica bem difícil, bem corrido, não tenho muito tempo pra fazer 

curso. Que eu gosto muito e acabo deixando de lado eu queria fazer outra faculdade, 

mas também, por enquanto está em segundo, em quinto plano sei lá. É, e é isso.  

Entrevistador: porque você precisa fazer outra faculdade? 

Resposta: é satisfação pessoal mesmo, eu tenho vontade de fazer ciências sociais, mas 

aí, eu não quero ir para a área da educação também, eu quero ir pra área da pesquisa, 

mas, porque acumulando cargo, que horário que eu vou estudar. Não tem nem como 

chegar à faculdade.  E é isso.  

Entrevistador: E o que você pensa do trabalho dos demais professores? 

Resposta: Bom, dos demais professores, eu não conheço muito assim, mas pelo o que eu 

vejo assim, tem muitas pessoas competentes, assim, acredito que o que falta é, eu acho 

que valorizando o profissional sei lá, eu acho que conseguiria que ficasse só na escola, 

que a pessoa se desenvolvesse melhor, assim, tem muita gente boa, né? 

Entrevistador: Valorizando em que sentido? 

Resposta; Questão de salário de carreira, eu acho que isso é importante. Eu queria me 

dedicar a uma escola só pra fazer um trabalho melhor, né, e tudo, mas eu não tenho 

possibilidade disso, então eu acho que tem muita gente boa, às vezes eu vejo que, tipo 

eu converso bastante com os outros colegas daqui e eu vejo que tem muita coisa legal e 

tudo, mas eu vejo também que as pessoas não, as pessoas estão muito desmotivadas 

com tudo assim né.  E, mas tem muita gente boa que tá muito comprometido.  

Entrevistador: O que você acha que é esse desmotivado com tudo? 

Resposta: Com essas questões salariais, da, da, de plano de carreira, de, tudo isso. Eu 

acho que, você vê aqui na escola, os professores acumulam cargo, é uma correria, é 

cansativo, acho que isso acaba assim, desestimulando. O desinteresse dos alunos, a 

indisciplina e todas essas questões.  

Entrevistador: E essa indisciplina, você tem alguma opinião a respeito?  

Resposta: Indisciplina, não sei, viu? Porque ainda, são, é muito complicado, porque é, 

muita gente, fala que é a escola que não está interessante para o aluno, só que a escola 

não é pra ser uma coisa legal. A escola é um lugar de estudo né. Lugar construção de 

conhecimento, e não é a toda hora que tem que ser uma coisa bacana e tudo.  E é 

complicado são muitos alunos, cada um tem sua historia, sua dificuldade, e às vezes, a 
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gente, não por conta disso, não consegue alcançar a todos, no determinado momento 

acaba, um acaba se dispersando, criando a indisciplina.  É difícil isso ainda.  

Entrevistador: Você tem filho? 

Resposta: Não tenho 

Entrevistador: Se você tivesse filho, o que ia achar do seu filho ser professor? 

Resposta: Eu não queria, (risos) não, porque sei lá, a tendência que eu acho da 

profissão, a tendência sei lá da profissão, infelizmente, assim, é só piorar, assim, o 

negocio tá ficando muito, não sei tá mudando, se comparado à época que eu estudava, 

mudou muita coisa, enfim, mas a gente vê assim na televisão, os casos de violência com 

o professor, um monte de coisa que assusta.  

Entrevistador: Você vê essa violência na televisão, e no seu dia a dia, você vê essa 

violência? 

Resposta: A, eu vejo muito desrespeito, os pais chegam cheio de razão, brigando, é, os 

alunos tem muitos que não estão nem aí, mesmo porque a gente chama a atenção, 

conversa com os pais e acaba ficando na mesma. Não tem nenhuma consequência 

assim, então, nosso discurso fica vazio assim, fica sem força. 
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Entrevista- P.30 

Formação- Magistério- CEFAM. Pedagogia. Especialização. 

Inicio da carreira- 2004- Trabalha na Prefeitura de São Paulo em dupla jornada. 

Entrevistador: Dorotéa 

Data: 26/11/2013 

Local: Unidade Escolar 

Tempo: 13’57’ 

Entrevistador: O que é oficio docente para você? 

Resposta: Você diz do fazer ou da escolha em si? 

Entrevistador: Dorotéa. 

Resposta: Eu acho que é tão abrangente. Eu acho que primeiro é um oficio assim, 

sempre voltado pra assim, você está sempre em planejamento, em reorganização do seu 

trabalho, então não é algo posto, é algo que a prática vai te desafiando pra novas coisas, 

novos caminhos. Eu acho que sempre existe uma busca de, de conhecer melhor o aluno, 

de conhecer a forma de ele aprender, de reelaborar esse trabalho. É um trabalho que 

você faz sempre pro aluno, por mais que agente ache que é um trabalho que a gente faz 

pra gente, pra atingir alguma coisa, mas é sempre pra acabar te dando um norte, ou 

novos encaminhamentos. Então eu acho que é um trabalho desafiador, é acima de tudo, 

né?  E (pausa) um trabalho de formação, mas, uma formação, hã, que vai te mostrando 

algumas coisas, e te desafiando pra outras tantas. Falando em alfabetização, que é o que 

está mais forte pra mim agora, então, eu acho que um ofício que vai instrumentalizar o 

aluno pras novas etapas.  Apresentação da língua, reflexão da escrita. Então é o que eu 

estou pensando mais ultimamente, embora também atue com os maiores, mas, é eu vejo 

que os primeiros anos do ensino fundamental é o que mais instrumenta o aluno pra que 

ele tenha, enfim, ele tenha subsidio para outras etapas, dos anos seguintes. 

Entrevistador: E como que é o seu trabalho? 

Resposta: Como é o meu trabalho? (pausa), eu acho que é isso, propor a reflexão, pra 

que ele perceba que a escola é uma extensão, do que é o dia a dia, as relações, o fazer, o 

falar. Então, é sempre apresentar essa reflexão sobre a língua escrita, que é uma 

extensão da língua falada, então, nas séries, iniciais. E sempre sensibilizando o aluno, 

pra que ele perceba que é uma extensão, que ele tem que, enfim as relações, a língua 

escrita, a língua falada e que a língua escrita reflete isso que é o fazer diário, a conversa, 

a relação com o outro, com a família, com o colega.  

Entrevistador: E o que você acha dessa profissão? 
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Resposta: Eu acho desafiadora, mas ao mesmo tempo pra mim é algo natural, já está 

incorporado. Já é algo que a gente faz com, uma certa, naturalidade, mas tem muitos 

desafios e muitos  entraves. 

Entrevistador: Que desafios são esses? 

Resposta: Os desafios que, a gente trabalha, mas que enfim, a gente precisa de outras 

parcerias, e essas parcerias muitas vezes não acontece. Que é a família, que são as 

dificuldades, como outros problemas que os alunos enfrentam. Problemas psicológicos 

que afetam problemas sociais, também. E a escola muitas vezes não oferece também, 

assim, hã, o que a gente precisa. A gente tem dificuldade de material, a gente tem 

dificuldade de ambiente, dificuldade de acesso, ao, a alguns materiais. Então, assim é 

sempre algo que o professor esta buscando, de trazer novos materiais, de propor novas 

coisas, então eu acho que a dificuldade e o desafio é esse. Da busca, parece que a gente 

está sempre buscando, mas a gente sempre encontra algumas dificuldades.  

Entrevistador: Você falou em entraves, né?  Essas dificuldades são entraves, por 

exemplo? 

Resposta: Às vezes sim, algumas vezes sim, mas aquilo que não esta é no nosso 

domínio. A parte de material, de pesquisa de busca, a gente até consegue, né?  A gente 

consegue trazer, a gente consegue buscar, enfim de alguma forma consegue apresentar, 

mas quando os problemas outros, psicológicos, familiares, de saúde mesmo, de acesso a 

alguns direitos, que a gente não consegue, não, conseguem enfim viabilizar, isso acaba 

sendo um entrave, né?  Quando a gente não tem o respaldo da família, por exemplo. 

Com um aluno que não avança, porque a gente sabe que não tem também, uma extensão 

do trabalho em casa, aí é um entrave. 

Entrevistador: E esse respaldo, você acha que a família não dá esse respaldo para o 

professor, por quê? 

Resposta: por falta de estrutura mesmo.  O grande entrave que eu vejo, hã, das crianças 

que a gente não consegue atingir, normalmente eles tem número de faltas excessiva, 

então a família não garante nem a presença, como deveria, aí você já não consegue 

atuar. É, muitas vezes, hã, a rotina de estudo mesmo, em casa. A gente chama a família, 

a gente conversa, quando consegue.  A gente coloca a importância, mas muitas vezes 

não atingem. Então, você vê ação que já extrapola a ação do professor.  Então, isso no 

meu ponto de vista, são entraves. 

Entrevistador: Essa importância que você fala que você tenta mostrar para a família, 

você não percebe isso em outro lugar?  
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Resposta: Como? 

Entrevistador: A importância da escola, por exemplo, a importância do estudo. 

Resposta: eu acho que é um problema anterior, porque, por mais que os pais entendam 

que é importante, mas é eles não tiveram essa vivência, ou não tem muitas vezes nem 

instrumentos para, né? Ajudar o filho, ou, condição de garantir mesmo. Então, assim, a 

gente coloca normalmente, geralmente os pais são receptivos, mas às vezes não rola de 

ter uma mudança efetiva, por exemplo. 

Entrevistador: O que você pensa do trabalho dos demais professores? 

Resposta: O que eu vejo é que a grande maioria são profissionais comprometidos com o 

que estão fazendo, não tenho contato com pessoas que, sabe que não estão nem aí, ou 

que acham que, dá pra ir levando. O que eu vejo sempre são as pessoas conversando, 

trocando informações, perguntando é, procurando ideias, ou pedindo mesmo ajuda. O 

que eu vejo sempre são professores que são profissionais que são comprometidos, sérios 

que estão fazendo aquilo que tem de melhor.  Então, acho que assim, de modo geral 

existe uma boa vontade muito grande e um comprometimento grande. Mas na nossa 

atuação tem coisas muito, além disso, né?  Estruturais, por exemplo, politicas públicas 

né? Então só a nossa boa vontade, só, a nossa, o nosso quere muitas vezes não garante 

toda a qualidade que seria necessária, né? Por exemplo.  

Entrevistador: Eu queria que você me falasse um pouco mais, sobre essas politicas 

públicas, porque cada um  tem uma impressão, o que é  politicas públicas pra você? 

 

Resposta: Então. Primeiro que política pública no nosso país não tem continuidade, 

então o que a gente vê sempre, são propostas, algumas coisas que são colocadas e aí 

quando, de repente seria uma época de se avaliar, já muda, e a gente tem alguns 

referenciais novos. O que eu vejo é que a gente tem algumas perspectivas de educação 

que hoje em dia esta mais ou menos no mesmo  rumo, no mesmo olhar, mas em termos 

de investimentos, em educação é, a garantia de que o professor tenha dedicação 

exclusiva, por exemplo. Acho que é uma das grandes, assim, uma das coisas mais 

importantes que, acho que em termos de qualidade de educação que a gente precisaria é, 

ter garantido, isso não tem. Então, também não tem um interesse político e um 

investimento efetivo pra que isso de verdade aconteça. 

Entrevistador: Você esta falando em termos salariais? 

Resposta: Também, salarias, de dedicação exclusiva do professor pra que ele possa, 

passa pelo salário né? Porque para que ele possa ter essa dedicação ele teria que ter uma 
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valorização de fato. Acho que ainda falta muito, tanto que o que a gente mais almejaria, 

era a possibilidade de ter essa dedicação exclusiva, ter um cargo só, por exemplo. Pra 

que o trabalho tenha qualidade melhor, pra que a gente tenha mais tempo de planejar, 

enfim de ter mesmo essa dedicação exclusiva. 

Entrevistador: o que você acha da sua filha ser professora? 

Resposta: Eu acho que é uma questão de escolha, ela pode optar por isso, ela pode optar 

por isso, não vejo problema com relação a isso. Isso pra mim não é problema.  

Entrevistador: Sua filha estuda em escola pública? 

Resposta: Não, ela estuda em escola privada. 

Entrevistador: Porque você optou por escola privada? 

Resposta: Porque eu moro em outro município e porque as coisas ficaram mais ajeitadas 

pra ela lá desse jeito. Ela estudou em escola pública até o ano passado, na educação 

infantil, né? Mas, eu confio e acredito na escola pública, gostaria inclusive de trazê-la 

para a minha escola, mas como é outro município eu não consegui.   
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R.26  

Formação- Magistério- CEFAM/ Pedagogia/ Pós em Gestão 

Inicio da carreira- 2006/ Início na PMSP: 2008- Dupla jornada. 

Entrevistador: Dorotéa 

Data: 03/12/2013 

Local: Unidade Escolar 

Tempo: 16’59’ 

Entrevistador: O que é oficio docente para você?  

Resposta: Eu vejo que é muito complexo né? Essa questão de oficio docente, eu vejo 

que assim o nosso principal papel é ensinar né? Mas acaba que a gente na escola 

pública, é. Eu acho que é muito mais do que isso né?  É você fazer a diferença e não 

somente ensinar. Acho que assim, não ensinar somente, é uma questão de valores, né? 

Você não está apenas ensinando conteúdos, mas acho que você na sua postura, em como 

você vê o aluno, acho que isso muda muito, né? É uma coisa, hum, uma coisa que está 

ligada com a outra né? É um conjunto, né? Eu não posso falar que eu sou somente 

professora aqui dentro, eu sou eu R. né? O meu jeito de ser, tudo isso tá aqui dentro, se 

eu sou calma, se eu sou nervosa, né? Eu acho que o principal é isso ensinar, mas dentro 

disso vem várias coisas né?   

Entrevistador: Que coisas, por exemplo? 

Resposta: A questão de valores, né? De você tá, hã, é porque você ensinar não é 

somente conteúdo. É a gente vê, por exemplo, nos projetos tem várias coisas 

interligadas que tem no PCNS lá, os temas transversais, né? Então a gente tem que dar 

conta de muita coisa né? Pra formar não somente uma pessoa que futuramente vai ser 

um advogado, médico, mas um cidadão que pense que queira opinar que, saiba lutar pra 

o que ele precisa. Que saiba ler direito, interpretar aquilo que ele esta lendo, né? Tudo 

isso. 

Entrevistador: Você acha que lê e ler o que? O que é importante pra você que o aluno 

leia? 

Resposta: Porque ele tem que ser um leitor que vai entender o mundo que ele faz parte, 

né? Não adianta ele somente ele saber ler e escrever, ele tem que saber é, assim, ler e 

saber, por exemplo, interpretar. É, saber o que aquilo vai influenciar na vida dele, é o 

modo de falar o vocabulário que ele vai usar o, então não é uma leitura, somente de ler, 

é uma leitura de mundo, né?  
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Entrevistador: Como é o seu trabalho? 

Resposta: É o meu trabalho? Como assim? 

Entrevistador: Ser professora pra você, o seu trabalho? Você falou do oficio, mas agora 

como é o seu trabalho? 

Resposta: Assim, eu acho que o trabalho de ser professora, é, tem etapas muito 

importantes né?  Eu vejo que, é importante a gente, a questão do planejamento, a 

questão da avaliação, a questão da troca de, com os pares né?  Por exemplo, essa 

questão aqui na escola né, que a gente tem vários terceiros anos, eu vejo que é muito 

melhor pra eu trabalhar, do que na escola da tarde, que eu, só sou eu, de segundo ano. 

Então eu não tenho com quem trocar experiência, com quem compartilhar né. E eu vejo 

também que o meu trabalho é, não depende só de mim, mas depende de uma gama de 

coisas, né? Da família, da comunidade, da gestão, né? Claro que é muito importante o 

que eu estou fazendo, mas muitas vezes o que esta acontecendo a minha volta, nessa 

questão da gestão, da família, pode influenciar muito no meu trabalho. Positivamente ou 

negativamente, né? 

Entrevistador: Entendi. Que tipo de influência, por exemplo, positiva você apontaria? 

Resposta: Por exemplo, a gente quando está na sala e aula, precisa às vezes de 

norteadores né? Pra saber como que eu vou,, que eu posso melhorar no meu trabalho, no 

caso de alunos que tem dificuldades, a ajuda às vezes da coordenadora, na ação com 

ideias, uma questão assim, não que críticas não sejam aceitas. São, mas, é, acho que 

críticas tem que ser de uma forma que vá me ajudar, não somente jogar pro professor 

fazer tudo né? Então acho que, a gestão aqui na escola de manhã, eu vejo que a 

coordenação assim, é muito participativa, né? E é diferente a gente não se sente vigiada, 

né? A gente tem liberdade pra fazer o que quiser. É claro que na sala você vai ser 

cobrado, mas você sabe que tem alguém que esta te apoiando, que vai te ajudar e claro 

que se você precisar  ser criticada por alguma coisa, ou né, você vai né, vão te chamar e 

vão falar de, mas de uma maneira que vai contribuir pra eu crescer e pros alunos, né? E 

sempre vendo quem? O aluno. Né? O que é bom para o aluno e não somente o que é 

bom para o professor e esse que é o objetivo da escola. 

Entrevistador: Como você se sente em relação a esse trabalho? 

Resposta: Eu me sinto assim, é muito bipolar, assim, o que eu sinto né? Porque tem 

vezes que, eu já trabalhei em escola particular de ponta né?  Como estagiária, e eu via 

que não era aquele público que eu queria trabalhar né. Assim, era uma escola, que só 

um aluno, já pagava a meu salário. Foi experiência tal, legal, só que eu não sei se eu 
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gostaria de ser uma professora numa escola como aquela. Na escola pública eu vejo às 

vezes, eu me sinto muito feliz de estar aqui, de, assim eu vejo que as crianças aqui, sabe, 

o jeito delas, sabe? Eu gosto. Só que algumas vezes também a gente fica meio 

desanimado, né? Por várias questões: porque, às vezes a família não está nem aí com o 

aluno, né? Porque, às vezes é tudo jogado sobre as nossas costas, né? E parece que você 

é o único que tem que, né? Por causa das mudanças que tem lá em cima também, lá na 

questão, por exemplo, que muda a gestão, né? Não a gestão da escola só, mas mudou o 

partido, muda tudo dentro da escola, né?  Então eu acho que é uma coisa que é muito 

ampla e que às vezes o macro, é, é muito complicado, porque acaba esquecendo, do 

micro, da gente aqui na escola. A questão da desvalorização também sabe, de ter que 

trabalhar, por exemplo, pra ter um salário razoável, tem que ter dois empregos, né? Eu 

não vejo assim a questão de ter, a minha saúde, por exemplo, minha voz. Esse ano eu 

tive que passar por fono, eu tenho que ficar fazendo exercício, né?  Porque dar aula em 

duas salas é difícil, né? Então, assim eu, é. Eu sou feliz em trabalhar na escola pública, 

mas tem alguns momentos de dificuldades de desanimo, né?  

Entrevistador: Eu só queria entender porque você acha que o público da escola 

particular é diferente?   Porque você não se identificou com ele? 

Resposta: Não sei, é a questão da, a questão de faltar humildade, sabe, de não sei, é que 

achava as crianças, lá, claro, tem de tudo quanto é tipo né?  Mas, mesmo eles tendo de 

tudo, tendo famílias, sabe? A maioria, não todos estruturada, tendo dinheiro, né? Não 

sei, eles. Ah, não sei, eu não tinha muita animação em trabalhar com aquele público. Sei 

lá, acho que é uma questão minha né? Não sei, é difícil explicar. 

Entrevistador: Você falou da sua saúde, a voz que você sente você já tirou alguma 

licença? 

Resposta: Não, eu não tirei licença por voz, mas, é eu nunca tirei licença, assim, licença. 

Mas, pela minha voz já é um pouco grave né, e eu tenho problema de rinite, né?  E, às 

vezes né? Como a gente fala muito eu tenho que tomar muito cuidado com a minha voz. 

É uma coisa, né? Não é porque eu fico berrando, é porque as minhas cordas vocais, já 

fiz o exames, elas são meio irregulares. Então, eu preciso ter um cuidado maior, né? 

Não tomar gelado, fazer exercícios, né? Então, eu vivo rouca. 

Entrevistador: E você dobra? 

Resposta: Isso, eu tenho duas salas de aula, né. Eu dobro na prefeitura. 

Entrevistador: Você acha que se tivesse um cargo faria diferença? 
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Resposta: Com certeza, acho que ter um cargo só faria diferença pra tudo, eu me 

dedicaria mais, né? Porque quando a gente dobra, assim tem duas salas, por causa da 

correria da vida né. Acaba que muita coisa que você gostaria de fazer, você não faz. Por 

exemplo, você faz, eu faço JEIF (Jornada Especial Integral de formação) aqui. Aí aqui, 

dá pra eu ter um contato maior com os outros professores, pra fazer mais coisas. Na 

escola da tarde eu não tenho. Eu acho que só H.A. (hora atividade) é muito pouco, né? 

Pra dar conta de tudo o que eu precisaria fazer. 

Entrevistador: Você acha que os vínculos ficam mais fortes quando você participa das 

formações? 

Resposta: Sim, é bem mais forte. Porque quando você não participa, por exemplo, você 

tá no mesmo recreio, você vê mais tal, dá para dar uma conversadinha, mas não tem 

nenhuma reunião coletiva, não tem tempo para se discutir, para se ter, os combinados da 

escola, entendeu? É claro que depende muito da escola, né? Mas é porque a minha 

escola da tarde é muito desorganizada, então, nossa lá é muito assim, lá você já entra e 

vai direto para a sala de aula, parece que o clima lá é pesado, entendeu? E a minha sala 

de aula lá, eu tenho duas crianças especiais, e eu não me sinto preparada também, pra 

isso, né? Para ter uma criança com Síndrome de Down e uma que tem uma Síndrome de 

um cromossomo lá de alguma coisa. 

Entrevistador: É a primeira vez que você trabalha com criança especial? 

Resposta: É, e logo duas né? 

Entrevistador: E na faculdade, você foi preparada? 

Resposta: Eu tinha, eu tive a matéria só que, eu vi a teoria só. Eu vejo que falta muito 

assim, pra eu conseguir atender realmente. 

Entrevistador: Você acha que esse suporte que você tem nesses horários de formação 

faz diferença, no seu trabalho? 

Resposta: Depende da gestão da escola, né? Entendeu? Era assim, a gente até estava 

fazendo um curso pra atuar, mas só ficou na teoria, a prática. Com pessoas da USP tal.  

De terapia ocupacional, que tem convênio com o posto de saúde, só que assim, elas 

estão muito na teoria. Né? E acabou que não ajudou muito não.  

Entrevistador: O que você pensa a respeito do trabalho dos demais professores? 

Resposta: Eu penso que. Assim, é difícil essa questão de falar do colega né? Eu acho 

que às vezes as pessoas gostam muito de criticar, e elas não estão lá né? Convivendo. 

Eu vejo que às vezes claro, tem cada um tem um jeito. Tem professor que infelizmente, 

é, no funcionalismo público, tem professor, né? Se fosse uma porcentagem realmente, 
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não deveria tá onde tá, porque, realmente né, não tá interessado, num, não quer ajudar, 

não quer melhorar, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com, 

cuidado né, na hora de falar do trabalho do colega, porque a gente não esta lá, vendo, ao 

sabe como que é né? Não tá lá pra falar e às vezes a gente, é tem uma questão assim de 

rotular né? Acha assim, que aquele colega, é assim, assim. E não sabe como é 

realmente. Então, é claro é difícil, às vezes, né? Pra trabalhar junto, em conjunto como 

aqui fazendo rodizio, então onde os três professores, né, se for ver, eu num, eu dei uma 

reponsabilidade pra outros professores sobre a minha sala. Está lá com o meu nome, 

mas não sou eu que esta dando Língua Portuguesa e matemática. São outros professores 

e acho que a gente tem que ter bastante responsabilidade e tentar entender o colega, 

tentar trabalhar em grupo, mas não é fácil, né? Mas eu vejo que depende muito da 

escola. Aqui, por exemplo, eu vejo que é muito legal essa parte do coletivo, agora, tem 

escola que já não dá tanto pra trabalhar o coletivo, porque tem pessoas que são muito 

individualistas. Tem pessoas que gostam de mostrar, ah isso foi dos meus alunos. Eu já 

não sou assim não. Eu gosto de fazer no coletivo, vou fazer igual, né? Porque, eu acho 

que aluno não é nosso, é da escola. A gente fica querendo mostrar. 

Entrevistador: Se você tivesse um filho, que escolhesse ser professor, o que você 

acharia? 

Ah, eu iria, ah, eu não sei, se ele gostasse, se gosta realmente, eu ia apoiar. Né? Mas 

claro, é, assim acho que hoje em dia toda profissão, tem muita dificuldade, a gente 

reclama muito da nossa, mas assim eu vejo meus colegas também que, é também, claro, 

a gente tem uma profissão que é difícil, claro, o nosso salário, tal, mas acho que assim 

às vezes a gente reclama muito também e esquece-se de ver que tem outras profissões 

que é muito difícil pra se formar, pra conseguir emprego, né? Pra se, a pessoa tem que 

mudar de Estado, mudar de Cidade, pra conseguir emprego, né? No nosso não tem em 

todo lugar. E aquela coisa assim, se gosta eu apoiaria, mas assim se gosta, porque fazer 

pra ganhar dinheiro não é uma coisa que vai valer a pena, tem que fazer porque está 

feliz. 

Entrevistador: Você estudou em escola pública?  

Resposta: Eu estudei, assim, uma parte da minha vida, eu estudei em escola pública e 

uma parte eu estudei em escola particular. Mas foi a maioria em escola pública. 

Entrevistador: E você colocaria seu filho em uma escola pública? 

Resposta: Ai olha, eu, se não tivesse jeito eu colocaria, só que eu daria prioridade pra 

não colocar. 
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Entrevistador: Por quê? 

Resposta: porque, é isso que eu fico chateada, né? Por eu estar trabalhando numa, eu 

sempre penso nisso. Por eu trabalhar num lugar que eu não desejaria pro meu filho, né? 

Mas acontece que infelizmente são, é o serviço de outra. Claro, têm escolas particulares 

que são ruins, eu vou procurar o que né? Uma coisa que seja boa pra mim e um valor 

que seja acessível. Tentar combinar os dois, mas não sei, é porque é o trabalho de outras 

pessoas eu não sei como que é. E eu sei que infelizmente, é às vezes, os colegas, 

também né? Infelizmente.  

Entrevistador: Porque você não colocaria na escola pública? 

Resposta: por causa da, é, eu tentaria né? Porque infelizmente está um pouco abaixo, 

né? Porque às vezes, nivela sempre pra baixo, não é? Então aqueles alunos que tem 

condições de conseguirem mais, acabam não avançando, porque, nivela por baixo, então 

eu gostaria que o meu filho tivesse isso, chances pra conseguir, né? Evoluir mais. E 

infelizmente, né?  Eu gostaria que meu filho evoluísse, tivesse condições de fazer uma 

Universidade Pública. 
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P-32 

Formação- Magistério- CEFAM/ Normal Superior- Complementação em Pedagogia/ 

Pós em Psicopedagogia e Pós em Deficiência intelectual-UNESP 

Inicio da carreira- 2006- Prefeitura de Santana de Parnaíba/Prefeitura de Jandira- Inicio 

na PMSP: 2009. Trabalha na Prefeitura de São Paulo e de Itapevi. 

Entrevistador: Dorotéa 

Data: 09/12/2013 

Local: Unidade Escolar 

Tempo: 40’38’ 

Entrevistador: O que é oficio docente para você?  

Resposta: O oficio docente, é muito complexa né? Assim, eu acho que o oficio docente 

e você estar exercendo assim, como eu posso explicar essa questão, é porque é assim, é 

você estar atuando no magistério, e atuar no magistério é uma complexidade muito 

grande, né? Porque assim, vai lidar, por exemplo, assim, se a gente for lidar assim com 

o que é ser professor antigamente. A gente não pode, é trazer aquele conceito de antes 

pro hoje, porque antigamente o professor era aquele que passava o conteúdo, passava 

conceitos e né?  E não se preocupava com o processo, ele estava ali como, não era nem 

mediador, ele estava ali pra fazer cumprir o papel dele. Hoje o nosso papel vai mais 

além, é mediar, e assim, esse mediar, a gente vai ter que levar várias outras coisas pra 

ter consideração. Porque assim, a gente dentro da escola não pode pensar, olha, eu tenho 

que trabalhar só aquilo, não. Porque no momento em que você estiver atuando você vai 

ter que pensar, aquele aluno é daquele jeito por causa disso, e aquele outro aluno que é 

assim, e aí você vai buscar forma de estar atuando. Então assim, acho que o oficio de 

professor hoje é mais complexo que antigamente, né? Por exemplo, assim o aluno vai. 

Eu estou formado há dez anos e eu já vim com essa nova bagagem que professor não é 

transmissor de conhecimento, né? 

Entrevistador: Você teve isso na sua formação? 

Resposta: É eu tive isso na minha formação, tive isso que há dez anos, as coisas 

mudaram, mas a gente já veio de uma escola, que a concepção era de uma escola nova. 

Então, a gente já ingressou, a gente já veio com, essa concepção que nos vamos buscar 

caminhos pra que o aluno atinja aquilo que se espera né? Então assim, aquilo que era 

posto dentro de uma nova concepção, só que a gente percebe na prática o que quer dizer 

isso. Porque ai o buscar caminhos é desgastante, não, mas é válido, depois, no final, a 

gente vê que vale a pena. Às vezes a gente não atinge aquilo que a gente queria, mas no 
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fim, a gente vê que tirou leite de pedra, Porque atualmente a gente tem assim, que. A 

gente tem apoio de que? Né? Que assim, a gente tem o Sistema, o Sistema às vezes até 

coloca vai, as pessoas que deveriam estar auxiliando, os gestores, mas muitas vezes é, 

devido à demanda, devido a tudo o que ele tem que cumprir, não consegue às vezes ter 

tempo pra atuar como deveria. O papel do coordenador, porque assim acho que a parte 

dele eu acho que é assim, tão burocrática que às vezes ele perde muito tempo cuidando 

dessa burocracia e não está atendo pra fazer a intervenção junto com o professor. Muitas 

vezes, diante desses percalços aí, quem acaba se virando é o professor, que tem que 

lidar com todas essas situações. 

Entrevistador: E o que você acha dessa autonomia, ela auxilia, ou prejudica? 

Resposta: Diante do que nós temos Essa autonomia do professor depende do que nos 

temos ela é benéfica, porque assim, se nós não tivermos autonomia pra atuar nos vamos 

ficar esperando e nada vai acontecer. Só que assim, socialmente ela é prejudicial, por 

quê? Porque enquanto a gente faz de repente um papel que não é nosso, a gente tá 

condicionando o sistema, a continuar na mesma situação, e aí a gente acaba fazendo um 

papel que não é nosso. Só que aí é bem complexo, porque se nós não fizermos agora 

quem vai fazer?  Por exemplo, assim se a gente tiver autonomia de repente, vamos 

assim, vai, existem instâncias que acho que é Nóvoa que fala: ‘de a escola o que é da 

escola’. Então a gente tem que definir o que a escola te que fazer, e que, que o professor 

tem que fazer, só que assim, diante disso o que eu falo, o professor tem uma atribuição, 

à escola tem uma atribuição, a família tem uma atribuição. Muitas vezes acaba a escola 

cumprindo com várias atribuições que, muitas vezes nem diz respeito a ela, né?   E aí 

enquanto nós cumprimos um papel que não deveria ser nosso, o que acontece? A gente 

esta condicionando o Sistema a continuar na mesmice. Só que aí eu falo diante do que 

nós temos, se nós não fizermos, como é que vai ficar a questão do aluno? Porque assim, 

acho que a prioridade tem que ser o aluno, então assim, às vezes você tem que ser 

psicólogo, mãe. Muitas vezes não é o caso assim, mas tem muitos professores que até se 

envolvem na vida social e pessoal do aluno, como forma de intervenção. Isso ai deveria 

ter política pública pra estar apoiando. Quantas vezes aqui na escola o professor não fez 

vaquinha pra comprar um, óculos para um aluno que não tinha. Quantas vezes fizeram 

uma cesta básica para o aluno que não tinha isso é função do professor?  

Entrevistador: E você acha que isso atrapalha, por exemplo, a função do professor? 

Resposta: Atrapalha. Atrapalha, mas vendo que assim a gente lida com seres humanos, e 

não tem como assim, entrar na escola no automático, porque assim quando a gente lida 
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com seres humanos a gente lida com sentimentos, então não vai dar pra de repente você 

trabalhar com o aluno sabendo que ele tem fome, né? Não vai de repente dar pra você 

trabalhar com o aluno sabendo que ele não esta melhorando naquele processo, porque 

ele não tem óculos. Você vê que a família deveria fazer uma parte, mas não faz. Porque 

a gente sabe que às vezes existem recursos e existem formas se eles forem atrás, mas aí 

você pensa, e a criança, tem culpa? Por que assim, por exemplo, assim, se a gente assim 

nessa questão de atribuir a cada um o seu papel, alguém vai pagar, por isso. E quem vai 

pagar? E o aluno, porque assim, infelizmente eles estão aí. Isso eu acho triste, mas às 

vezes eu até defendo aquilo que me cabe, aquilo que deveria ser a minha atribuição, só 

que você tenta conseguir, mas você não consegue. Porque a gente lida com sentimento, 

a gente lida com o emocional, então é complicado.  

Entrevistador: E os eu trabalho como que é? 

Resposta; Olha o meu trabalho, o que eu vou falar assim, que o meu trabalho é baseado 

na reflexão, então, assim, eu penso muito: No que eu faço?  Pra que eu faço? E onde eu 

estou chegando? E aí com base nisso a gente busca as outras estratégias né? Por 

exemplo, deu certo? Porque que não deu certo? Deu certo, então o que pode ser 

melhorado? O meu trabalho é bem baseado assim, na questão da reflexão da prática, 

mesmo, então o que eu estou fazendo? Pra que eu estou fazendo? E onde eu quero 

chegar? 

Entrevistador: Você consegue me dar um exemplo disso? 

Resposta: A gente pode colocar a questão dentro assim do conteúdo a ser fracionado, a 

trabalhar com o aluno, a gente estabelece metas e tudo. Vou trabalhar com o aluno, mas 

não atingi aquilo que, ou o aluno não está compreendendo. A culpa é minha, é dele ou? 

Então eu vou refletir sobre isso e tentar buscar isso, pra poder estar vendo o que eu 

posso fazer pra ele mudar. Então, assim, quando eu penso como é o meu trabalho, eu 

penso assim, o que eu estou fazendo? De que forma eu preciso fazer? E onde eu quero 

chegar com isso? Assim normalmente onde eu quero chegar esta subordinada a um 

sistema, que estabelecem diretrizes, então a gente tenta chegar lá. Eu penso, assim, o 

que eu preciso fazer pra chegar lá? Então eu pensei isso mesmo né? Porque a gente tenta 

chegar, assim eu falo, o meu trabalho esta subordinado, ele está sujeito às expectativas 

que são estabelecidas para a série, por exemplo. Eu estou atuando numa serie então tem 

que ser atingidas metas lá, então pra atingir essas expectativas é preciso criar um plano 

de trabalho, aí dentro desse plano de trabalho eu vou ter que pontuar algumas diretrizes 
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que tem que ser atingidas, então dentro dessas, desse processo acho que a reflexão da 

prática é primordial.   

Entrevistador: Como você se sente em relação a esse trabalho? 

Resposta: Olha, assim eu vou falar que eu sinto assim desvalorizado pelo fato assim de 

ter que acumular, de sair de um trabalho e ir pro outro e isso toma tempo, e eu acho que 

se eu tivesse um salário melhor, se eu precisasse dobrar tal, acho que eu teria mais 

tempo pra se dedicar, porque as vezes eu acho que o acúmulo de cargo deixa você meio 

cansado, assim por exemplo se tiver uma coisa na outra escola, as vezes eu não vou me 

dedicar como deveria aqui, e as vezes se eu me dedico aqui, lá , então assim, você não 

faz como deveria fazer, poderia desenvolver um trabalho bem melhor só que você tem 

que dar conta daqui e dar conta de lá e aí é impossível você desenvolver um bom, um 

belo trabalho assim, nos dois lugares. A questão salarial entra aí, porque assim, uma vez 

que a gente não é bem remunerada, a gente tem que dobrar pra atingir uma condição 

melhor. Agora eu vou falar do meu trabalho, o magistério assim, não tem preço, você, 

eu vou falar com relação às fases iniciais da alfabetização. Você pegar um primeiro e 

um segundo ano pra você um trabalho que é aquele trabalho de alfabetização e de 

repente você vê as crianças produzindo, frases, lendo textos e você diretamente 

contribuiu pra aquilo dá uma satisfação muito grande e assim lidar com o aluno, assim, 

é você como se diz, é você contribuir na construção do pensamento dele, é assim, você 

modificar atitudes, você pode interferir na questão de como ele vai agir com o mundo é 

algo assim, gratificante. E aí quando você vê, eles fazendo essa, utilizando isso que eles 

adquiriram em aula em várias outras situações é muito interessante. O magistério nessa 

parte é muito gratificante. Você vê que você exerce influência, e quando isso é feito, 

sabe de uma forma digna né? Você não está ali pra cumprir, só pra ganhar o seu salário, 

é você vê que você interfere e depois como se diz, você pode, como se diz você colhe 

frutos, é bom até pro ego, quando se diz nossa aquela sala era de fulano, eles estão bom, 

aí você vê o seu trabalho, sendo valorizado. Não pelos outros, mas assim, você 

consegue ver e o interessante é quando isso sai dá sua percepção e os outros começam a 

ver.  

Entrevistador: E os alunos você acha que eles percebem esse crescimento? 

Resposta: Eles percebem, a partir do momento que a gente mostrar pra eles, porque eu 

vou falar assim, quando a gente começa dar uma função pra aquilo. Olha vocês estão 

aprendendo pra isso, nós vamos chegar nisso, eles começam a ver sim, porque eles 

sabem pra que estão usando, uma noção assim, antes eu não tinha esse conhecimento 



148 
 

 
 

hoje eu tenho. Desde o momento que eles participam e costumam ver a função daquilo, 

eles veem sim e participam, assim dentro da prática. Por exemplo, o conceito de divisão 

só é apreendido quando eles conseguem percebe-lo na prática. 

Entrevistador: E no social, como você se sente quando fala que é professor? 

Resposta: Há, olha. Eu vou falar, assim, muitos podem falar, mas assim nós ainda 

somos respeitados. Eu me sinto respeitado, até assim no bairro em que eu moro, 

algumas pessoas chamam de professor. É.Igual eu falo, muita gente desdenha a 

profissão, fala mal, mas assim, eu acho que nós ainda somos reconhecidos e muitos 

ainda reconhecem a importância do nosso trabalho pra sociedade, então assim, igual eu 

falo, eu não me vejo enquanto profissãozinha qualquer, então, assim, é que muita gente 

devido a estar estafado com o trabalho, porque com o tempo a gente tende a fazer isso, 

cansado do trabalho, cansado dos alunos, a gente tende a generalizar tudo e aí você 

desmerece esse seu trabalho, você desmerece a sua profissão, você desmerece o seu 

trabalho, você desmerece tudo. Graças a Deus ainda não cheguei nesse ponto e nem vou 

chegar (risos). 

Entrevistador: E esse desmerecimento externo, você acha que atrapalha a sala de aula? 

Resposta: Eu acho que pra tudo o que você for fazer você tem que estar bem, porque se 

você não estiver bem como que você vai, por exemplo, tudo o que você produzir, vai 

reproduzir o que você esta sentindo e eu acredito muito nisso. Quando a gente trabalha 

com aluno, a gente trabalha com seres humano que tem percepção e tem sentimentos. 

Então, não tem como você fazer uma coisa se não estiver feliz com a sua profissão, não 

tem como você transmitir para os alunos se você não estiver bem, porque o que vai 

acontecer você vai refletir insatisfação, descredito, porque você não vai acreditar 

naquilo que esta fazendo. O professor tem que acreditar naquilo que ele esta fazendo, 

ele consegue sim, mudar algumas situações. Ele não é dono da verdade, não é o único 

detentor do conhecimento, mas o professor influencia e faz diferença. A semana passada 

eu fui à minha escola, porque tinha atribuição e aí os alunos do quarto ano passaram, eu 

trabalhei com eles no primeiro ano. Tem um aluno que era terrível, ele chegou e me 

abraçou e disse ‘Que saudade era maior legal aquela época’ e aí o que eu pensei, era um 

aluno que eu precisava fazer intervenção, era um que quando tinha que de repente 

aplicar alguma punição, eu fazia, e assim, vim dele esse elogio você fala assim: ‘tá 

vendo não foi em vão’. Porque eles reconhecem aquilo que a gente faz pro bem deles, 

então é diferente, de repente de eu fazer as coisas com mau humor e tratá-los mal, 

porque eu não estou feliz com aquilo que eu estou fazendo. Porque a partir do momento 
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que eu faço, que eu sei por que estou fazendo, o aluno ele reconhece, então assim, essas 

situações são gratificantes. É muito gostoso de repente você ver alunos grandes e aí 

professor era legal, aquela época, isso é legal e é uma coisa que enche a gente, porque 

assim, a gente marcou vida, então é interessante, não é qualquer profissão. E eu não 

estou falando isso à toa não, eu acredito. 

Entrevistador: Você já tirou alguma licença? 

Resposta: Não. 

Entrevistador: Há quanto tempo você esta na profissão 

Resposta: Há dez anos. 

Entrevistador: E na prefeitura de São Paulo? 

Resposta: Há quase cinco anos. 

Entrevistador: Porque você quis entrar na prefeitura de São Paulo? 

Resposta: Porque aqui a gente tem mais possibilidades e eu acho que tem uma visão 

mais ampla de educação, eu sempre tive vontade de trabalhar aqui, mas não sabia por 

que, direito, acho que tinha alguns amigos que trabalhavam e falavam que era assim, 

assim. Então, você manifesta vontade, e aí hoje eu vejo que assim, a gente não perde 

tanto tempo aqui, quanto em outras prefeituras, problemas todos têm só que em outras 

prefeituras, os problemas políticos interferem muito na educação e aqui a gente tem 

outras instâncias que agem mais sabe, e o pessoal um pouco mais aberto pra essa 

questão.  

Entrevistador: Que instância? 

Resposta: Sindicatos, aqui tem a legislação que rege, a gente pode recorrer e nem todos 

os lugares existem essas legislações. 

Entrevistador: Esse sistema Municipal de Ensino, por exemplo, é isso que você está 

falando? 

Resposta: Exatamente. Então, isso é favorável pra nós, isso contribuí muito, então, 

assim, a questão do diretor ser efetivo, o coordenador ser efetivo conta muito, por quê? 

Porque a partir do momento que ele é efetivo no local, ele é lotado ali e ele gosta de 

estar ali, vai permanecer ali, por um bom tempo e o trabalho que ele fizer ali vai ser 

visto. Em outros lugares esses cargos são políticos e por serem políticos, não é dada 

segmentação aquilo que é feito, entendeu? Eu estou falando isso com relação à Jandira, 

o que eu falo, que estou há cinco anos na escola, não estou há dez anos, mas nos últimos 

cinco anos, foram cinco diretores, então assim, nenhum dá seguimento, aquilo que, 

então nossa escola, a identidade da escola vai muito do gestor, então a partir do 
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momento que o gestor não passa e não deixa sua marca. Ou seja, várias pessoas 

passaram e deixaram sua marca, então a escola está um mosaico, mas a escola não tem 

uma identidade. Nós temos ainda, porque nós somos um grupo de professores fixos, 

então isso contribuiu, porque assim, um consegue interferir e intervir no outro. E a gente 

vê o que esse grupo já fez por aquele local. Igual, eu trabalho num bairro que é muito, 

um bairro pobre e assim as crianças era bem carente, assim a escola, não parava 

professor, e depois de um concurso foram novos professores, e esses ficaram ali, se 

fixaram ali então ali foi desenvolvido um trabalho, eles começaram a conhecer a 

comunidade, e a comunidade conhecer eles e assim, a gente já começa a ver a mudança 

da escola, então assim aquela escola tem cara dos docentes, então assim, algumas 

atitudes deles interferem, até na questão dá coisa, porque é o consenso do grupo. O 

grupo tem uma, como assim, dizer, uma visão que difere até dos outros locais, eles têm 

autonomia para fazer alguma coisa, o grupo se reuniu enquanto grupo. O grupo cobra 

alguns assim, a maioria das pessoas que entram lá  se sentem incomodados, não fizerem 

nada, o grupo cobram deles. Então assim é bem interessante essa questão.  

Entrevistador: A questão é em torno da qualidade? 

Resposta: É em torno da qualidade, o pessoal pode discutir em torno do trabalho e aí a 

qualidade se fixa né? Mas, isso é o que? Tem uma gestão por traz? Não. Tem uma 

coordenação por traz? Não, mas, é que o grupo sentiu que essa necessidade e aí eles 

estão. É toda a escola que tem essa visão? Não, é o período da manhã. E porque é o 

período da manhã? Porque é onde os professores mais velhos estão e aí é fixo. Eles 

estão ali sempre, é um trabalho diferenciado. Os da tarde é uma rotatividade maior. Isso 

tudo foi pra dizer de algumas diretrizes que nós temos aqui e isso contribui. 

Entrevistador: Então você acha que essa estrutura que a gente tem em São Paulo faz 

diferença? 

Resposta: Faz muita. 

Entrevistador: O que você acha do trabalho dos demais professores? 

Resposta: Olha, de manhã eu acho que é um grupo muito comprometido e isso vai desde 

o primeiro até o quarto ano. Então assim, uma coisa que eu vejo aqui e de repente não vi 

em outras escolas, é que o pessoal é muito comprometido e a maioria tem o mesmo 

foco, que é preocupado com a aprendizagem, é preocupado com os recursos. Eu acho 

que é um grupo muito dedicado. Aqui eu vejo isso. Em outros lugares, nem tanto. Eu já 

passei por muitas escolas e o que eu vi, é que professores em fim de carreira cansados, 

que já estava faltando cinco anos para se aposentar, então, já estavam pendurando as 
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chuteiras e já não queria mais saber de aluno, então assim pegavam licença e mais 

licença e a gente sabe que tudo isso prejudica o trabalho. 

Entrevistador: E isso de não querer saber dos alunos, você associa a que? 

Resposta: Eu não os culpo. Alguns realmente entraram na questão do magistério, às 

vezes por falta de opção, às vezes por facilidade, não era um curso pago, então todos 

iam fazer magistério e pra ter uma profissão tal, tinha vaga, tinha trabalho acessível, 

então eles estavam lá, se condicionaram a ganhar um dinheiro que, não que é fácil, que 

a gente sabe, mas assim, existem outras formas, que são mais difíceis mais complicadas 

de estar atuando, e aí assim, isso facilitou que eles tivessem na escola junto aos alunos. 

A gente percebe que ao longo do tempo esse cara não é comprometido, ele não esta nem 

aí com a aprendizagem dele, ele está preocupado em cumprir o horário dele, pra que no 

final do mês o dinheiro caia na conta. A gente ainda tem professores assim, só que agora 

eu vou falar que tem alguns professores que ao longo do tempo se desgastaram e 

acabaram, sabe, fazendo que aquele pique, aquele amor é, caísse. 

Entrevistador: O que você acha que desgasta o professor? 

Resposta: Atualmente a sala de aula não esta fácil, como a gente falou o professor, no 

inicio existem muitas situações que assim, a escola esta deixando de, acho que a 

educação. A educação que eu falo assim, como àquela detentora que deveria exercer o 

papel de mediar conhecimento e tal. Então assim, hoje em dia muita coisa cai na escola 

igual a, hoje em dia a escola precisa de psicopedagoga, a escola precisa de uma pessoa 

pra atuar com deficiente intelectual, a escola precisa de tudo isso, mas atualmente o que 

nós temos? Nós temos um professor na sala de aula e ele está sozinho pra atuar com 

todo esse grupo, sem contar com aqueles outros alunos que tem problemas em casa, que 

vem em situação de vulnerabilidade social e ai o que acontece? Eles vêm tudo pra 

escola e um único professor tem que lidar com todas essas situações e assim, quando 

você tem tempo, pique, vontade, você vai. Só que com o tempo eu acho que você vai se 

desgastando. Porque assim, eu vou falar por mim mesmo. A paciência que eu tinha de 

repente há seis anos, não é a mesma. Porque antigamente eu conversava mais, hoje não. 

Hoje a gente estabelece combinados, e assim, é, descumpriu o combinado eu falo uma 

vez, na segunda eu vou, sabe providenciar alguma coisa que assim, se não a gente perde 

muito tempo falando. Igual assim, nesta unidade educacional, esse sistema que a gente 

atua por disciplina, a gente percebe que, eu atuo em três salas de terceiro ano, em três 

salas, o B te uma característica, o A tem outra e o C tem outra. Numa dessas salas eu 

perco aproximadamente vinte e cinco minutos pra organizá-los. E organiza-los que eu 
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falo é assim, não você não vai sentar aqui, porque você não pode. Você tem que ficar 

ali, é vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e não, assim não pode fazer. E à medida que 

a gente vai fazer uma atividade, que tem que fazer as intervenções, eu posso. Eu paro 

com essas intervenções pra gente estar conversando. Com o tempo isso vai te 

desgastando, com o tempo sua paciência vai se esgotando. Aí você leva a medidas, 

então eu acredito que se nós lidarmos com isso, durante alguns anos consecutivos, 

entende? Você fica desgastado. E eu falo por isso, porque assim, é eu no inicio da 

minha carreira não foi fácil. Não sei se foi pelo fato da figura masculina, então assim, 

sempre me atribuíam salas difíceis, então no primeiro ano que eu entrei, ingressei, vinte 

e um anos e tal, me colocaram num quarto ano que não eram alfabetizados. E aí a gente 

sabe que num quarto ano, os alunos com dez anos, naquela época que era o ciclo de oito 

anos, assim tinham vários problemas, desde uma deficiência intelectual, até questão de 

bloqueios psicológicos que precisavam de, que eles tinham somente o professor. Qual o 

suporte que a escola nos dava? Nenhum. Então três anos seguidos que eu tive salas 

difíceis. Com quatro anos no magistério eu peguei uma sala tranquila. No outro ano eu 

voltei a ter uma sala difícil, e assim, muito complicada, a gente teve uma sala que eu 

chegava assim e só de pensar em entrar nela eu já passava mal. Me dava desespero. Eu 

falava assim, meu Deus como pode?   À medida que você trabalha e não vê os eu 

trabalho fluindo você vai se sentindo mal, você vai se sentindo frustrado, imagina 

aquela frustração que durante vários meses do ano você vai e aí você atribui, que nem 

em Jandira eu tive sete dias de atestado, mas foi dividido, quatro foi de uma 

conjuntivite, e foi diretamente nesse ano, que eu tive uma sala difícil. Aí você começa a 

ver que às vezes nem é nem por isso, tem professores que vão para o médico e dão 

desculpas, que vão desenvolvendo problemas como o que, a somatização de todo aquele 

stress, que está passando. Então, graças a Deus eu sou religioso e vou por outros 

caminhos e graças a Deus eu encontro forças. Mas, não é fácil. Igual assim, quando eu 

vou a curso e o pessoal começa a falar de professor eu não admito porque assim, eu sei 

como está à realidade dentro da sala de aula, eu sei o que de repente um professor sentir 

na pele, dá uma olhadinha, entra na sala e dá aquele frio na barriga, é uma situação de 

desespero. Porque alguns professores que eu já tive contato, descreveu assim e eu me 

senti na pele dele. Porque eu já passei por isso, então assim não esta fácil e assim nós 

precisamos. E o que assim, que atrapalha isso. De repente é uma gestão que não esta 

preocupada com o que está acontecendo na escola. De repente, porque assim, a gente 

sabe que o que a gente na escola como suporte é uma coordenação e uma direção. Então 
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assim, a partir do momento que de repente o coordenador vê um professor nesse estado 

que eu estava e não procura fazer nada, não procura ajudar é complicado. E nós temos 

muito assim, igual, quando eu fui de Campo Limpo eu via, assim uma escola, recém-

inaugurada, que foi o CEU Paraisópolis, então assim, de quarta serie nós tínhamos dez 

quartas, três quartas eram tranquilas, as outras eram terríveis, professores que 

ingressaram exoneraram em questão de três meses. Porque assim, difícil, então 

dependendo do lugar, tem a questão do local, a questão da direção, da coordenação, do 

suporte influencia muito. Às vezes eu falo assim, uma dessas situações é, a 

coordenadora não tinha muito que me ajudar porque, ela também acho que não tinha, 

mas, ela me ouvia, então isso fazia bem pra mim. Porque eu podia falar pra alguém o 

que estava acontecendo comigo, agora quando você não tem nem esse suporte, imagina? 

Então assim, você esta frustrado, você está chateado e ai você nem isso tem é, então é 

complicado. Nós precisamos de várias coisas, então vamos falar assim, nós precisamos, 

por exemplo, de que algumas diretrizes sejam aplicadas com mais ênfase, assim nós 

temos a questão do ECA assim tem que ser atuante, assim na questão da família, a gente 

sabe que assim muitas coisa que acontecem na escola é por opção da família, porque o 

aluno que dá trabalho no quinto ano é o mesmo aluno que dá problema desde de o 

primeiro, tem que detectar naquela escola o que foi feito pra aquele aluno. Às vezes 

assim, tem escola que são tão comprometidas que encaminham o pai, por exemplo, da 

criança assim largada por muito tempo, no inicio chama a atenção, ele reage de 

determinada forma pra chamar a atenção com o tempo, não é mais pra chamar a atenção 

e pra expor a revolta dele. Então assim aquele aluno que eu tinha dificuldade no 

primeiro ano, quando chega ao sétimo ano é porque, ele não tem limite, ninguém 

instruiu ele, ninguém direcionou qual que deveria ser feito o que deveria ser feito com 

ele, e aí a escola fica de repente com as mãos atadas, porque tem coisas que quem tem 

que fazer é a família, então a escola deveria ter certa autonomia pra agir nesses casos e 

eu acho que assim, o conselho tutelar, mediante relatório, mediante tudo o que foi feito, 

intervir diante a família. Só que assim, tá tudo muito assim, articulado politicamente e 

assim, as pessoas que estão por traz disso não fazem nada. Quem sofre infelizmente é o 

professor, porque igual eu vejo aqui, as crianças são agitadas, mas dá para trabalhar. 

Alunos que de repente a gente fala aqui chama o pai ali, uma coordenação, a gente tem 

a gestão, então isso facilita muito o trabalho, né? Mas, não é todo lugar que é assim. 

Entrevistador: Se o seu filho fosse professor, o que você acharia? 
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Resposta: Olha. Igual eu falo assim, quando os alunos falam que vão ser professor eu 

falo assim, a gente vai precisar de professor, então, se meu filho quisesse ser professor 

eu diria, nós vamos precisar de professor, porque é igual eu falo, é, pode não ser a 

melhor profissão do mundo, é até aqui o que eu conquistei foi com o trabalho de 

professor, então assim, de repente eu estou bem de vida? Eu estou com alguma divida? 

(Risos) eu não consegui nem comprar um apartamento, mas tudo o que eu tenho é fruto 

do meu trabalho, no magistério, então assim, eu falaria pra ele, a mesma coisa que eu 

falo para os alunos, vai precisar de professor, porque assim, a gente já tem uma 

tendência de falar que esses cursos na faculdade diminuíram tem algumas faculdades 

que fechou né? Mas, por quê? Porque não tem procura. Eu até já estou preocupado com 

isso. 

Entrevistador: Você acha que se você estivesse em outra profissão você já teria o seu 

apartamento?        

Resposta: Não, porque o problema é o consumismo (risos). 

Entrevistador: você matricularia seu filho na escola pública? 

Resposta: Eu levaria muito a critério o local que esta atendendo tudo, existe escolas 

públicas de qualidade, eu procuraria. Não seria em qualquer uma, eu ia analisar índices, 

eu ia analisar a questão ia ser chato. 

Entrevistador: Esses índices são as avaliações externas, você é a favor ou contra? 

Resposta: Então, é que assim, eu sou meio suspeito pra falar porque, querendo ou não a 

gente não pode deixar livre, porque a partir do momento que a gente deixa livre, por 

exemplo, senão tiver nenhuma forma de avaliar, e tem que ser externa. A gente tem que 

fazer o professor se incomodar com o trabalho, a gente vê isso no Estado que é mais 

assim, a questão do trabalho dele influencia em bônus e tal, assim, ele trabalha e se 

preocupa em função do que? Não que ele vá receber o bônus, mas ele se preocupa se o 

índice da escola vai cair, por um lado eu acho que é uma forma de, porque, infelizmente 

não é em todo lugar que a gente tem profissionais competentes pra fazer as intervenções 

e nem um sistema que favoreça esses profissionais, por exemplo, o que eu estou falando 

é assim, de repente a coordenação, eu sei de escola onde as coordenações atuam, são 

maravilhosas só que aqui tem designação, de repente uma designação, você é designada 

pra um cargo, você vai pra outro e o que acontece? A sua vaga fica livre, e aí um 

professor da escola, vai atuar, mas ele esta preparado pra isso? Tem alguém que avalia o 

trabalho dele? Alguém que avalia o que ele está fazendo? Um profissional bom 

consegue fazer isso. Mas se vier uma pessoa que vai ficar só aquele ano, aí passou. A 
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partir do efetivo que esta lá ele vai se comprometer com o trabalho, se comprometer a 

dar as caras, às vezes a pessoa que foi designada pra lá é do próprio grupo, então ele não 

vai agir de tal forma com aqueles outros grupos, então vai continuara na mesmice. Tudo 

isso é por quê? Tem a ver com a questão politica, com a designação da, tem várias 

questões que interferem e aí de repente se não são as provas externas pra colocar, como 

ficaria isso? A gente sabe como é.  Antes de 2006 como era a prefeitura, você entendeu? 

Entrevistador: Você acha que faz diferença as avaliações externas?  

Resposta: Olha! eu vou falar que ela não faz a diferença. Mas ela incomoda. Ela 

incomoda uma DRE. Ela incomoda uma escola. Incomoda gestores, porque, quando se 

dá um índice pra aquela escola, aquele índice te incomoda e assim, eu não sou a favor, 

mas sou a favor de que seja feito qualquer coisa e se de repente não tiver nada que 

meça, isso fica. Em Jandira é feito SARESP, não tem nenhum vínculo, nenhum bônus, 

mas mexe com. O aluno sabe, tem um valor que é dado pra toda a Rede assim, você fala 

com, claro que de repente a gente vai discutir por que assim e não lá. Só que incomoda, 

porque, no ano que vai ser aplicado aquilo, os professores começam a se incomodar, 

eles começam a dizer, nossa eu tenho que trabalhar determinada coisa e isso segue, 

então, igual eu falo essa questão das avaliações externas eu estou construindo, porque 

assim, eu acho que nós não podemos deixar tranquilo.    
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Formação- Magistério-1985\ Pedagogia/ Especialização 

 Trabalha na Prefeitura e no Estado de São Paulo 

Entrevistador: Dorotéa 

Data: 16/12/2013 

Local: Unidade Escolar 

Tempo: 15’59’ 

Entrevistador: O que é oficio docente para você? 

Resposta: O que, por exemplo? 

Entrevistador: Como você vê o oficio docente?  

Resposta: Então eu vejo assim, como eu já tenho já tenho vinte anos na área da 

educação eu peguei uma parte assim relativamente, o inicio da decadência da educação, 

né? No sentido, da desvalorização do professor, então eu vejo assim, eu peguei um 

pessoal, assim, que estava aposentando e tinha uma perspectiva boa de educação. Os 

alunos ainda respeitavam a sociedade ainda respeitava, a sociedade valorizava o 

professor, né? Atualmente eu vejo, assim há uma desvalorização em função de que o 

professor não consegue acompanhar as demandas da sociedade, ou por carência da 

escola. Cada um, acha que tem a sua, a sua necessidade, né? Ou carência da escola 

pública, ou a falta de recurso, outras dizem que é a questão da desvalorização 

profissional mesmo na sociedade, outros falam da questão do salario, né? Então cada 

um tem um motivo que esta levando a uma desmotivação no magistério. Então, eu vejo 

dessa forma, mas tem aquele que ainda estão tentando exercer a profissão, eu vejo 

assim, depende da instância, eu acho que o professor da prefeitura de São Paulo é um 

professor mais remunerado, né? Eu também trabalho no Estado, e vejo o pessoal do 

estado mais motivado, acho que em função do salário, acho que o salário é uma coisa 

que motiva bastante o grupo.  Aí eu acho que não que ele não exerce, ele acumula, fica 

cansado, né? E chega ao final do mês, ele não vê um salario adequado, aí tem uma sala 

superlotada. Muitas dificuldades com os alunos, né? Dificuldade de todo o tipo, a gente 

vê por essa desmotivação da sociedade, o aluno chega à escola, é, não valoriza o 

trabalho do professor, não sente que a escola seja algo interessante, ou que seja 

proveitoso pra ele, que vai trazer um futuro, então a gente, eu vejo dessa forma o oficio 

de professor uma coisa desmotivadora, atualmente né? Não vou falar assim que, pra 

quem esta começando eu acho que os cinco primeiros anos, ele é assim, é, como é que 
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se diz o professor, o professor que começa na profissão ele está mais motivado. Mas 

depois ele vai entrando nesse outro ritmo, porque, não sei né, acho que as dificuldades, 

né? Do ensino, né? É um conjunto de dificuldades, não é uma coisa só. Que a gente se 

depara na escola pública problemas que vai desde a gestão da sala de aula, né? Até fora 

mesmo, a relação com a comunidade, à relação com os pais, que é bem difícil, então não 

é um trabalho, um oficio simples, né?  É uma coisa muito trabalhosa.  

Entrevistador: E o seu trabalho, como é?  

Resposta: Eu gosto muito de lecionar, tanto que eu não saio da sala de aula. Eu exerço, 

eu trabalho na gestão escolar, mas eu não deixo a sala de aula, tanto que eu me equilibro 

entre cursos de gestor e cursos de sala de aula. 

Entrevistador: Você é efetiva no Estado? 

Resposta: Sim, sou efetiva no Estado. Então, pra mim é muito importante esse olhar 

dentro da sala de aula. Senti o que meu professor sente né? Então, eu sou uma gestora 

que compreende os problemas dos meus professores, quando eles falam da sala de aula, 

se eles falam alguma coisa, eu já me vejo lá com os meus alunos. Então, eu consigo 

fazer assim, esse balanço né? Então, assim, sala de aula é um mundo completamente 

diferente do trabalho de gestão né? Porque lá é que estão todas as, quer dizer se o 

professor exerce bem o seu papel em sala de aula, a escola vai bem, em todos os 

aspectos, então a gente precisa fazer de tudo para o professor exercer bem o papel dele 

de sala de aula né? A gente tem que dar todo o suporte pra ele trabalhar, pra gente poder 

desenvolver o nosso também, então é um trabalho em conjunto. Qual foi mesmo a 

pergunta que você fez? 

Entrevistador: Do seu trabalho, falar sobre o seu trabalho. 

Resposta: Ah! Do meu trabalho! Então o meu trabalho em sala de aula eu vejo assim, é 

uma coisa assim, que me ajuda muito, eu olhar esse trabalho de gestão, vamos dizer 

assim, eu gosto muito desse trabalho de sala de aula, eu tenho, principalmente nessa 

questão da alfabetização, né? É uma coisa, assim que eu vejo resultado imediato, e 

aquilo dá uma satisfação pra você ver a aprendizagem. Acho que o objetivo maior do 

professor é a aprendizagem do aluno e quando o professor vê a aprendizagem do aluno, 

o interesse, ele fica mais satisfeito. Eu acho que isso esta acontecendo mais com os 

menores, com os maiores eu vejo assim, não há tanto. A gente tem um, certo controle 

ainda porque eles são crianças, né? Os pais obrigam ir à escola e tudo. 

Entrevistador: Você acha então, que tem uma valorização maior para alfabetizar? 
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Resposta: Eu acho que sim, a alfabetização tem uma valorização maior, porque assim, 

depois que o aluno está alfabetizado né? E aí, eu não sei se o pai não se sente na 

obrigação, assim de participar tanto. De quinta a oitava, ainda vem, mas no ensino 

médio ele nem comparece a escola. Quer dizer, eles acham que os filhos bem. É só até 

aquele período da quarta serie de vir pra escola. Então, a valorização esta mais aí. É um 

conjunto de, mesmo, da sociedade, da comunidade, do trabalho do gestor para o 

trabalho do professor. 

Entrevistador: Você já é professora há vinte anos, como você se sente em relação a esse 

trabalho? A questão de satisfação profissional, pessoal, salarial? 

Resposta: Quando eu comecei, eu trabalhava com o magistério. Então dar aula para o 

magistério é diferente de você trabalhar com o ensino médio, trabalhar com criança, do 

ensino fundamental. Formar professores, elas são muitas mais engajadas, né? Então 

você vê assim, muito mais, é muito motivador. Eu trabalhei com o EJA, os alunos são 

muito ávidos para aprender, os alunos tem interesse, então eu acho assim, depende 

muito do nosso público assim, pra gente se sentir motivada. Eu sou uma pessoa assim, 

que na sala de aula a gente está motivada pra ensinar, a gente encontra um público, 

assim, que queira aprender. Isso é o que favorece bastante o trabalho do professor. 

Entrevistador: E a questão salarial? 

Resposta: A questão salarial eu estou começando agora a receber alguma coisa em 

função dos vinte anos né? É, mas assim, eu acho que se eu pudesse ter um emprego só 

seria melhor pra mim, eu me canso muito e eu não posso abandonar nenhum dos dois. 

Entrevistador: Você está há vinte anos com os dois cargos? 

Resposta: É com a prefeitura menos, eu estou com treze anos, mas o do Estado vinte, 

então eu vejo assim, o professor ele tem que dobrar, porque ai ele tem u salário que só 

viver com o salário de professor não dá, de um cargo não dá. Então é uma coisa assim, é 

depende, a gente depende desse ganho, né? Acho que pra tudo. Pra fazer curso, pra você 

sair, pra você ter acesso a bens culturais que é importante pra gente, né? A gente precisa 

estar sempre em contato com essas coisas da sociedade, da comunidade, pra mostrar 

também, que a gente tá, que a gente tem perspectiva mesmo de trabalho. É importante a 

gente, tudo isso pra gente. Isso é só vai dinheiro né? Comprar livro, sair ir ao teatro, 

assistir um filme, isso tudo é importante pra gente. 

Entrevistador: Você já tirou licença? 

Resposta: Licença de que? 

Entrevistador: Licença saúde, nesses treze anos que você esta na prefeitura? 
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Resposta: Não. Só licença, maternidade, não. Nem licença maternidade, porque essa eu 

tirei no Estado. Mas licença quando eu tiro é assim, coisa de um dia ou dois. Nada longo  

Entrevistador: E do trabalho dos demais professores, o que você pensa? 

Resposta: O que eu penso, ah! Depende. Depende da escola, depende do gestor. Varia 

bastante, mas eu tenho pegado escola que o pessoal é bem engajado no trabalho. Eu já 

trabalhei, que ninguém, o grupo todo não queria nada, só cumprir horário mesmo. 

Cumprir horário e não estava muito preocupado com o aluno, mas assim, depende da 

escola eu vejo que o grupo é bem integrado. Depende do trabalho que, coletivo né? Que 

é realizado, né? Depende da gestão né? Da gestão da escola, ai você tem um grupo mais 

comprometido, né? O trabalho do professor não é um trabalho isolado né? É um 

trabalho dele, mas é um trabalho em conjunto. 

Entrevistador: O que você acha da sua filha ser professora? 

Resposta: ah eu não gostaria (risos), e ela também não, ela fala que se ela fosse ela ia ser 

diretora e não professora. Mas eu não vejo assim, diferença, porque, os dois trabalhos 

são difíceis. E ela já está fazendo administração né? Não sei se tem alguma influência 

ou não, mas ela esta buscando a área de administração no ensino técnico ETEC. Ela está 

na área da administração, não sei se tem alguma coisa a ver. Mas eu já brinquei com ela, 

você vai ser professora? Mas ela fala que não, então eu falo tá bom, você não vai ser 

professora. 

Entrevistador: Ela estuda em escola pública, até a oitava serie ela estudou em escola 

publica? 

Resposta: Não. Eu paguei pra ela até, a oitava serie e agora eu quero que ela faça a 

pública, porque, eu sei que a ETEC é boa, porque, eu sei ela tem mais chance de entrar 

num ensino público Federal, Estadual, porque, a melhor escola que a gente tem no 

ensino superior é a pública, né? É, o que eu quero, paguei escola pra isso. Seria bom se 

a gente não precisasse pagar escola e conservar nossos filhos na pública, né? Mas, é 

difícil né? A gente fala, mas se eu mantiver na pública ele não vai fazer universidade na 

pública ele vai acabar, fazendo universidade particular e é tudo o que a gente não quer, 

porque a universidade particular é, não que seja ruim, mas vai ter que comprar livros, os 

livros são mais caros. Aí tem que estudar o dia inteiro e o filho tem que manter. Não dá 

para conciliar trabalho com estudo. Eu a coloquei na escola particular pra ela poder 

fazer uma ETEC. 

Entrevistador: E você acha que a nossa escola não prepara para a ETEC? 
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Resposta: Eu acho que não. Não, na verdade eu estou tendo essa visão, como a gente 

implantou o ensino médio na escola em que eu trabalho que eu sou gestora, eu estou 

vendo assim, nossa escola prepara. Eu estou tendo essa visão de dois anos pra cá. A 

nossa escola pelos professores que eu tenho lá prepara, eu tenho muitos alunos lá que 

entrou na UNESP, eu tenho alunos que entrou na USP, alunos até assim, com muita 

dificuldade de aprendizagem que passou pelo ENEM, consegui no ENEM e entrou na 

Anhembi-Morumbi, com bolsa de 100% Entendeu, conseguiu bolsa através do ENEM, 

pelo PROUNI. Então, assim é raro a gente achar que o nosso aluno não vai. O ensino de 

hoje que esta sendo oferecido, é pode não ser o melhor, mas ele esta dando 

oportunidade ao aluno de escola pública, entendeu? É errado a gente achar que o nosso 

ensino não oferece, ele oferece sim. Tem alunos, assim brilhantes, que estão 

conseguindo, que está indo para as universidades. Não vou falar que é a totalidade, né? 

Mas aqueles que se esforçam vão, que fazem escola pública, dependem do aluno, 

depende de cada um. Depende da família, a gente vê quando é uma mãe mais dedicada e 

que comparece a reunião. E que está ali todo dia e ajuda o filho, esses daí a gente, como 

eu estou há sete anos em uma mesma escola a gente vê o aluno entrando e saindo dá pra 

vê aquele aluno que entrou e está saindo, muitos estão conseguindo. 

Entrevistador: Você fez ensino em universidade pública?  

Resposta: Eu fiz particular, fiz a PUC de Salvador, mas por quê? Porque eu vim do 

ensino público e o público era de antigamente que era bom, mas eu tive minhas 

dificuldades, eu não consegui. Fiz o magistério que não dá uma perspectiva de entra 

numa universidade também, porque antigamente a gente não tinha ENEM não tinha 

nada disso, e eu só tive um caminho que foi o de ir para a universidade particular.  E 

aquela visão né? Você faz o ensino fundamental no público e o que te sobra é a 

universidade particular. Antigamente quem estudava na pública eram os alunos que 

vinham egressos do ensino particular, então a gente vem com essa mentalidade, mas a 

coisa esta mudando, acho que muitos alunos da escola pública tem acesso por esse 

sistema de cotas, esse sistema de ENEM. 

Entrevistador: Você acha que esse novo sistema democratiza mais? 

Resposta: Democratiza.  

     

   

      

   



161 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



162 
 

 
 

K-34 

Formação- Magistério- CEFAM/ Pedagogia-UNIBAN/  

Inicio da carreira- Inicio na PMSP: 2008 

Trabalha na Prefeitura de São Paulo e de Barueri. 

Entrevistador: Dorotéa 

Data: 09/12/2013  

Local: Unidade Escolar 

Tempo: 16’48’ 

Entrevistador: O que é oficio docente para você?  

Resposta: Olha! eu gosto muito da profissão de professor, eu gosto do trabalho diário, 

eu acredito que ser professor é lidar com as diferenças do dia a dia, da vivência de cada 

aluno. Eu acredito ter que perceber a realidade das periferias em que a gente trabalha, eu 

acho que é importante ter essa referência, saber o que é, porque que isso está 

acontecendo? E, eu procuro lidar com essa realidade dentro da sala de aula, eu não 

procuro transferir isso pras ruas, chamar a família, normalmente, eu não costumo trazer 

as famílias pra escola, nesse sentido de ter que pedir pra eles assim, quando eu tenho 

problema com os meus alunos eu primeiro procuro resolver com eles na sala. Eu acho 

que existe a necessidade de humanização de nossas crianças na escola. Uma vez eu tive 

uma professora na faculdade que ela escreveu na lousa assim, vocês são seres, ou vocês 

são seres humanos? E, a partir dali eu passei a refletir, o que é ser, um ser humano né? E 

dali eu percebi que as nossas crianças precisam se tornar humanas e a gente também, 

porque a gente nasce um ser, mas não me garante que nós vamos aos tornara humanos 

né? E eu acho que quando a gente começa a trabalhar com humanização dentro da sala 

de aula, dizendo pra criança, porque ela é amada, porque ela precisa amar o outro, 

respeitar o outro. Onde é o limite dela, até onde ela pode ir. Eu acho que pelo menos no 

meu particular eu consigo um bom resultado. A gente começa a se dar bem, eu consigo 

entender, porque eles estão, tão, porque no começo do ano geralmente algumas crianças 

vem com muita agressividade pra cima da gente e eu acho que a gente precisa saber 

lidar com essa agressividade. É isso. 

Entrevistador: O oficio pra você é esse jeito de lidar com o ser humano? 

Resposta: É. 

Entrevistador: Então, o mais importante do oficio é isso? 

Resposta: Eu assim, primeiro se eu não trabalhar o lado humano do meu aluno, eu não 

consigo ajuda-lo a aprender, né? Então, eu acho que ele precisa se acalmar dentro da 
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sala de aula, entender aquele ambiente, saber pra que ele serve, pra depois ele começar a 

desenvolver a aprendizagem de sala de aula. Sem isso, fica complicado, porque ele não 

devolve todo aquele seu esforço.  

Entrevistador: Você falou que o professor tem que saber, tem que conhecer as condições 

da realidade que o aluno vive como você acha que o professor tem que se preparar para 

conhecer essa realidade?   

Resposta: Eu penso assim, eu gosto muito de conversar com eles então, todo dia antes 

da gente começar a aula, a gente conversa, geralmente é um momento onde a gente 

pensa sobre o que eles fizeram no dia anterior, sobre o que aconteceu de bom, o que 

aconteceu de ruim, porque que isso aconteceu, o que a gente pode mudar pra ser melhor 

então toda essa conversa geralmente a gente tem no inicio do dia e quando a gente 

conversa a gente coloca alguns combinados. Então vocês perceberam por que isso é 

ruim? Então a partir de agora a gente vai fazer diferente, então a partir de agora, a partir 

desse momento, eu começo fazer com que o que a gente falou tenha valor. E eles 

começam a cumprir com os combinados. 

Entrevistador: E o seu trabalho, como que é? 

Resposta: É assim, geralmente pra, eu gosto muito de música, então eu trabalho muita 

música com eles. Eu peço para eles lerem bastante, eu. É eu procuro trabalhar 

individualmente, então se eu estou explicando uma atividade, eu a explico na lousa e a 

gente se utiliza de jogos, muitos jogos. Então, primeiro a gente usa aquele novo 

conteúdo como um jogo. Quando todo mundo aprendeu, que aí você passa na sala 

corrigindo, vendo quem consegue que não consegue. Quando todo mundo entendeu, 

aprendeu o que eu estou querendo que eles entendam aí a gente começa a fazer mais 

sozinho, né? Mas inicialmente, todo o conteúdo novo a gente procura trabalhar em 

formas de joguinhos. A gente vai fazendo joguinhos na sala, a gente vai corrigindo 

juntos, então, por exemplo, três ditadozinhos de frases e aí a gente vai corrigindo juntos 

vendo que eles entendam o que errou quais as dificuldades nas palavras. Na matemática 

a mesma coisa, quais os acertos que eles tiveram quais os erros, porque eles erraram. 

Então, geralmente a gente começa assim, com uma ou duas atividades daquele conteúdo 

e depois que eles entenderam é que eu vou aplicando mais.  

Entrevistador: Como você se sente em relação ao seu trabalho? 

Resposta (suspiro) Ai, eu gosto muito de ser pedagoga, mas ao mesmo é muito 

cansativo.  

Entrevistador: Porque é muito cansativo? 
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Resposta: Mentalmente falando, eu me sinto cansada mentalmente porque, não é fácil 

você lidar com todas essas diferenças, e você trabalhar com trinta aluninhos, vinte e 

sete, vinte e oito alunos, é você lidar com vinte e oito, trinta, diferenças, realidades 

diferentes em sala de aula. E aí você tem que ir se articulando pra você lidar com todas 

elas. Pra você conseguir atingir praticamente todas, né? Não é fácil, pra gente não é 

fácil, lidar com todas essas diferenças.  

Entrevistador: Esse cansaço é pelo número de alunos, ou tem outra condição que você 

acha que interfere? 

Resposta: Eu acredito que assim, o número de alunos, e o grau de entendimento das 

crianças é muito diferente um do outro, em muitas situações, quando você assim, tem 

grupos de crianças que, a primeira coisa que a gente fala eles entendem muito 

rapidamente, agora, tem outras que, você tem que ficar ali, falando sobre o mesmo 

assunto, por muito, muito tempo. Então acho que isso acaba sendo sacrificante pra gente 

que trabalha com as crianças.  

Entrevistador: E a questão salarial, você acha que interfere? 

Eu acho que interfere, porque eu costumo falar pras minhas amigas que é o professor só 

vai ganhar bem, quando ele conseguir se renovar com o seu salário, né? Quando ele 

conseguir assistir um teatro, quando ele conseguir, comprar bons livros, quando ele 

conseguir ampliar seu repertorio musical, quando ele conseguir viajar mais, pra 

conhecer o que ele quer falar pro aluno, porque como que ele trabalha a cultura, se ele 

não tem tanto acesso a essa cultura. Pra gente passar essa cultura, é a gente tem que 

correr atrás né, a gente tem que, se a gente não corre atrás a gente não consegue ter o 

acesso  tão facilmente. E acredito que a questão salarial ajuda nessa parte e no bem estar 

familiar também, né? Quando a gente tem um salário que ajuda a gente a lidar com essa 

realidade do bem estar familiar, é claro que você vai desenvolver um trabalho melhor 

em sala de aula. 

Entrevistador: Você dá aula em uma escola? 

Resposta: Não, em duas. Trabalho em uma maternal em Barueri.  

Entrevistador: Você acredita que essa dupla jornada interfere no seu trabalho? 

Resposta: Interfere, porque você acaba tendo que se doar pra dois ambientes de trabalho 

né, e se você estivesse em um só, você teria aquele tempo só pra uma sala de aula. Se 

você trabalha em duas, você tem que desdobrar o seu tempo pra duas salas, então não 

são trinta alunos, são sessenta no mínimo né?  

Entrevistador: Você já tirou alguma licença? 
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Resposta: Já, já tirei. É, pra cuidar da minha filha e pra mim eu acho que também já 

tirei. 

Entrevistador: De quanto tempo? 

Resposta: Pra cuidar da minha filha de um mês acho. Pra mim eu não lembro. Acho que 

foi menos tempo, mas acho que eu já tirei alguma de licença saúde sim.  

Entrevistador: E essa licença você acha que é por causa do trabalho, ou não tem nada a 

ver? 

Resposta: Acho que sempre tem, você lidando com trinta, sessenta crianças é quando 

você se dedica é complicado você não ter desgaste. Como não ter desgaste se você esta 

ali todo dia prestando atenção na diferença, no que o seu aluno precisa, eu acho 

complicado não existir desgaste, quando você trabalha para o aluno. 

Entrevistador: O que você pensa do trabalho dos demais professores? 

Resposta: Eu acho que nós como professores, nós somos unidos, eu acho que no 

trabalho, os professores se doam ao máximo, só que não depende só da gente como 

professor. Eu acho que todo, eu acho que existe um sistema e esse sistema precisa 

trabalhar a favor do aluno e daquela criança e consequentemente do professor. Porque, 

quando eu penso no meu aluno eu penso no meu professor. Se o meu aluno tem que ter 

qualidade, pra ele ter qualidade eles precisam de professores com qualidade né?  

Entrevistador: E como que o sistema poderia pensar esses professores? 

Resposta: Priorizando o tempo de trabalho e consequentemente pra priorizar esse tempo 

de trabalho ele precisa ter um salário digno, que ele consiga se manter e manter a sua 

família e todas as suas despesas e não só assim investir, por exemplo, hoje a gente esta 

vendo uma realidade que o, comentário é, o professor precisa investir no seu 

conhecimento, mas assim, geralmente esse conhecimento para o professor ele tem que 

ser pago, então assim, é difícil, quando você, quando tudo o que vice consegue tem que 

ser a base, a partir do dinheiro. E eu acho que assim, ampliar o conhecimento do 

professor é ampliar o lazer dele, é ampliar as condições de cultura que ele encontra. Eu 

acho que esse é o ampliar do professor. E assim, o estudo, você fazer cursos são 

importantes? São importantes, mas não você ter que fazer fora do seu horário de 

trabalho, você ter que fazer passar a noite fazendo curso. Você ter que passar o seu fim 

de semana fazendo curso. Eu acho que isso prejudica tanto a situação sala de aula, como 

a relação família. Então eu acho que pra investir no professor, tinha que pensar nisso. 

Professor como um funcionário que tem que estar na escola de segunda à sexta e com 

horário mais, é reduzido né? Onde ele consiga colocar os estudos dentro do horário dele 
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de trabalho e não que ele tenha que sair da escola em um fim de semana ou à noite pra 

estar fazendo esses cursos. 

 Entrevistador: O que você acha da sua filha ser professora quando crescer? 

Resposta: Ah! Eu não penso nesse futuro pra ela (risos). Olha! Hoje vivendo a realidade 

que a gente vive hoje, eu não gostaria porem eu amo a profissão, eu sempre quis ser 

professora desde pequena. Então se ela acordar com esse sonho, eu quero que a 

realidade que a gente vive, muda. Pra que ela tenha tranquilidade na profissão que 

escolher. Hoje em dia ser professor da rede pública é complicado, você está lidando 

com uma realidade muito cruel. Onde a escola tem que interferir positivamente na vida 

do aluno e a sociedade em peso esta trazendo coisas que prejudicam os alunos. Músicas, 

novelas, tudo isso interfere no meu ponto de vista negativamente na vida da criança. Pra 

mim, por isso que eu falei que nós professores estamos unidos, porque nós estamos 

lidando, estamos lutando contra uma realidade que está lá fora. Então, enquanto eu 

estou tentando ensinar para o meu aluno um a musica do Vinicius de Moraes, ele está 

escutando dez, que não está ajudando ele a ampliar o seu repertorio musical, de forma 

positiva né? Pra conhecer a cultura real do nosso país. Então, eu acho que isso acaba 

prejudicando. 

Entrevistador: E sua filha estuda em escola pública? 

Ela tem dois aninhos, eu ainda não a coloquei na escola, mas eu pretendo colocá-la em 

uma escolinha particular. Esforçar-me pra que ela fique em uma escolinha particular. 

Entrevistador: Por quê? 

Resposta: Porque na rede pública, apesar de ter professores de qualidade, temos muitas 

crianças, e isso interfere no rendimento da classe, as crianças, elas, o professor não 

consegue, é atingir a todas, ao mesmo tempo e, eu acho que uma escolinha onde tenha 

dez crianças, ela vai ser melhor atendida, do que numa escolinha com trinta. 

Entrevistador: Você esta falando da educação infantil? 

Resposta: da educação infantil e do ensino fundamental. 

Entrevistador: Mas na educação infantil tem menos alunos, ou não? 

Resposta: Nas nossas escolas públicas não. Porque, por exemplo, crianças de dois anos 

são doze crianças por professor, se eu não me engano e geralmente as salas cabem vinte 

e quatro, então, ficam vinte e quatro crianças com duas professoras, então, eu acredito 

que seria melhor se fosse dez crianças pra duas professoras e isso a gente não encontra 

na rede pública a não ser pros bebês.  Para os bebês você consegue encontrar essa 
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realidade de doze crianças pra duas tias, mas minha filha não fica na creche fica em 

casa. 
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C.29 anos 

Formação- Magistério-PMSP- Pedagogia, com habilitação em educação especial na área 

de deficiência intelectual-UNESP-Marília. 

Inicio da carreira- Estado- Inicio na PMSP: 2009 

Trabalha na Prefeitura de São Paulo em dupla jornada. 

Entrevistador: Dorotéa 

Data: 19/12/2013 

Local: Unidade Escolar 

Tempo: 18’15’ 

Entrevistador: O que é oficio docente para você?  

Resposta: Quando eu era pequena eu sempre admirava os professores, tive professores 

que, foram assim, muito próximos de mim. E, quando, eu caí no magistério pensei que 

eu poderia ter essa proximidade com os meus alunos e eu admirava toda aquela 

conjuntura da escola. Eu achava que eles tinham certo, poder né, na época tinha as 

notas, a questão do diário de classe chamava a atenção. Isso foi me chamando à atenção 

e aí eu fui pro magistério e fiz estágio em duas escolas muito especiais que é aí sim, 

quando eu fiz o estágio eu vi que não era muito fácil, mas aí, eu gostei e aí, trabalhei em 

escola particular. 

Entrevistador: Que escola? Você disse que foram duas escolas muito especiais.  

Resposta: Uma foi uma EMEI e outra foi à escola que eu estudei e isso me marcou. Ter 

voltado pra onde eu estudei, foi uma escola só de ensino fundamental I e aí, eu tive 

experiências bem bacanas, trocas bem bacanas, principalmente na EMEI que eu tinha 

outra visão. Por que eu tinha uma visão meio da escola particular da educação infantil e 

aí eu fui ver como que o pessoal trabalhava com trinta e cinco alunos, tão pequenos. E 

foi muito bacana. Então ser professor pra mim sempre foi uma, sempre esteve na minha 

vida, assim, eu achei que era uma possibilidade assim, de ascensão, porque minha 

família, assim ninguém teve faculdade, eu fui uma das primeiras que conseguiu se 

formar e foi um caminho assim, que a vida foi me levando, até pensei em outras 

possibilidades, mas acabei desistindo. Voltando.  

Entrevistador: Porque você desistiu? 

Resposta: Pelas dificuldades que a gente vai vendo, porque como eu tinha que me 

manter, tinha que ir atrás, tinha que caminhar sozinha, seria muito difícil outros cursos 

também, aí depois, eu comecei analisar que não era muito o meu perfil. 

Entrevistador: Na faculdade você também trabalhava? 
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Resposta: Também, eu acabei passando no concurso da prefeitura de Marilia, aí fiquei 

seis meses trabalhando e fazendo faculdade, depois eu exonerei, porque eu passei no 

Estado. Aí eu fiquei dois anos e três meses no Estado, tempo de me formar. Quando 

saiu a minha, foi a minha colação em julho e veio à convocação da prefeitura de São 

Paulo, eu exonerei o Estado e vim pra cá.  

Entrevistador: E como é o seu trabalho? 

Resposta: Olha! Hoje está mais fácil, mas já teve dias muito difíceis, eu passei pelo 

Capão Redondo, Paraisópolis, situações de risco. No Capão Redondo eu vi aluno de 

terceira serie chegar drogado na escola, com os olhos vermelhos e mandar o diretor 

tomar naquele lugar, então era um clima meio difícil de lidar a gente contava os dias 

para acabar. Já no Paraisópolis a gente não tinha os alunos drogados na escola. A gente 

sabia até quem trabalhava para o tráfico, mas na escola a gente não via. O problema era 

entrar ou sair da escola, porque tinha a questão da vigilância, quando a policia fazia 

batida, tinha um helicóptero e ficava esse clima um pouco tenso. Em compensação o 

grupo de professores, todo mundo era novo na rede, inclusive a direção. Então, a gente 

era muito unida, então acabava levando as situações, assim, mais facilmente, com esse 

apoio. Eu não conseguia dar aula depois do recreio, porque eu tinha uma quadra do lado 

da minha sala. E aí passava funk o tempo todo, os alunos também não queriam mais. 

Então era aula até o recreio, depois era jogos, uma coisa pra não ter confusão, porque 

eles também, por mais que fossem pequenos, tinham um ambiente de briga, assim, por 

pequenas coisas, eles se agrediam, se, usando os jogos, usando as figurinhas que eles 

gostavam álbuns, eles se acalmavam, não tinha, assim tanta confusão. E hoje aqui, eu 

me sinto realizada, voltei pra EMEF e eu já estava desesperançosa na verdade, até eu vir 

pra cá. Aí o ano passado eu fiz parceria com as professoras do terceiro ano e aí tem 

problemas? Tem, mas quando você tem um grupo unido assim, uma força, dá pra você 

fazer um trabalho, por mais dificuldade que você tenha. Porque tem. E eu saio daqui 

com a possibilidade de ver que, tem chance. A EMEF ainda tem chance sim. Por mais 

dificuldades que se encontra, porque não são poucas, mas quando você tem a força de 

um grupo, assim, a união, então eu vi que dá pra fazer muitas coisas acompanhando as 

turmas, principalmente o 3º A, foram alunos meus o ano passado e este ano, deu pra ver 

que eles progrediram, não só assim, na questão do conteúdo em si, mas a gente teve 

uma relação muito bacana, essa proximidade. Que tenha um aluno ou outro, que a gente 

não vai conseguir com todos, mas a maioria deu certo.  

Entrevistador: E você acha que a partir dessa relação, os conteúdos eles melhoraram? 
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Resposta: Acho, eles tiveram um amadurecimento sim, até porque é como a gente 

acompanhou dois anos, já sabia assim, onde tinha parado, onde tinha que começar, o 

que eles já sabiam, então já estreitou um tempo aí, porque, a gente já os conhecia. 

Entrevistador: E como você se sente com relação a esse trabalho? 

Resposta: Eu vejo que eu fiz o que eu pude, tiveram avanços, eu não posso assim, ter 

uma expectativa acima. Tudo o que eu gostaria, de realizar não foi possível, mas foram, 

muitas coisas. Acho que quando a gente é mais jovem a gente tem certa frustração 

(risos). Aí o tempo vai passando vai ensinando a gente a lidar melhor, com as situações. 

Acho que o importante é dormir com a consciência tranquila. O que deu pra fazer, 

dentro das condições que a gente tem, dentro da clientela, dentro do que eles tinham 

vontade, também, então eu vejo que foi possível, o que deu pra fazer, foi feito. 

Entrevistador: E como você se sente? Você pessoalmente, como se sente? 

Resposta: Então, eu gostaria de mais, mas só que não depende só de mim. Eu vejo que 

também, tem toda uma questão dos alunos, né, de eles entenderem a necessidade da 

escola, de perceberem a necessidade da escola, então se, tivesse essa possibilidade, de 

eles enxergarem isso, perceberem isso, seria melhor. 

Entrevistador: E como você acha que eles perceberiam essa necessidade? Necessidade 

da escola? Que necessidade você está falando? 

Resposta: Acho que hoje em dia, eles não têm uma perspectiva, muito, além dos 

arredores da escola, é difícil você falar pra um aluno da escola, é difícil você falar pra 

um aluno, alguns alunos sim, nessa escola sim. Mas tem alguns alunos que só vê 

trabalhando no bairro, não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas não vê a 

possibilidade de uma ascensão numa faculdade, numa ETEC, pensa em ficar por ali, 

então, quando não tem uma perspectiva de futuro, um sonho, fica difícil de lidar. Por 

mais que a gente estimule, né? Também tem que ter em casa. Minha mãe, é, também 

não teve estudos, mas tudo o que ela pode me dar foi à escola, e o incentivo pra estudar, 

depois eu tive que caminhar com as minhas pernas e com a minha escolha. Então, falta 

isso também, esse compromisso, às vezes os pais trabalham demais e acham que só 

comida basta, mas tem que dar incentivo também, valorizar a escola. Se não tiver essa 

valorização em casa, também fica difícil. 

Entrevistador: Na sociedade, você acha que existe essa valorização da escola? 

Resposta: Não. Tem a valorização sim, do dinheiro. Da ascensão, não importa muito 

como seja, vai ser cantora de funk, vai ganhar dinheiro, cantando funk? Mais, do que 

você ter uma carreira. Mesmo sendo professor ou qualquer outra carreira, que a gente 
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possa imaginar, e hoje se a gente parar para pensar, tá mais fácil pra eles entrarem na 

faculdade com tantas possibilidades de bolsas; bolsa família, bolsa, as bolsas enfim do 

governo. Na minha época não tinha (risos), tinha que caminhar, ou pagava, do próprio 

bolso, ou tentava uma pública então, acho que isso também, é, facilitou, assim, esse 

andamento das coisas. Essa perspectiva deles falta, de querer mais, não se conformar, só 

com o que tem. 

Entrevistador: E a questão salarial pra você na profissão como que é? Como você 

observa? 

Resposta: Apesar, a gente olhar, assim, as outras redes, assim, que eu trabalhei. A 

prefeitura de São Paulo remunera melhor, mas isso não quer dizer que isso é realmente 

o que a gente merece, porque pra tantos anos de estudo, tantos sacrifícios que a gente. A 

gente sempre leva trabalho pra casa, é muito difícil um professor que não leva trabalho 

pra casa. Principalmente nos finais de semestre, fechar prova, fechar notas, entregar 

diários, essas coisas. A gente sempre acaba levando trabalho pra casa, por conta das 

horas que a gente esta na unidade, no meu caso em duas, acaba levando.  Então a gente 

não é valorizada por tanto trabalho, não só isso, mas a gente começa, eu penso 

principalmente na educação infantil, a gente está ali, plantando a sementinha, e não tem 

o mesmo valor. Já começa a discriminação, quando começa a possibilidade de ter férias 

ou não ter, vamos pensar no CEI, né? Não é professor, é visto como uma assistência 

social, ainda, por mais que esteja na área da educação. Pode acabar deixando muitos 

professores depois desmotivados, há, acaba tendo uma visão mais assistencialista 

também e contribui pra isso, né? A questão do salário.  

Entrevistador: Você já ficou de licença de saúde alguma vez? 

Resposta: Eu tive uma licença, de três dias. Eu nunca tirei licença longa e espero nunca 

tirar. 

Entrevistador: Você acha que o trabalho não te adoece de alguma forma?  

Resposta: Eu já fiquei assim, estressada, com queda de cabelo e tudo, mas eu procuro 

me cuidar, eu tento não levar pra casa, os problemas da escola. E isso tem me ajudado. 

Porque eu vejo que tem muitas professoras que levam pra casa, distribui entre a família, 

às vezes não tem o psicológico tão bom pra separar as coisas e aí acaba adoecendo.  

Entrevistador: E o quer você pensa a respeito do trabalho dos demais professores? 

Resposta: Eu vejo que tem professores bem comprometidos, mesmo até no fim de 

carreira, quando eles ainda têm esperança, mas se acaba a esperança, assim, de pelo 

menos salvar um, dificulta. Porque aí generaliza que não vai dar certo com ninguém, e 
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aí acaba na mesmice, levando tudo com a barriga, não consegue, não quer se preocupar 

tanto, mas eu vejo assim, os professores do fundamental I, acho que por eles serem 

menores ainda são mais próximos dos alunos. Até pela quantidade de horas que ficam 

com o grupo que tem, e acho que no fundamental II. Eu não sou do fundamental II, mas 

eu tenho essa visão. Não tem essa proximidade, por “n” situações, seja questão de 

tempo, de alunos, então eu vejo que o fundamental I ainda é mais próximo, ainda 

consegue lidar melhor também com as questões dos conteúdos, acompanhar melhor. 

Entrevistador: O que você acharia do seu filho ser professor? 

Resposta: Ah sinceramente! Eu não gostaria, porque hoje está muito difícil, mas 

também não iria falar não. Não vai. Se ela quiser, tem que ser claro. Se um dia eu tiver 

os filhos e quiser. Porque eu vou contar todas as dificuldades e aí vai depender da 

escolha dele.  

Entrevistador: Quais são as dificuldades que você iria contar? 

Resposta: Se for ingresso de carreira, na carreira pública eu vou contar que ela vai parar 

no Capão Redondo, Paraisópolis (risos). Esta preparada pra lidar com situações assim? 

Que é um fato. Da gente, a gente ingressa e é muito difícil à gente conseguir um lugar 

ao sol, é aos pouquinhos, a gente vai contribuir lá na periferia. Acho que todo mundo 

acaba passando por isso. Questão do salario, se ela tiver grandes sonhos, não vai ser 

assim, por mais que tenha ajuda minha ou de alguém, não vai ser a mesma coisa. Então, 

se tiver se conhecer, tiver certeza dos riscos e quiser arriscar, quiser a gente não pode 

interferir muito. 

Entrevistador: E você colocaria seu filho na escola pública? 

Resposta: Até a educação infantil e dependendo da escola do fundamental. Porque na 

educação infantil eu vejo que as crianças são mais independentes do que na escola 

particular. Até porque eu trabalhei, eu vejo que as crianças, caiam mais, eram mais 

mimadas. Não sabiam compartilhar tanto. E eu vejo que na educação infantil, talvez 

pelo número de alunos, né? Eles são mais independentes, eles aprendem a compartilhar 

melhor as coisas, então na educação infantil com certeza.  

Entrevistador: Você falou que a EMEI sofre com essa questão de ser professora, não ser 

professora, você acha que na escola particular é professora ou é cuidadora? 

Resposta: Cuidadora, mas até que na educação infantil da pública, que tem toda uma 

questão, né?  Ah, vai machucar meus filho, o aluno, o pai vai tirar da escola e na 

educação infantil da escola das prefeituras, tem isso, mas tem uma visão, de ter alguém 

pra cuidar do filho, pro pai, ir trabalhar né?  Tem essa questão de queda também, de 
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machucado, as preocupações, mas é um pouco diferente, da escola particular né? A 

escola particular é como se fosse uma babá, e na educação infantil pública não é tanto 

assim, tem um ou outro pai, mas depois eles percebem que são trinta. Não é um, dois. 

Mas ainda tem. 

Entrevistador: E você acha que tem, porque você falou da formação, professora da 

educação infantil na rede pública, ela tem essa preocupação com a formação do aluno? 

Resposta: Sim, ela é uma educadora, ela tem essa preocupação também, da formação, 

dos alunos terem acesso a, ao conhecimento e na educação infantil particular, a gente 

até tem, por conta das apostilas, tem que cumprir aqueles conteúdos, às vezes absurdo, 

que você não concorda, mas tem que fazer, mas eu acho que a preocupação maior dos 

professores da escola particular é pro aluno, não se machucar, porque se tiver umas 

questões aí o pai tira da escola. Então fica mais, pro cuidar.    

 

 


