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MASSON, Maressa Tosetti Crespo. O perfil ideológico dos docentes da rede 
Pública Estadual: um estudo de caso 

 
 
 
 

RESUMO 

 

 

 

Tendo como referencial o sociólogo Luiz Pereira, e levando em 

consideração as relevantes críticas à visão weberiana sobre a burocracia feitas 

principalmente por Maurício Tragtenberg, esta dissertação almejou, através de 

uma pesquisa empírica, mostrar que a construção da identidade profissional do 

professor sofre influência direta de sua visão ideológica. Partindo de uma 

análise crítica da visão weberiana de burocracia, o presente trabalho busca 

traçar o perfil ideológico do professor da rede pública. Para tanto, este trabalho 

baseia-se em uma pesquisa abrangendo entrevistas, análise de documentos e 

observações do cotidiano de uma escola pública estadual escolhida como fonte 

de pesquisa. Pretendeu-se abordar a questão da filiação ideológica dos 

professores da rede pública, analisando em dois níveis: o da filiação ideológica 

a uma classe social (a classe média) e o da filiação ideológica a uma categoria 

social ligada ao Estado (a burocracia estatal). Levou-se, portanto, em 

consideração a hipótese de uma filiação ideológica dos professores a ambos os 

grupos, já que, à parte a alta burocracia (filiada ideologicamente às classes 

dominantes), a maioria do corpo burocrático (média e baixa burocracia) tende a 

adotar a perspectiva ideológica da classe média. 

Unitermos: burocracia, ideologia, classe social, status profissional. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

MASSON, Maressa Tosetti Crespo. The ideological profile from the docents 

of the Public State network: a study case 

 

 

 

Abstract 

 

Taking as reference the sociologist Luis Pereira, and considering the 

relevant critics to the weberian vision about bureaucracy made mainly by 

Maurício Tragtenberg, this essay aimed through an empirical research to show 

that the building of a professional identity by the teacher suffers direct influence 

of his ideological vision. Begining by a critical analysis about weberian vision of 

bureaucracy, the present work seeks to set the ideological profile from the 

public network teacher. Towards that, this work is based on a research 

composed of interviews, document analysis, and observations of the day to day 

of a State Public School chosen as research source. We intended to approach 

the question of the ideological filiation of the teachers from the public network, 

analysing two levels: the ideological filiation of a social class (the middle class) 

and of the ideological filiation of a social group related to the State (the state 

bureaucracy). Therefore has been considered the hypothesis of an ideological 

filiation by the teachers to both groups since that apart from high bureaucracy 

(ideologically filiated to the domaining classes), the majority of the bureaucratic 

body (medium and lower bureaucracy) tends to adopt the ideological 

perspective from the middle class. 

 

Uniterms: bureaucracy, ideology, social class, professional status. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 

A sala dos professores de uma escola pública estadual no grande ABC 

tornou-se o ponto de partida para este projeto. Nas conversas entre 

professores evidencia-se um nível elevado de insatisfação referente às suas 

condições de trabalho, visto que, na situação atual, coexistem um alto nível de 

responsabilidade, o desgaste profissional e o não reconhecimento social 

adequado.  

O professor, que já teve sua profissão considerada “nobre”, vive hoje um 

conflito em razão da disparidade entre a posição que ocupa, a importância que 

ele confere ao seu trabalho e o retorno proporcionado pelo mesmo. Queremos 

apurar, através desta pesquisa, se a atual conjuntura do ensino público provoca 

um sentimento de degradação profissional.  

Deste modo, o objeto deste estudo de caso é o sentimento do professor 

quanto ao seu status profissional. Pretendemos captar se ocorre um sentimento 

de degradação do status do professor através de perguntas que definirão sua 

visão quanto à estrutura do ensino atual, quanto à hierarquia salarial e quanto à 

hierarquia funcional. 

Contextualizando historicamente nossa pesquisa levamos em 

consideração às alterações para a organização do ensino básico, ou seja, a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal nº 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996), que entre outras mudanças, em seu artigo n° 32, abre a 

possibilidade da organização do ensino fundamental, desde que presencial, em 

ciclos, em séries ou em séries com progressão continuada, sugerindo a adoção 

de mecanismos que assegurem a permanência da criança e do adolescente na 

escola.  Este contexto de nova regulamentação das políticas educacionais, 

propôs reformas que interferiram nas relações de trabalho dos docentes, e 

trouxeram para a prática atual dos professores, uma forte crítica a reprovação 

como método pedagógico. Assim, passamos a averiguar se essas mudanças 

trazidas pelas reformas educacionais, mal interpretadas ou não, influenciam no 

sentimento de degradação de status profissional. 
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Buscamos também identificar como o professor vê suas funções dentro do 

contexto escolar, se burocráticas ou não. Queremos apurar se para o professor 

suas funções estão bem definidas; e se ele tem vivenciado grandes mudanças 

em suas funções, passando a ter obrigações que antes não lhes pertenciam, o 

que configuraria certa “proletarização” da profissão.  

A visão ideológica do professor se exprime diretamente na construção de 

sua identidade profissional. Ao abordar as tendências ideológicas dos 

professores e o modo pelo qual tais tendências criam um quadro dentro do qual 

emergem as crises psicológicas pessoais dos docentes, ameaçados pela 

degradação material da escola pública, o presente trabalho poderá contribuir 

para a discussão da situação educacional brasileira atual. 

Traçar o perfil ideológico deste profissional da rede pública Estadual é o 

objetivo deste Estudo de caso. Buscamos conhecer a visão do professor 

quanto à sua posição profissional, verificando se essa visão exprime um 

sentimento de degradação social da sua profissão. Queremos identificar se o 

professor de hoje se preocupa, ou não, com o processo de perda do status 

sócio-econômico, e se ele se vê, ou não como um funcionário de uma empresa 

pública, com obrigações burocráticas a cumprir. Portanto, pretendemos definir o 

perfil ideológico do professor, e entender a real identidade profissional deste 

trabalhador e assim conhecer melhor seus conflitos e suas relações sociais.  

O presente trabalho está organizado em três capítulos: 

No capítulo I, encontramos uma definição específica dos objetivos 

almejados por esta pesquisa, um breve comentário sobre autores que serviram 

de pano de fundo teórico para a estruturação da pesquisa e as hipóteses que 

nortearam a pesquisa em sua construção. Neste capítulo, tentamos definir a 

estrutura da pesquisa demonstrando os caminhos percorridos, bem como os 

métodos e as técnicas utilizadas. 

No capítulo II, há uma breve caracterização histórica, social, política e 

econômica da cidade e do bairro, onde se encontra a escola utilizada como 

fonte de pesquisa. Ou seja, buscou-se definir bem o contexto sócio-econômico 

e geográfico no qual a pesquisa foi realizada. Neste capítulo, também 

procuramos caracterizar quem são os profissionais que atuam em nosso estudo 

de caso. 
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No capítulo III, passamos para a análise das entrevistas uma a uma, 

tentando explorar minuciosamente suas ricas informações. Elaboramos 

também no final deste capítulo um quadro contendo uma análise global das 

entrevistas. Seguem as considerações finais e a bibliografia. 

Anexamos ao final as entrevistas na íntegra, bem como o roteiro e os 

recursos visuais utilizados. 
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CAPÍTULO I 

O TEMA DA PESQUISA 

 

 

 

1.1. O Objeto 

 

 

O profissional da educação vive um dilema que faz parte não só da sua 

carreira, mas de muitas outras que também já desfrutaram de um status social 

e de uma remuneração que se alterou com o passar do tempo. O perfil do 

professor de hoje não é mais o mesmo de algum tempo atrás, quando ele se 

via como uma elite letrada, pensante e culta. Professores, nas primeiras 

décadas do século passado, eram poucos, disputados e admirados. A imagem 

nostálgica deste profissional ainda se faz presente na mente do professor atual, 

e ainda traduz o modo como o professor se vê, apesar de enfrentar outra 

realidade. Talvez não se trate apenas de nostalgia; o que temos é um conflito 

entre o papel social do professor e a retribuição, inclusive financeira, a esse 

papel. 

Sabemos também que não é só a retribuição financeira que qualquer 

trabalhador busca, ainda mais quando falamos de educadores. Um bom plano 

de carreira é tão desejável para o trabalhador a ponto de, algumas vezes, o 

mesmo aceitar um emprego com um salário inicial baixo, mas em uma 

organização que tenha um bom plano de carreira, pela expectativa de um futuro 

profissional promissor, que abrangerá o reconhecimento social e a retribuição 

financeira do seu esforço visando o crescimento profissional. O fato é que as 

pessoas querem ser reconhecidas, querem ver seu esforço valorizado. A 

retribuição ao trabalho realizado tem um efeito subjetivo, expresso através dos 

sentimentos de reconhecimento e de status; e um caráter objetivo expresso 

através de dinheiro, currículo. Ambos são fundamentais para o trabalhador. Do 

ponto de vista emocional, ela suscita a auto-estima, o sentimento de realização 

profissional e a satisfação do trabalhador. 

O comportamento dos indivíduos e dos grupos sociais indica que vivemos 

em uma sociedade hierarquizada e estratificada; essa sociedade situa os 
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indivíduos numa estrutura social que se exprime em termos práticos como 

hierarquia de prestígio: a cada posição no sistema ocupacional é atribuído, pelo 

conjunto da sociedade, um certo nível de prestígio. 

 

 

“...as estratificações são universais e representam a 
distribuição desigual de direitos e obrigações numa 
sociedade. A sociedade [.....] tem necessidade de situar 
e motivar os indivíduos na estrutura social, e a base para 
tal é constituída pelo prestígio diferencial das diversas 
posições na sociedade e das pessoas que ocupam 
essas posições.” (Stavenhagen, 1979, p. 119) 

 

  

É preciso levar em conta que as categorias profissionais estão ligadas as 

classes sociais: as profissões se reagrupam, do ponto de vista ideológico, e 

político, conforme o lugar ocupado pelos seus membros na divisão capitalista 

do trabalho (propriedade, não-propriedade dos meios de produção, trabalho de 

execução, trabalho de concepção), por isso, uma categoria profissional está 

fortemente ligada à classe social. Os professores são uma categoria 

profissional e, como tal, pertencem a uma classe social; mas a categoria 

profissional docente é heterogênea quanto a salários e padrão de consumo, e 

como categoria profissional, o professor tem compromisso com um código ético 

que define a profissão e o modo de ser do professor: é o “código de honra 

profissional”, de que fala Durkheim em Educação e Sociologia. 

O professor da rede pública faz parte de uma classe média, que no Brasil, 

se desenvolveu sobre tudo a partir de 1930, com a industrialização. Para nós a 

classe média pode ser definida como:  

 

 

“...[um] grupo social [que] congrega todos os 
trabalhadores, assalariados ou não, que, além de 
desempenharem algum trabalho apenas indiretamente 
produtivo (quando não absolutamente improdutivo), auto-
representam-se, no plano ideológico, como 
trabalhadores não manuais, distintos dos trabalhadores 
manuais e superiores a eles nos planos profissional e 
social.” (Saes, 2005, p. 100) 
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Essa classe social precisou convencer a classe dominante do seu valor, 

fazendo-a avaliar de forma diferenciada o trabalhador intelectual e o 

trabalhador manual. A classe média passou a invocar o prestígio social do 

“trabalho intelectual” para firmar uma situação econômica social superior à das 

classes trabalhadoras manuais. Assim, à medida que a classe média se 

desenvolveu ela passou a se preocupar com a educação e a reivindicar a 

intervenção do Estado no ensino perseguindo um ideal de escola – uma Escola 

Única. Na verdade, a regulamentação de um ensino elementar público, 

obrigatório e gratuito se tornou a via fundamental para a difusão do Mito da 

Escola Única1, uma arma importantíssima na luta ideológica que a classe 

média trava em uma sociedade capitalista com a intenção de promover a sua 

valorização econômica e social. 

Portanto, os professores fazem parte da classe média por desenvolverem 

um trabalho intelectual ou não-manual, com atividades mentais criadoras ou 

inovadoras, ou mesmo uma atividade dominantemente mental, porém, muitas 

vezes com um caráter apenas reiterativo e não criativo. Sabemos também que 

a constituição da classe média no plano ideológico não é um processo simples; 

em cada fase evolutiva, a sociedade capitalista redefinem-se as fronteiras entre 

o trabalho manual e trabalho não-manual, “proletarizando-se” algumas 

profissões e “nobilitando-se” outras. O fato é que a classe média desenvolve 

predominantemente um trabalho não-manual e invocará o prestigio social do 

trabalho intelectual reivindicando uma situação econômica e social superior à 

classes trabalhadoras manuais. 

Segundo constata Luiz Pereira (1967)2, em uma pesquisa na região do 

grande ABC em São Paulo, o professor é um profissional que se preocupa 

muito com seu status. Já na década de 60 está delineada uma personalidade-

status ideal, na qual ele projeta sua imagem. Pereira, há praticamente meio 

século, revelava a indignação dos professores que tomam ciência da queda de 

prestígio do magistério na hierarquia ocupacional. Em sua pesquisa empírica, 
                                                
1 Baudelot e Establet demonstraram que a escola única é realmente um mito socialmente eficaz, pois 
produz efeitos ideológicos concretos uma vez que, difundir socialmente a idéia de que o ensino 
elementar, público, obrigatório e gratuito é o mesmo ministrado a todas as classes sociais e que tal 
ensino proporciona iguais oportunidades de sucesso profissional, independente de sua condição de 
classe. Sobre isso ler: Christian Baudelot et Roger Establet, L’École capitalise em France, Ed. 
Maspero, Paris, 1971, especialmente a Parte I, “École unique = école divisée”. 
 
2 Sobre Pereira ler: A escola numa área Metropolitana;  O Magistério primário 
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Pereira entrevista professores que se definem como “proletários de gravata” 

(p.111), e declaram que os “salários percebidos são insuficientes para manter 

um padrão de vida ‘material’ de classe média” (p.111), se mostrando 

inconformados quando ficam sabendo de casos de operários e operárias com 

vencimentos maiores que os seus. 

Devido à influência de Max Weber, o autor de A Escola numa Área 

Metropolitana acredita que o sistema educacional deve se basear no principio 

da racionalidade com vistas à total burocratização da empresa escolar, que é 

uma empresa pública de serviços. Para Luiz Pereira, a teoria Weberiana da 

“burocracia racional3”, seria a solução para os problemas educacionais e para o 

profissional da educação, uma vez que este sofre com a degradação do status 

profissional. Ou seja, se ele se colocasse como um profissional burocrata, 

estaria longe deste sentimento de classe, o sentimento de perda de uma 

posição na hierarquia profissional. 

A racionalização para Weber seria “o resultado da especialização científica 

e da diferenciação técnica peculiar à civilização ocidental” (p. 19, Freund, 

1970). Em outras palavras, a racionalização seria a organização da vida, por 

uma divisão e coordenação das diversas atividades e diversas relações que o 

homem estabelece com o meio social. Fruto de uma maior intelectualização do 

homem, esta racionalização é para Weber um “refinamento engenhoso da 

conduta da vida e um domínio crescente do mundo exterior” (p. 20, Freund, 

1970). A racionalização, com efeito, não deve ser confundida com a vida íntima 

e racional do homem, nem como um progresso moral individual ou coletivo, 

mas sim, como um fenômeno que tem a ver com a organização social exterior, 

e que favorece o desenvolvimento da burocracia, que para Weber nada mais é 

do que: 

 

 

“O que significa burocracia para Weber? A burocracia 
para ele é um tipo de poder. Burocracia é igual à 
organização. É um sistema racional em que a divisão de 
trabalho se dá racionalmente com vista a fins. Ação 
racional burocrática é a coerência da relação de meios e 
fins visados. [....] Assim, a administração burocrática 
para Weber apresenta como notas dominantes a 

                                                
3 O burocrata racional é aquele que desempenha um papel nivelador no plano formal, que obedece 
sua autoridade com base na lei e se iguala formalmente ao povo. (Tragtenberg, 1980) 



 

 

8 

 

especialização, o fato de constituir-se em profissões e 
não em honraria; a separação do administrador dos 
meios de administração, a fidelidade impessoal ao cargo, 
a remuneração em dinheiro. A nomeação do burocrata é 
sempre feita por autoridade superior a ele, e sua 
atividade constitui carreira que finda com sua 
aposentadoria do serviço.” (p. 139, Tragtenberg, 1980) 

 

 

Portanto, para Weber, uma administração racional realista era um ideal 

que encontrava na burocracia sua principal via de acesso. A burocracia tornou-

se o seu principal objeto de estudo, ao qual ele dedicou muita atenção, e 

ressaltando como de suas principais características a impessoalidade. É essa 

impessoalidade que Pereira busca, quando olha para escola; a seu ver uma 

postura mais burocrática do funcionário público (diretores, professores, 

secretários e serventes), membro da empresa pública (a escola) trará grandes 

benefícios para a administração do Estado e para a comunidade. Luiz Pereira 

vê a escola pública como uma empresa e o pessoal que faz parte do corpo 

docente-administrativo como burocratas com obrigações profissionais como 

qualquer outro funcionário público. Os alunos são definidos como membros 

ativos da empresa escolar, e não como clientes da empresa, portanto, para o 

autor: 

 

 

.... na caracterização da escola enquanto empresa, os 
alunos não são considerados como clientes de uma 
empresa que seria formada pelos professores e demais 
funcionários, nem apenas como “matéria-prima” que 
essa empresa trabalharia. São sim, tidos como membros 
ativos da empresa escolar, trabalhando, juntamente com 
outros membros, uma matéria constituída por eles 
próprios. (Pereira,1967, p.54). 

 

 

No período estudado por Pereira (início da década de 1960), embora o 

professor estivesse apegado a um sistema de relações ideais dentro do qual 

era grande a distância social entre o pessoal docente administrativo e os 

demais, sendo aí reconhecidos os diferentes status sócio-econômicos, na 

verdade, o que estava ocorrendo era a perda da identidade profissional do 

professor por força do seu declínio sócio-econômico. Pereira acreditava que a 
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solução para este conflito seria a total burocratização das funções do professor, 

pois assim ele não teria um “envolvimento pessoal” direto com seu trabalho e 

se distanciaria deste sentimento de degradação de status.  

Porém, acreditamos ser este o grande engano na pesquisa deste 

admirável sociólogo; o professor que possui um forte sentimento de 

degradação de status profissional, e que vivencia também um forte declínio de 

status pessoal, rejeita o crescimento da burocratização que se faz através da 

imposição de novas tarefas pelos superiores; a seu ver, esse incremento de 

burocracia produz a desvalorização de seu trabalho intelectual e os 

sobrecarrega com trabalhos manuais, “proletarizando” de alguma forma suas 

profissões. Contudo, a burocratização das relações com seus “subordinados” 

(os alunos), não é visto como tal, nem como uma atividade que desvalorize o 

trabalho intelectual por eles desenvolvido. 

Certos professores vivenciam um processo de ascensão pessoal, e 

portanto, não vislumbram um declínio do seu status profissional. Tais 

professores, amplamente impregnados pela ideologia da classe média 

valorizam o desempenho de um trabalho não-manual, e dificilmente entendem 

a parte burocrática de seu trabalho como uma forma de “proletarização” de sua 

profissão. 

Hoje, vemos o resultado deste grande conflito que começou há algum 

tempo. O professor atual faz parte de uma classe gigantesca de trabalhadores 

provenientes dos mais diversos estratos sociais, e nem a origem sócio-

econômica de sua família e muito menos o salário garantem o padrão de vida 

que já fez parte do reconhecimento deste profissional. A discrepância entre a 

imagem criada e o lugar atualmente ocupado pelo professor diminuem a 

coerência da identidade profissional do mesmo. 
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1.2. Hipóteses de trabalho 

 

 

Nossa primeira hipótese de trabalho é a de que há dois possíveis perfis de 

professor na Rede Pública Estadual de Ensino: aquele que se encontra 

acomodado com sua situação, que prefere aceitar a idéia de que é um 

profissional burocrata com obrigações individuais, perdendo assim seu 

sentimento de classe enquanto profissional, e outro que se mostra indignado 

com a situação de degradação do status profissional. Desta forma, procuramos 

identificar influências ideológicas que estão por trás destes dois perfis 

profissionais. 

Nossa segunda hipótese de trabalho é a de que a ideologia do dom, 

apresentada por Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron, em seu livro A 

Reprodução, está presente no professor de hoje, combatendo a ideologia 

pequeno-burguesa do esforço pessoal. Na busca da comprovação desta 

hipótese, buscamos apurar se o professor vive um dilema entre se aceitar como 

um ser agraciado com um “dom” ou como um profissional qualificado e, 

portanto merecedor de reconhecimento. Acreditamos que iremos encontrar, em 

nossa realidade, profissionais que compensam simbolicamente a degradação 

profissional através da menção ao seu “dom”; ou seja, professores que, tendo 

seu status profissional afetado, conformam-se com o fato de exercerem uma 

profissão que lhes permitem o desenvolvimento de seu “dom”. Porém, por ser o 

dom um fator considerado nato, não resultante de um esforço maior, este não 

poderá ser quantificado e reconhecido adequadamente, e desta forma, 

acreditamos que esta é uma justificativa plausível apenas para uma situação 

individual, pois quando pensamos em um grupo de professores formados por 

uma classe gigantesca, encontramos uma massa de trabalhadores que 

investem em sua trajetória e esperam como retribuição o reconhecimento de 

seu esforço profissional.  

 

 

“...Ainda que seja quase sempre dominada pela ideologia 
burguesa da graça e do dom, a ideologia pequeno-
burguesa da ascese laboriosa [ideologia do mérito] 
consegue marcar profundamente as práticas escolares e 
os julgamentos sobre essa prática, porque ela reencontra 
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e reativa uma tendência à justificativa ética pelo mérito 
que, mesmo relegada ou repelida, é inerente à ideologia 
dominante.” (Bourdieu, 1975, p. 211). 

 

 

Todavia, Bourdieu e Passeron4, lançam um desafio à analise da ideologia 

imperante na classe média, pois para os dois autores a ideologia burguesa do 

dom disputa, em igual condições, o espaço social com a ideologia pequeno-

burguesa do mérito individual. E essa disputa entre duas ideologias de classe 

diversas se demonstra concretamente no espaço escolar, e mais 

especificamente na prática docente, com a concorrência entre o dom e 

competência intelectual. É notório, sobretudo que as observações dos autores 

referem-se ao sistema de ensino superior, de qualquer forma, acreditamos ser 

possível extrair de suas formulações, conseqüências para a análise das 

condutas ideológicas dos professores, pois, compreende-se que, 

 

 

“... a ideologia do mérito individual circule, devidamente 
comandada e vigiada pela ideologia orgânica da classe 
média [....] e a ideologia do dom, embora se configure 
como arma preferencial da burguesia na desvalorização 
econômica e social do trabalho em geral, pode funcionar 
como arma de reserva da classe média, a ser acionada 
na explicação de situações excepcionais, onde se 
evidencia, mais que nas situações normais, a 
importância da posse de recursos culturais prévios para 
uma trajetória pessoal bem sucedida. Quando na prática 
ideológica da classe média, a ideologia do mérito 
individual é colocada em perigo, a ideologia do dom deve 
provisoriamente tomar o seu lugar.” (Saes, 2005, p. 108 
e 110). 

 

 

É preciso aqui, fornecer alguma fundamentação à presença de certos 

autores em nosso texto A Escola Numa Área Metropolitana, de Luiz Pereira, 

representa uma contribuição pioneira, na área da sociologia da educação. Luiz 

Pereira conseguiu, com os recursos limitados do investigador isolado, 

selecionar aspectos relevantes da situação educacional de sua época, 

submetê-los a técnicas rigorosas de observação e de análise, e explicá-los à 

luz da teoria sociológica. Com isso, oferece-nos uma contribuição que faz da 

                                                
4 Da obra já citada, ver especialmente o capitulo 4, “La dépendance par l’indépendance” 
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sociologia educacional uma disciplina capaz de colocar sistemas de conceitos a 

serviço da pesquisa empírica, e que nos permite confiar com outro espírito na 

colaboração que os sociólogos podem dar, seja do ponto de vista científico, 

seja do ponto de vista prático (na forma de atuação dos poderes públicos), ao 

sistema educacional brasileiro. 

A importância de P. Bourdieu para a consolidação teórica de nossa 

pesquisa está no fato de que seus estudos ao mesmo tempo teóricos e 

empíricos proporcionam à Sociologia da Educação informações significativas 

para a reflexão e problematização de questões pertinentes à realidade 

educacional em diversos campos de pesquisa.  

As contribuições de Maurício Tragtenberg, com seus trabalhos Burocracia 

e Ideologia e Sobre Educação, Política e Sindicalismo, estão nas críticas à 

visão weberiana de burocracia; é esse autor quem insiste no fato de que, por 

baixo da forma da racionalidade, oculta-se o exercício de um poder burocrático, 

que oprime,  no plano interno, a massa do baixo funcionalismo e no plano 

externo a maioria da sociedade. 
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1.3. Justificativa do tema escolhido 

 
 

As reformas educacionais iniciadas na última década no Brasil têm trazido 

mudanças significativas para os trabalhadores docentes. São reformas que 

atuam não só no nível da escola, mas em todo o sistema, repercutindo na 

natureza do trabalho escolar. A década de 1990 se configura como um novo 

momento na educação brasileira, comparável, em termos de mudanças, à 

década de 1960, quando o Brasil buscava adequar a educação às exigências 

do padrão de acumulação fordista e as ambições do ideário nacional-

desenvolvimentista. Contudo, os anos de 1990 trazem uma nova realidade: o 

imperativo da globalização. 

Nesse processo de transição, a educação passa por transformações 

profundas nos seus objetivos, nas suas funções e na sua organização, na 

tentativa de adequar-se às demandas a ela apresentadas. Diante da 

constatação de que a educação escolar não consegue responder plenamente 

às necessidades de melhor distribuição de renda e, por extensão, saldar a 

dívida social acumulada em décadas passadas, a crença nessa mesma 

educação como elevador social é deixada de lado, priorizando-se nas reformas 

educacionais a educação para a equidade social, e conseqüentemente a 

expansão da educação básica a todos. Essa foi a orientação que os países 

pobres e mais populosos receberam na Conferência Mundial de Educação para 

Todos, realizada em Jomtien, em março 1990, e que marcaram as reformas no 

Brasil e na América Latina nesta década. A redução das desigualdades sociais 

deveria ser buscada a partir da expansão da educação, que permitiria às 

populações em situação vulnerável encontrar caminhos para a sua 

sobrevivência. 

É neste contexto que altera-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, da antiga Lei nº 5.692/71 para atual Lei nº 9.394/96. Com objetivo de 

diminuir o número dos excluídos da escola, a lei traz novas concepções para 

avaliar a formação do cidadão exigindo do professor uma nova postura em 

relação ao seu trabalho. Desta maneira, compreendemos a importância das 

interferências que tais reformas exercem sobre as relações de trabalho dos 

profissionais da educação. 
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Analisando as falas dos professores, na escola pesquisada, constatamos 

que a mudança que mais interferiu na prática dos professores foi a implantação 

dos ciclos, como uma das alternativas de organização da escola (Lei nº 

9.394/96 art. 32), isso por que, exigiu desses profissionais uma visão crítica do 

sistema seriado, dos currículos gradeados e disciplinares, e principalmente uma 

mudança na concepção da avaliação. A não superação destas abordagens fez 

com que o professor sentisse que seu papel estava sendo colocado em 

segundo plano. Supomos que este seja um dos fatores que influenciou o 

sentimento de degradação do status do professor. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais também tratam a questão, sugerindo a organização de quatro ciclos 

para o ensino fundamental. No caso do Estado de São Paulo, os ciclos são 

organizados em dois blocos: ciclo I  de 1º a 4º série e ciclo II de 5º a 8º série, 

sob o argumento de que eles tornam possíveis a distribuição mais adequada 

dos conteúdos sem relação com a natureza do processo de aprendizagem, os 

ciclos quebram com a reprovação, sugerindo que os alunos são capazes de 

aprender em tempos e espaços diferentes. Embora a crítica a reprovação como 

método pedagógico e negação de direito a educação não seja novidade,5 o que 

temos visto na prática são professores que encaram esta nova organização 

como uma perda de “função”.  

Na escola escolhida como fonte de pesquisa, até 2005, os professores 

ainda avaliavam os alunos e os classificam com notas de 0 à 10 (o que era 

considerado pela comunidade uma qualidade), e mostram claramente em suas 

afirmações que gostariam que a avaliação voltasse a ter valor punitivo e 

excludente, pois assim os alunos teriam mais “respeito” para com eles. Ou seja, 

os professores estão tão apegados à seriação e à avaliação punitiva que não 

conseguem perceber que esta é uma maneira, no mínimo, elitizada e 

burocrática de organizar a escola. 

Esta situação faz com que o professor sinta que sua “função“, que antes 

era a de avaliar, aprovar e reprovar, ou separar o joio do trigo, não é mais 

necessária; conseqüentemente seu trabalho perde o valor, pois um aluno que 

recebe nota 10 e outro que recebe nota 04 no final do ano, mesmo tendo 

                                                
5 A polêmica crítica à reprovação como método pedagógico pode ser encontrada, desde meados de 
1910, nos trabalhos de Sampaio Dória e Almeida Jr., nas décadas posteriores em autores como 
Anísio Teixeira e Dante Moreira Leite.  
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conceitos diferentes, como “S” (satisfatório) para o que tirou 10 e “I” 

(Insatisfatório), para o que tirou 04, cursarão o ano subseqüente na mesma 

classe. Assim, o sentimento do professor é de que seu trabalho não é 

reconhecido pelo aluno, pelos pais, e pelo governo, que no final trata todo esse 

sistema da maneira mais burocrática possível.  

O governo exige apenas que a escola ofereça aos alunos um processo de 

recuperação contínua; que ocorre na própria sala de aula, no decorrer do 

bimestre. Também é obrigatório que a escola ofereça aos alunos um projeto de 

reforço e recuperação paralela; que consiste em aulas em período fora do 

horário normal, ministrada por um professor contratado para este fim. Os 

professores questionam o processo de recuperação contínua, afirmando ser 

inviável na prática devido ao número de alunos em sala. Quanto ao projeto de 

recuperação paralela, a crítica dos professores é referente a sua eficácia 

devido a não obrigatoriedade de freqüência, desta forma, demonstram 

resistência em se envolver com o projeto. Para eles o governo não se preocupa 

com as condições de trabalho do educador, ou mesmo com o processo de 

ensino aprendizagem.  

Se pensássemos na burocratização, segundo a teoria Weberiana, como 

um subprocesso da racionalização, poderíamos concluir que essa seria a 

solução para o sistema educacional; porém, o que temos visto são professores 

perdidos em sua identidade profissional. O professor não se vê como um 

trabalhador burocrata membro de uma empresa estatal de serviços públicos, 

muito menos como um profissional de uma grande empresa que reconhece seu 

trabalho e esforço, como ocorre com muitos de seus colegas que, embora 

tenham a mesma formação, optam por outras áreas profissionais e conseguem 

um reconhecimento maior. 
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1.4. Metodologia da Pesquisa 

 

 

O estudo de caso do tipo monográfico exploratório foi realizado na rede 

pública estadual de ensino, com professores do Ensino Fundamental ciclo II e 

Ensino Médio, que possuem jornada diurna e noturna. Foram considerados 

todos os professores, independentemente do tempo que atuam na escola 

pública. Considerando as diferenças essenciais existentes entre os sexos, 

analisamos se o sentimento de degradação do status profissional ocorre da 

mesma forma nos dois grupos. Para tanto, as entrevistas foram divididas em 

quantidades iguais, sendo quatro entrevistas com professores do sexo 

masculino e quatro com professores do sexo feminino.  

Procuramos também levantar dados sobre a situação atual da escola, bem 

como sobre sua clientela e o bairro onde esta se encontra. Utilizamos 

entrevistas semi-abertas, enfatizando métodos qualitativos visando as 

disposições ideológicas dos professores. Desta forma, definimos perguntas que 

buscam delinear a visão do professor da Rede Pública Estadual quanto à 

estrutura atual de organização do ensino, quanto à hierarquia salarial e quanto 

à hierarquia funcional. Buscou-se delimitar bem um campo de estudo e atacá-lo 

em profundidade para se adquirir uma autêntica visão científica da realidade. 

Elaboramos um roteiro de entrevistas e também uma pasta com fotos 

antigas e recentes, mostrando várias etapas do profissional da educação, como 

um recurso visual para nos auxiliar.6 Decidimos realizar entrevistas 

exploratórias com a finalidade de verificar a validade do roteiro elaborado e 

adequá-lo melhor ao objeto de estudo7. Todo este material está anexado ao 

final deste trabalho para consultas mais detalhadas. 

 

 

                                                
6 Esses procedimentos foram tomados com base nas orientações dos livros Dinâmica da Pesquisa 
em Ciências Sociais: os Pólos da Prática metodológica. De Paul de Bruney, Jacques Herman e Marc 
de Schoutheet e Métodos de Pesquisa nas relações sociais. De Claire Selltiz. O material na íntegra 
encontra-se em anexo. 
  
7 Depois de duas entrevistas exploratórias vimos a necessidade de readaptarmos o roteiro e só então 
partirmos para as entrevistas de fato. 
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CAPÍTULO II 

UNIVERSO DA PESQUISA 

 

 

 

2.1. Panorama Histórico 

 

A presente pesquisa traz um estudo de caso de uma escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio situada na cidade de Diadema. Desde o início, o 

processo de ocupação de Diadema teve um fator fundamental: sua localização 

geográfica entre o litoral - Vila de São Vicente - e o planalto - Vila de São Paulo 

de Piratininga. Foi a existência de uma via de ligação entre a cidade de São 

Bernardo e o bairro de Santo Amaro, na cidade de São Paulo, que 

proporcionou a chegada de uns poucos moradores ainda no século XVIII.  

Até a década de 40, a região de Diadema era constituída por quatro 

povoados pertencentes a São Bernardo: Piraporinha, Eldorado, Taboão e Vila 

Conceição. Dispersos, eles eram ligados apenas por caminhos precários. Cada 

um tinha sua vida própria. Piraporinha próximo a São Bernardo; o Taboão, 

também ligado pela proximidade a São Bernardo e a São Paulo pela Avenida 

Água Funda. O Eldorado, que guardava características muito próprias, graças à 

Represa Billings, vinculava-se mais a São Paulo, à região de Santo Amaro. E 

finalmente a Vila Conceição, futuro bairro da escola do nosso estudo de caso, 

formada pelas chácaras pertencentes ao loteamento da Empresa Urbanista Vila 

Conceição. 

Em 1925, com a criação da Represa Billings, a região do Eldorado passou 

a despertar o interesse de moradores da capital que buscavam opções de 

lazer. Nos anos 30, os irmãos Camargo, donos das terras, resolveram melhorar 

a ligação com a Vila Conceição (centro) por meio da abertura da atual Avenida 

Alda até o Parque 7 de Setembro. O trajeto até o centro foi completado pelo Sr. 

Alberto Simões Moreira. Nessa estrada passaram a transitar carros de boi, 

cavalos, automóveis e a primeira jardineira que fazia o itinerário Eldorado - Vila 

Conceição - Praça da Árvore (SP). 
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Apesar da proximidade geográfica com a Capital, até os anos 50 a cidade 

pouco sentiu os efeitos das transformações produzidas pela industrialização em 

São Paulo. Até então, Diadema não tinha nenhuma importância econômica 

regional. Foi nas cidades localizadas ao longo da ferrovia Santos-Jundiaí, 

principal via de circulação de mercadorias na época, que ocorreu a expansão 

industrial paulista até a década de 40, especialmente em São Caetano, Santo 

André e Mauá. 

Após a década de 50, o sistema de escoamento da produção, feito até 

então pelos eixos ferroviários, entra em declínio e o governo passa a optar 

pelos circuitos rodoviários. A Via Anchieta, inaugurada em 1947, representa 

uma nova fase da industrialização paulista e da implantação do capitalismo no 

Brasil. Em São Bernardo, ao longo dessa estrada, instalaram-se grandes 

indústrias multinacionais; e em Diadema, principalmente pequenas e médias 

empresas nacionais que produziam, na sua maioria, objetos complementares 

para as multinacionais. 

Em 1948, com a Lei nº 233, criou-se o Distrito de Diadema. As 

transformações ocorridas a partir dos anos 50 na região do ABCD paulista - 

abertura de estradas, industrialização, migrações, novos loteamentos, 

crescimento das cidades - despertaram o interesse das lideranças políticas da 

região de Diadema. Havia o entendimento de que a mudança de distrito para 

município favoreceria o desenvolvimento do lugar. 

A Vila Conceição liderou o movimento pela emancipação local. Além de 

contar com as lideranças políticas mais interessadas na questão, o vilarejo 

encontrava-se bastante isolado de São Bernardo, sentindo particularmente a 

falta de infra-estrutura e serviços básicos. Os moradores de Piraporinha, 

Taboão e Eldorado eram, na sua maioria, desfavoráveis ao movimento. Foi a 

conjugação de vários fatores que determinou a emancipação político-

administrativa de Diadema, como a expansão urbana e industrial paulista em 

direção ao ABC, a articulação de políticos da localidade, como o professor 

Evandro Caiaffa Esquível, com lideranças de influência no âmbito estadual, 

como o jurista Miguel Reale e a intensa participação dos moradores da Vila 

Conceição na Campanha da Emancipação. 

Aprovado o processo de emancipação pela Assembléia Legislativa, 

ocorreu o plebiscito no dia 24/12/1958. As pessoas residentes há mais de dois 
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anos no local votariam a favor ou contra a emancipação. Participaram cerca de 

300 eleitores e a emancipação venceu por pequena margem, apenas 36 votos. 

Em 1959 realizaram-se as primeiras eleições para os poderes Executivo e 

Legislativo do município de Diadema. E no dia 10/01/1960, com a posse do 

primeiro prefeito, vice-prefeito e vereadores, instalou-se oficialmente o novo 

município8. 

A chegada das grandes indústrias automobilísticas ao ABC marcou o 

início da história econômica de Diadema. Nos anos 50 a Via Anchieta tornou-se 

o grande eixo de localização deste setor industrial no Brasil. Instalaram-se aí a 

Volkswagen, a Willys (mais tarde, Ford), a Mercedes Benz e a Scania. A 

urbanização de Diadema ocorreu em conseqüência da expansão industrial de 

São Bernardo do Campo. A indústria automotiva abriu mercado para áreas 

complementares na cidade, como o setor de autopeças e de embalagens. A 

indústria logo se transformou no ramo de mais intensa atividade econômica do 

município e ainda hoje permanece como setor de destaque em Diadema.  

A metalurgia e as indústrias de cosméticos e de plásticos atualmente são 

os principais pólos econômicos da cidade. Ainda assim, apesar do predomínio 

do número de empregos no setor industrial, na última década houve uma 

pequena mudança no panorama econômico do município. De 1995 a 2000 

ocorreu um crescimento nos setores de serviços e comércio em concorrência 

com a diminuição progressiva dos empregos ocupados na indústria. A cidade 

possui hoje cerca de 357.064 habitantes (Censo IBGE/2000) e a taxa de 

crescimento populacional anual está em torno de 2,48% (Censo IBGE/2000), a 

PEA (População Economicamente Ativa) é de 215.000 pessoas e o número de 

Analfabetos chega a 49.000 (dados IBGE/2000).  

 

 

 

 

                                                

8 Secretaria de Comunicação de Diadema. Baseado no material produzido pelo Centro de Memória 
de Diadema 
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2.2. Caracterização da unidade escolar 

 

É neste contexto sócio-econômico e geográfico que se encontra a escola 

escolhida para esta pesquisa. A comunidade escolar é bastante variada, pois, a 

região é central na cidade e é composta por comércios diversos tais como: 

lanchonetes, bares, floriculturas, locadoras de vídeo, materiais de construção, 

etc. 

Os alunos vêm de diversos bairros, visto que as matrículas são feitas por 

proximidade de local de trabalho, e de moradia, inclusive de bairros da cidade 

de São Paulo como o bairro de Santo Amaro. A maioria dos alunos nasceu em 

Diadema, embora seus pais sejam oriundos de outras regiões do país, 

principalmente dos Estados do Norte e do Nordeste do país e também do 

Estado de Minas Gerais. 

O grau de instrução dos pais varia bastante. Muitos não estudaram ou não 

conseguiram completar o Ensino Fundamental. Mas também há aqueles que 

concluíram o Ensino Médio e hoje têm uma relativa estabilidade econômica. A 

maioria destes pais pertence à classe média baixa e não pôde manter seus 

filhos na escola particular. A maioria das mães trabalha fora de casa, muitas, 

porém sem emprego fixo e sem carteira assinada. Atualmente, um grande 

percentual de alunos e familiares encontra-se desempregado, incluindo aí 

irmãos mais velhos, tios etc. 

O aspecto mais importante na caracterização da comunidade escolar 

contida no projeto político pedagógico da escola é a desintegração familiar. 

Desempregados ou com uma situação financeira muito baixa, pais separados 

ou casais desfeitos por morte de um dos cônjuges atingem o índice alarmante 

de cerca de 80% (dados obtidos no censo / pesquisa feita com os alunos dos 

três períodos durante o primeiro semestre do ano de 2002)9. A desagregação 

familiar é apontada pelos professores e pela coordenação pedagógica como 

principal problema dos adolescentes, e interfere diretamente na auto-estima, no 

interesse pela escola e nos objetivos a serem alcançados pelo adolescente. 

                                                
9 Informação colhida no Plano Escolar 
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Todos estes fatores contribuem enormemente para uma dispersa e 

reduzida participação da comunidade na vida escolar. Porém, os pais que 

comparecem à escola, nas reuniões de pais e mestres ou em atividades e 

eventos que a escola realiza, reconhecem a necessidade e a importância de 

uma boa escola e de bons professores para a vida dos filhos. Os alunos 

possuem uma faixa etária padrão para as idades correspondentes às séries de 

estudo. As discrepâncias que existem ficam por conta de matrículas 

suplementares ou de transferências de alunos oriundos de outros Estados da 

Federação. 

A escola possui uma sala para a direção, uma sala para a vice-direção, 

uma sala para a secretaria, uma sala para o secretário de escola, vinte salas de 

aula, uma sala de informática, uma sala de professores, três banheiros 

administrativos, uma sala de vídeo, uma biblioteca, um depósito de material, 

uma sala de coordenação pedagógica, dois banheiros de alunos (masculinos e 

femininos), uma cozinha com dispensa, um depósito de merenda, uma quadra 

coberta, um pátio coberto, uma casa da zeladoria, uma cantina escolar e uma 

sala de arquivo. Ao todo, a escola atende 2319 alunos em 03 (três) períodos, 

possui dois vice-diretores e dois coordenadores, o número de professores é de 

103 no total, e o de funcionários é de 22, sendo que 10 deles são contratados 

por uma cooperativa. A escola possui instalações antigas, precisando de 

reforma em quase todos os ambientes. 

O professor da rede pública estadual recebe aproximadamente o valor de 

R$ 5,60 por hora-aula, resultando em uma média salarial bruta de R$ 

896,00/mês; isso para aqueles que trabalham em uma jornada de dois períodos 

somando um total de 40 horas/aulas semanais. Para os que conseguem 

trabalhar um pouco mais, o salário pode chegar a até R$ 1.200,00 /mês. Esses 

valores são referentes a um professor iniciante; ou seja, sem as gratificações 

por tempo de serviço.  

O plano de carreira do professor da rede pública estadual é basicamente 

por tempo de serviço, via não acadêmica: a cada cinco anos ele recebe o 

qüinqüênio (5% do seu salário base de aumento mensal). Quando alcançados 

os 20 anos de tempo de serviço, o professor tem direito a sexta parte; ou seja, 

ele recebe de aumento o valor equivalente a 1/6 de seu salário. E ainda tem a 

evolução funcional, via acadêmica: através de cursos reconhecidos pela 
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secretaria da educação, que, cumprindo a carga horária necessária, poderá lhe 

conferir retornos financeiros; além, da acumulação de pontos classificatórios 

como gratificação pelas formações extras, importantes ainda para o professor 

no processo de remoção. 
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CAPÍTULO III 

AS ENTREVISTAS 

 

 

 

 

A análise das entrevistas mostra que os professores, ao mesmo tempo em 

que representam um grupo social mais abrangente (a classe média), 

configuram-se como um grupo profissional específico. Por isso, as suas 

posições ideológicas podem ser divididas entre aquelas que refletem a sua 

condição de classe e aquelas que refletem a moral oficial da profissão, ou seja, 

conseguimos identificar no discurso dos professores uma posição ideológica 

ligada à prática (aquela ligada à condição social) e uma posição ideológica 

teórica (ligada à moral oficial da profissão). Conseguimos identificar também 

dois tipos de sentimentos nos professores: a) o sentimento com relação a sua 

situação sócio-econômica pessoal (sentimento de declínio ou ascensão); b) o 

sentimento com relação ao grau de valorização social da profissão (sentimento 

de preservação ou de degradação do status profissional). Na pesquisa 

empírica, nos deparamos com diferentes modos de cruzamento desses dois 

tipos de sentimento típicos nos professores entrevistados. 

Observamos que em cada entrevista encontramos elementos que reiteram 

aspectos gerais e apresentam aspectos específicos de cada entrevistado. Para 

entendermos melhor estes e outros pontos que foram surgindo nas análises da 

entrevistas, exploraremos entrevista por entrevista a seguir. As entrevistas 

foram realizadas no mês de outubro de 2005, na própria escola, em horário 

normal de aula, quando os professores possuíam “janelas”. As entrevistas 

duraram em média uma hora cada.  
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3.1. Entrevista do professor João10 

 

 

O professor João leciona na área de História e Geografia há 22 anos e, 

durante este tempo paralelamente trabalhou em outras atividades, como 

vendas. Atualmente ele só está no magistério, atuando na rede municipal e 

estadual. A entrevista do professor João durou 1 hora e 20 minutos.  

A entrevista do professor João comprova a hipótese de que possuímos em 

nossa realidade profissionais que compensam simbolicamente a degradação 

profissional através da menção ao seu dom; ou seja, o professor tem 

consciência de que seu status profissional está afetado, porém 

inconscientemente a ideologia do dom o conforta e o compensa à medida que 

se mescla à ideologia do mérito. O professor João não verbaliza nenhuma 

referência ao seu “dom natural”, mas de alguma forma esta questão está 

implícita em sua primeira resposta.  

 

 

no caso minha história é assim, já na sexta série eu 
tinha duas tendências; ou seguia direito ou seguia 
magistério, então os próprios colegas falavam: você 
tem um desembaraço legal, você expõe suas idéias 
porque você não segue o magistério. Aí eu comecei 
a desenvolver esse lado da comunicação e segui 
em frente.   

 
 
 

Para o professor João é evidente o forte declínio que a carreira docente 

está passando. Para ele, este declínio fica bem claro se compararmos a 

situação econômica do professor de hoje com a situação econômica do 

professor do início da década de 70, quando este possuía um alto poder de 

compra e vivia então o seu ápice financeiro, assim como toda a classe média 

da época.  

 

 

Não, declínio houve. E muito! E muito! Eu me 
lembro que na faixa, vou te dar um dado, do final da 

                                                
10 Nome fictício.  
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década de 60 até meados da década de 70, eu diria 
assim 74, 75, o professor ganhava relativamente 
bem, ta? É, não bem, bem, ganhava um salário até 
que razoável, eu me lembro que na época, é.... eu 
estava na sétima e oitava série o professor tinha, 
não necessariamente uma vestimenta social, mas 
ele se vestia muito bem..... eu falo com bastante 
propriedade, porque o que acontece é, eu me 
lembro que o professor trocava de carro todo ano, o 
rendimento era bem maior... 

 
 

Este sentimento de declínio profissional é confirmado quando 

perguntamos a ele sobre sua classe social. O professor João possui uma visão 

relacional da situação da classe média, comparando-se sempre com os demais 

trabalhadores assalariados; para ele, as divisões entre as classes sociais estão 

diretamente relacionadas ao nível de rendimento salarial. Ele possui um perfil 

tipicamente de classe média que valoriza o status profissional. O professor 

João se auto define como classe média média, demonstrando que se sente 

decadente:  

 

 

...a classe média está dividida em três, não é?  A, 
B, C, então, estou entre o B e o C, porque houve 
muito um achatamento da classe média que, tinha 
uma renda na faixa de, se não me engano, 4 a 5 mil 
reais, não é, agora essa faixa caiu bastante, então 
é mais ou menos aí nesse piso... 

 
 
 

Quando perguntamos a ele sobre a situação econômica dos seus pais, 

constatamos que a classe social de origem desse professor é a classe média 

do início da década de 70 que melhorou o seu nível de vida no milagre 

econômico do regime militar. Desta forma, acreditamos que, no caso do 

professor João, o sentimento de degradação profissional é mais acentuado 

uma vez que ele vive um declínio de status social e status profissional ao 

mesmo tempo. 

Embora consciente desse declínio, João consegue vislumbrar uma 

valorização do status do professor quando ele diz preferir ter um só rótulo. A 
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valorização da profissão em função do seu nível de empregabilidade11 não 

chega a ser verbalizada, porém entendemos ser este um fator importante na 

valorização do status da sua carreira. O professor João não demonstra ter 

consciência do fato de que o status da profissão de professor está em que 

todos sabem que o professor exerce a profissão de professor e não outro “bico” 

qualquer. Ele chega a valorizar o status do professor em detrimento do status 

da profissão de advogado. O fato do professor sempre exercer sua profissão dá 

a ele não apenas um rótulo, mas também um lugar na sociedade, o status 

ligado a uma profissão:  

 

veja bem o meu forte é o magistério, ta? (pausa) 
meu forte é o magistério, porque também se você 
ficar colocando rótulos aqui, três, quatro rótulos 
assim é complicado, então eu prefiro ser um só, no 
caso docente, no caso professor.... Eu penso assim: 
principalmente os advogados, eu vejo, assim: tem 
muitos advogados e poucos tem a responsabilidade 
e a competência de honrar significativamente com a 
sua profissão, tá? Por isso que essa profissão de 
direito, é uma profissão também.....[que] deveria dar 
uma tonalidade muito fina aos conceitos, valores, 
limites, direitos o que pode e que não pode fazer, 
coisa que não acontece você sabe que muitos 
advogados são corruptos.... 

 
 

Mesmo valorizando de alguma forma a profissão, João não possui 

expectativas de mudança. Este é um ponto importante em sua entrevista e que 

a torna significativa. Ele sente que há uma degradação do status profissional na 

sociedade atual; porém, se conforma com o nível presente da valorização do 

status da profissão: exerce-la é ter uma posição na sociedade. Ele tende a 

achar que essa degradação é resultado da queda do poder de compra do 

professor, ou seja, o declínio salarial é para o professor João a causa direta da 

degradação de status da profissão, mesmo se ele reconhece que não ganha 

tão mal, se comparado aos demais trabalhadores.  

 

 

                                                
 
11 A profissão docente quando comparada a outras profissões não-manuais, apresenta alto nível de 
empregabilidade no Brasil atual. 
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valorizado pelo lado financeiro, financeiro é o 
empresário, o arquiteto. Por que todo mundo sabe 
que o professor ganha menos, agora que professor 
que é? Fundamental, Ensino Médio, terceiro grau? 
Aqui essa desvalorização está pautada por sifras 

 
 

Assim como o professor do início do século passado, que via a educação 

como uma “missão” e “sacerdócio”, percebemos que o professor João também 

possui este sentimento como uma herança histórica. Ele busca valorizar sua 

profissão pelo lado afetivo e agregar à sua função papéis que lhe assegurem 

isso: 

 

...o professor é valorizado em outros momentos: na 
afetividade, no relacionamento, na parte 
pedagógica..... é psicólogo, é padre, é pai, é mãe, o 
professor tem muitas funções, que agente exerce 
por debaixo dos panos..... 

 
 

Assim como ele, nenhum dos professores entrevistados consegue 

relacionar conscientemente a desvalorização da profissão docente com a 

ampliação das redes de ensino, e o complexo processo pelo qual passou e tem 

passado a educação, devido a uma ampliação acelerada e com baixo 

investimentos financeiro. A democratização do ensino gerou uma situação de 

crise na educação que fez com que o professor perdesse o foco da sua função, 

essa crise também alterou o olhar da sociedade para a escola e para seus 

profissionais, como podemos ver,  

 

 

“Não faltam autores que consideram que a docência, 
perdida a aura messiânica que teve durante muito 
tempo, vê hoje reduzido seu caráter a uma função menor 
e residual, uma extensão das obrigações socializadoras 
da família, cuja remuneração não precisa ser alta.”(Gil 
Villa, 1996, p.61).  

 

 

Para entendermos melhor esse processo teríamos que pensar na 

evolução histórica da escola como um processo paralelo à desqualificação 

sofrida pelo trabalhador clássico e na perda de funções que este sofreu devido 
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à tendência geral de divisão do trabalho. Quanto ao trabalhador da educação, 

ocorreu uma desvalorização de sua profissão, como bem explica o educador 

espanhol Amando de Miguel, “o professor acaba exercendo, de fato, uma 

mistura de funções muito desvalorizadas: as de cuidar e divertir crianças, a de 

vigilante ou guarda”. (apud., Gil Villa, 1996). É interessante observar que aquilo 

que o professor João valoriza em seu trabalho é exatamente o que para Miguel 

desvaloriza a profissão. 

O professor João não estabeleceu ligação entre o resultado complexo do 

crescimento da rede escolar e a degradação profissional sentida por ele. Vale 

lembrar que este crescimento ocorreu de forma acelerada e com poucos 

investimentos financeiros e que inegavelmente levou a uma adaptação dos 

recursos já existentes (como: salas de aulas improvisadas, multiplicação dos 

períodos de funcionamento dos prédios, improviso de professores, etc.), e 

principalmente à adaptação da escola à sua nova clientela, ou seja, às crianças 

procedentes dos setores populares. Principalmente este último fator poderia ter 

induzido o professor a pensar que a degradação de sua profissão possa estar 

justificada no fato, neste caso específico do professor da rede pública, de 

trabalhar com as camadas pouco privilegiadas. Na verdade, acreditamos que 

todos esses fatores estejam mesclados no sentimento do professor quando 

falamos de degradação profissional; porém eles não ficam claros devido à 

influência da ideologia professoral no discurso de todo docente. 

Quando interrogado sobre a hierarquia na escola, o professor João diz que 

ela existe sim, e que ela é importante, vejamos suas colocações: 

 

 

# Existe hierarquia na escola? 
• sim, e eu acho que é importante. 
# quem faz parte dessa hierarquia? 
• do alto pra baixo, diretor, vice, coordenador, 
professor, funcionários até os faxineiros. Essa 
hierarquia é boa porque tem que haver essa 
hierarquia, agora o que não pode é assim um 
atrapalhar o papel do outro ou o coletivo ficar pra 
depois. 
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Nas falas do professor João, a hierarquia é piramidal, e é uma hierarquia 

de funções e não de poder, porém, o professor João completa: “tem que ter 

uma boa pitada de poder, que é algo importante”. Para ele, logicamente, os 

alunos estão subordinados aos professores e abaixo deles na hierarquia 

escolar; já os serventes e funcionários administrativos estariam na base da 

pirâmide escolar. Esta forma de organização escolar, para o professor João, é 

perfeitamente adequada; pois, ele complementa, “quando você tem uma 

pirâmide você põe os pingos nos is”, é fácil observar como ele valoriza esta 

forma de organização. Para ele fica difícil pensar na escola organizada de 

forma circular onde o aluno seria o centro, o foco, de todas as atividades da 

instituição; esta forma de organização só seria possível na questão dos 

relacionamentos. Vejamos a fala do professor João: “Agora no nível de 

relacionamento a meu ver são todos uns só, eu faria uma bola”. 

Para o professor João a escola foi mais burocrática no passado, hoje o 

professor briga com a burocracia, que ainda existe na escola, tentando 

trabalhar mais o “pedagógico”. Porém, ele reconhece que o professor acaba 

tendo que fazer o papel burocrático. Veja-se a afirmação: 

 

“....bem mais burocrático, bem mais 
burocrático.....ainda existe, mas nós brigamos com 
essa burocracia, agora o que nós sempre 
colocamos em pauta é que o trabalho deve ser mais 
pedagógico do que burocrático. Mas ele vai acabar 
fazendo um papel de burocrata não adianta agente 
achar que não.” 

 

 

O professor se diz a favor da burocracia quando afirma que “tem 

momentos que essa burocracia é pertinente, ela está atrelada à parte 

pedagógica”. Para ele, a burocracia deve existir, mas o professor não deve ser 

um burocrata impessoal; diferentemente da burocracia weberiana, ele tem que 

se preocupar com os problemas pessoais dos alunos mesmo que de maneira 

discreta.  Entendendo a forma como o professor João vê as relações na escola, 

de maneira hierarquizada, vemos que, quando questionado sobre a forma de 

avaliar, ele defende claramente que, da posição dele para baixo não existe 

burocracia, e sim apenas o pedagógico. Mas quando questionado sobre a 
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burocracia que vem de cima, de seus superiores, o professor protesta dizendo 

que ela atrapalha o pedagógico. Observe: 

 

.....o que ela poderia, ela que eu digo  as obras que 
são resultados da burocracia, é dar mais um tempo 
pro professor, por que as vezes essa parte 
burocrática, não sei se você vai entender agora o 
que eu vou falar, ela atrapalhar essa parte 
pedagógica, vamos supor eu tenho que fazer uma 
coisa pra hoje, mas hoje eu já tenho uma agenda 
pedagógica, então o que acontece, eu tenho que 
parar a parte pedagógica..... 
# Agora, e a avaliação escrita o que você acha? 
Você acha que é um trabalho burocrático? 
• Não, a avaliação escrita ela é aplicada 
normalmente em todas as séries dentro do que é  
planejado, porque o aluno logicamente ele tem que 
aprender a escrever desenvolver a escrita de várias 
formas, a escrita é a base de tudo, ele usa pra tudo, 
dentro de casa,  dentro da escola, então a escrita 
assim tem que ser cobrada. 

 

 

Podemos perceber que o professor João possui uma ideologia teórica: é o 

seu discurso oficial, que apresenta aquilo que imaginamos (ou pelo menos o 

que esperamos) que seja um discurso de professor. Isso ocorre principalmente 

quando ele busca fundamentar suas tomadas de oposição em argumentos 

pedagógicos. A sua ideologia prática aparece em alguns momentos, quando 

percebemos as contradições em suas falas; e tais contradições nos mostram 

com mais clareza as condições sociais a que está ligado o professor 

entrevistado. 

O professor João tem um perfil típico de classe média com boa vontade 

cultural, como diria Bourdieu. Sua entrevista mostra que o sentimento de 

degradação profissional é forte, e o sentimento de declínio sócio-econômico 

pessoal também é marcante. Ele mostra ser favorável à autoridade burocrática 

quando se exerce sobre os que estão abaixo do seu nível, e justifica a 

dominação burocrática através de sua ideologia teórica: a ideologia da prática 

pedagógica. Quanto à autoridade burocrática que emana de cima, ele se 

posiciona de modo geral contra a mesma, embora a aceite em alguns 

momentos. Isso nos leva a definir o perfil do professor João como o de um 
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professor burocrata, que se conforma com sua degradação de status pois, não 

vê alternativas de melhora. 
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3.2. Entrevista da professora Laura12 

 

 

A professora Laura está no magistério há 6 anos. Ela se efetivou em 2005 

e escolheu a escola onde trabalha por sua classificação no concurso. Na 

realidade, ela é da cidade de Bauru, e diz que na próxima remoção tentará 

voltar para sua cidade. Ela é licenciada em matemática; e já trabalhou em 

outras áreas, como micro empresária; já teve uma loja na cidade de Bauru e 

até trabalhou em um hospital, na área administrativa. A professora tem um filho 

adolescente, e trabalha apenas nesta escola em dois períodos: manhã e tarde. 

A entrevista da professora Laura durou 50 minutos.  

Como no caso do professor João, a professora Laura também compensa 

simbolicamente a degradação de status profissional fazendo menção ao seu 

dom natural. Porém, analisando toda sua entrevista podemos ver que a 

referencia à ideologia meritocrática é marcante em seu discurso.  

 

# Bom eu gostaria que você falasse como foi sua 
escolha pelo magistério, o porquê, como você 
chegou até aqui? 
• Por que é...eu tinha um professor de 
matemática, é... eu sempre tive muita facilidade pra 
matemática, sempre tive muita facilidade para 
ensinar, pra passar o que eu sabia, né e... até eu 
dei aula pra filha dele por que ele não 
conseguia....então ele levava a filha dele em casa 
pra eu ensinar, é... os próprios colegas eu ajudava 
eles, então isso me motivou e foi uma coisa que foi 
crescendo em mim e eu gosto de ensinar eu gosto 
de passar, eu gosto entende... já tentei fazer outras 
coisas mas não deu certo... 
# é como um dom, mais ou menos? 
• Isso! Eu acho que eu tenho esse dom de 
conseguir passar pra eles. Não atinjo 100% mas 
pelo menos eu tento.... 

 

 

Para esta professora, o sentimento de degradação profissional está 

diretamente relacionado ao declínio sócio-econômico do professor. Quando 

                                                
12 Nome fictício 
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questionada se a situação do professor hoje está pior do que a do professor do 

início do século passado, a professora prontamente respondeu: 

 

• Piorou, Piorou bastante com certeza.  
# Com certeza? 
• Com certeza. 
# Dá pra ver bem claro a diferença? 
• Dá. Nem até pelas fotos, mas eu vejo pelos 
meus professores antigos. A posição deles, os 
carros que eles tinham até a casa.... era sempre de 
alto padrão não era como hoje principalmente no 
interior, você entendeu? Aqui é tudo mais disperso, 
muito grande e tudo então não dá pra você 
conhecer, mas lá no interior você vê claramente. É 
completamente diferente o poder econômico, que 
abaixou demais. 

 

 

A professora Laura, se vê pertencente à classe média, embora admita que 

tem sido difícil se manter nela; isso porque ela atribui sua posição social 

estritamente ao fator financeiro. Como o professor João, ela faz uma análise 

relacional de sua posição na divisão social do trabalho, sempre se comparando 

com os demais trabalhadores manuais e não-manuais.  

 

# A que classe social você se identifica hoje?  
• Classe Média. Eu ainda consigo me manter na 
classe média, mas assim média pra baixa, não é 
média pra alta, porque agora tem esse porém 
também... é mais classe média pra baixa do que 
média pra alta, porque antes agente falava classe 
média e pronto. Mas não, hoje em dia não classe 
média mais baixa.  
# A que você atribui essa ‘classe média’ ao 
econômico ou ao trabalho? 
• Ao econômico, bem mais ao econômico. 
 

 

A professora possui traços marcantes da classe média, como por exemplo 

a busca pelo status profissional, mesmo consciente da degradação sócio-

econômica de sua profissão, ela busca status a todo custo. Laura ainda 

acredita que exista a possibilidade ascensão social em uma classe em declínio 

econômico. A professora possui a boa vontade cultural suficiente para buscar a 

ascensão de status, porém suas estratégias não são claras. Observem: 
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# Você possui expectativas de ascensão social? 
• Sim. 
# Como você acha que isso é possível? 
• É a minha intenção. Eu quero fazer o mestrado e 
quero dar aula na faculdade. Lá na minha cidade 
tem muita faculdade, então eu tenho um campo 
bem amplo e na região também. Então sim.... com 
isso eu acho que eu vou melhorar socialmente, vou 
ter mais condições financeiras para tentar o que eu 
almejo. Entende...  Se ficar só no Estado...... 
[...] 
# E comprar livros? Você tem...[hábito?] 
• não eu não gosto de livros. 
# não? 
• Não 
# Nem da sua área? 
• Nem da minha área (risos). Eu não gosto de ler. 
# Então você não gasta com isso? 
• Não. 
# Ta. Nem na faculdade? 
• Também Não. 

 

 

A professora Laura mostra um perfil burocrático, ela não tem medo de 

assumir sua postura quando questionada sobre a forma de avaliar seus alunos, 

e principalmente quando levada a comparar as funções dos professores do 

início do século passado (estimulada pelas fotos), com as funções atuais dos 

professores. Observe que para ela a burocracia na profissão diminuiu e isso 

não é satisfatório. 

 

# Você acha então que diminuiu as funções 
burocráticas? 
• Sim. Sim eu acho que antigamente era bem 
mais pesado, eu tenho a impressão que era... 
# Então acompanhado sua resposta podemos dizer 
que a burocracia diminuiu, mas que não foi bom 
suficiente? 
• Sim realmente. 
[....] 
# Porque antes era mais burocrático, você tinha 
mais formas de classificar o aluno e era mais 
eficiente?  
• Eu acho. Bem mais eficiente. Porque agente 
tinha a reprovação na mão, a gente podia reprovar 
o aluno a qualquer instante. 
# Você então diria que a escola era melhor nessa 
época? Ela era mais eficiente? 
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• Muito mais! Porque a gente vê pelo o que a 
gente estudou. Quando eu tive que prestar 
vestibular, eu não tinha dinheiro pra pagar cursinho, 
nem escola particular, então os professores o que 
eles faziam, eles vinham na escola em outro 
horário, e a gente porque a gente queria uma coisa 
melhor, a gente ia lá e a gente estudava mais pra 
poder. 

 

 

A professora Laura também possui um perfil típico de classe média com 

boa vontade cultural, e sua entrevista mostra que o sentimento de degradação 

profissional é forte, e o sentimento de declínio sócio-econômico pessoal 

também é marcante. Ela mostra ser favorável à autoridade burocrática quando 

se exerce sobre os que estão abaixo do seu nível, e justifica a dominação 

burocrática através de sua ideologia teórica: a ideologia da prática pedagógica. 

Quanto à autoridade burocrática que emana de cima, ela se posiciona de modo 

geral contra a mesma, embora a aceite em alguns momentos. Essa 

ambivalência é típica no professor que coloca restrições quanto a burocracia 

exercida por seus superiores, e não admite a existência da burocracia na 

relação de trabalho com seus alunos. Isso nos leva a definir o perfil da 

professora Laura como o de uma professora burocrata, que sente a 

degradação do status profissional de uma forma mais leve que o professor 

João. Isso ocorre, porque ela não demonstra um declínio pessoal tão 

acentuado.  
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3.3. Entrevista do Professor Roberto 

 

 

O professor Roberto se formou em História pela UNESP, em 1996, leciona 

há 10 anos na rede pública. Antes disso foi aprendiz do SENAI (auxiliar de 

manutenção eletrônica). É solteiro não tem filhos e mora com os pais. Ele trabalha 

nos três períodos (manhã, tarde e noite), em duas escolas estaduais, com dois 

cargos e teve uma rápida experiência na rede privada. A escolha pela profissão se 

deu por conta do interesse pela disciplina de história já a opção pela licenciatura foi 

pelo mercado de trabalho mais abrangente. A entrevista do professor Roberto 

durou1 hora e 42 minutos. 

Observamos que a questão da empregabilidade da profissão docente foi o 

que mais pesou na escolha do professor Roberto pelo magistério, pois, a sua 

experiência anterior na indústria não lhe trouxe boas expectativas financeiras, ele 

optou pela área de história por ter mais afinidade, 

 

[...] Eu optei pela licenciatura..... pelo fato de ter mais 
opções de trabalhar, o mercado de trabalho do 
pesquisador, no meu ponto de vista é muito restrito, 
principalmente pro historiador, porque a profissão ainda não 
é regulamentada, não é reconhecida por lei [...]  e eu senti 
em cursar história, hoje eu posso dizer melhor que é uma 
área do conhecimento bastante abrangente, e.... 

[...] Então muitos pensavam: se eu fizer engenharia 
eu vou garantir o meu emprego, eu trabalhava em uma boa 
empresa, uma das divisões da Philips, a Valita, e depois 
com a guerra fiscal foi todo mundo embora [....]Então era 
esse o pensamento da época, era ficar no emprego e 
garantir ele, eu estava um pouco cansado do emprego e 
não achava que ganhava tão bem assim, por isso queria 
tentar outras áreas. 

 

 

Em sua entrevista o professor Roberto não faz nenhuma menção ao dom, 

nem mesmo como forma de compensação ao sentimento de degradação 

profissional. Porém, para o professor Roberto é evidente o forte declínio da carreira 

docente, e ele acredita que existam duas razões para isso: a primeira é o declínio 

econômico do país; e a segunda razão é a degradação da imagem social do 

professor e da escola pública. A imagem da escola pública hoje está diretamente 
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ligada a uma baixa qualidade de ensino, isso ocorre, segundo o professor Roberto, 

porque a situação econômica do país está em declínio. 

 

eu acredito que existem diversos fatores que procuram 
explicar isso, o país economicamente piorou, a visão que se 
tinha do professor perante a sociedade também foi alterada 
foi ficando cada vez mais desmoralizado perante a 
sociedade, a gente percebe no início das fotos de que é 
uma escola aparentemente restritiva, seu acesso é restrito. 
Existiu uma imagem, há alguns anos atrás, de que a escola 
particular era para aqueles que não queriam estudar, para 
aqueles que eram expulsos da escola pública. Então hoje 
houve uma inversão de valores, onde a escola pública foi 
estigmatizada como uma escola que não presta. 

 

 

A situação econômica do professor também está em evidente declino, 

segundo o professor Roberto, isto é fácil de detectar à medida que comprovamos 

que o professor recorre a 2 ou 3 empregos para sobreviver. O professor Roberto 

possui uma visão relacional de classe média e utilizando o critério salarial se vê 

pertencente a uma classe média baixa, pois, analisando o seu modo de vida: anda 

de ônibus, vive num bairro cercado de favelas, ele ainda  consegue ter um nível de 

consumo cultural relativo, isso porque ele é solteiro e sem filhos, desta forma, 

consegue se ver na classe média baixa.   

 
 
[...] Por que quem ganha: mil e quinhentos, dois mil não 
pode ser da classe baixa ou classe média baixa, mas eu 
me identifico como uma pessoa de classe média baixa, 
pelo meu modo de vida, né.... eu sei que eu compro 
sempre livros e procuro sempre me atualizar, tenho internet 
banda larga em casa mas, eu uso ônibus e lotação sempre 
pra trabalhar pra sair, moro num bairro cercado por várias 
favelas, um complexo favelístico. 

 

 

Comparando-se com a situação econômica de seus pais o professor 

Roberto sente-se em ascensão em termos financeiros, isso porque ele possui dois 

cargos. Mesmo estando em ascensão pessoal se comprado com seus pais, que não 

tem nível superior, o professor Roberto consegue evidenciar o declínio da carreira 

docente, porém o sentimento de degradação de status mostra-se de forma menos 

marcante do que em professores que não se sentem em ascensão pessoal isso fica 
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comprovado quando ele demonstra que não possui intenção de sair do magistério. 

Ele reconhece que o salário da profissão não é compatível com a sua função. 

Mesmo pensando em fazer o mestrado o professor Roberto não possui expectativas 

de ascender socialmente. 

 

# com relação a situação econômica dos seus pais você 
acredita que está melhor hoje ou está pior? 
• Bom em termos financeiros acredito que sim.  
# Você está melhor. 
• É com dois cargos, porque se fosse só um não sei. 
[...] 
# Na situação que você está hoje você possui expectativas 
de ascensão social, de mudança de classe social? 
• nunca parei pra pensar nisso, minha preocupação é 
prosseguir meus estudos, fazer o mestrado. 
 
 
 

Com relação a burocracia no trabalho, para o professor, hoje em dia há uma 

sobrecarga do trabalho docente uma vez que os professores muitas vezes se vêem 

obrigados a realizar atividades que seriam funções da secretaria, como: rematrícula 

de alunos, preenchimento de lençóis, etc. Isso para o professor Roberto, tem sido 

prejudicial para os professores pois cada vez mais eles tem assumido funções que 

não são deles.  

 

• [...] mas eu acredito que hoje o professor trabalha mais, 
tem muitas atribuições burocráticas que eu acredito que 
não é da competência do professor. 
• a valorização não sei.... mas de certa forma atrapalha 
sim, porque você poderia estar fazendo uma outra 
atividade, você disse preencher diário.... essa frase, ta, 
essa expressão não é minha mas.... preencher diário é um 
estelionato pedagógico. 

 

 

Isto demonstra que o professor Roberto é declaradamente contra a burocracia 

que ele identifica vindo de “cima”, e de certa forma também é contra a burocracia 

exercida sobre os alunos através da avaliação escrita, que segundo ele também faz 

parte da burocracia no trabalho do professor, porém para ele a solução da avaliação 

seria uma avaliação por banca que demonstraria também uma forma de poder pra 

decidir sobre a vida acadêmica do aluno, o que podemos identificar como uma outra 

forma de burocracia, que produz poder burocrático.  
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• acho que em muitas situações a média não é expressão 
da verdade, o aluno tem o recurso de fraudar, ele colou pra 
quem aplica prova, né. Ou ele fez uma atividade em grupo, 
então ela não é expressão da verdade, então aquele aluno 
que tem um bom desempenho no dia não rendeu e ele teve 
uma nota mais baixa, não sei se a nota é mais importante, 
acho que pra mim seria mais importante um outro tipo de 
avaliação, eu, uma vez eu li um livro chamado uma escola 
democrática de Michael Appel, e era assim os alunos 
produziam atividades durante o ano e no final eram 
avaliados por uma banca, e a banca então julgava: “Ah 
você tem condições de prosseguir seus estudos. (ou) Você 
não tem condições de prosseguir.” 
# Então pra você a avaliação escrita seria mais uma 
burocracia do trabalho do professor? 
• é mais uma né, bom pelo menos pra mim é mais uma né, 
é só a gente vê os armários entupidos de trabalhos. 

 

 

O professor Roberto não vê os ciclos como uma forma de diminuição do 

poder burocrático do professor, mas apenas como uma forma usada pelo governo 

de apresentar resultados favoráveis que justifiquem o financiamento da educação 

internacional. Para ele a escola pré-progressão continuada não era mais eficiente, 

pois, reprovava muitas vezes os mesmos alunos, tornando-se seletiva e o respeito 

dos alunos para com o professor era mantido apenas através do medo. Para ele a 

escola continua sendo uma fábrica, onde ninguém sabe ao certo o que são os ciclos. 

 

• Como ela pode ser eficiente se ela reprovava um aluno 
três, quatro, cinco, seis anos? Não... eu acho que isso é 
uma coisa bisara você reprovar um aluno por um décimo...  
• até hoje não está claro o que são os ciclos. Também 
pudera a escola já faz muito tempo que é uma fábrica então 
ninguém pára para discutir a questão 
• o que existia antes era questão do medo, como você bem 
mesmo retratou, então se você pegar aquela foto ali, não é 
uma postura de respeito, é uma postura de medo. Eu não 
sei te dizer qual é a relação dos ciclos com essa mudança 
que houve. 
• .... eu acredito que os ciclos são usados como um 
pretexto pra que os governos utilizem resultados que sejam 
do ponto de vista deles favoráveis, pra justificar a 
instituições internacionais que financiam... 

 

O professor Roberto é a favor de ajudar os alunos carentes, quer isso seja 

considerado assistencialismo ou não.  
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# tem caso que é assistencialismo mesmo eles precisam de 
roupa, comida, né? Foge das suas funções? 
• é algumas vezes a gente acaba fazendo isso, a gente 
monta cestas básicas leva e... 
# Você acha que isso também está na sua função? 
• É... não é, mas é uma situação assim... é um dilema, se 
você faz é assistencialismo, se você não faz quem vai 
fazer? É uma situação complicadíssima.... 

 

Quanto ao professor eventual ele diz que deveriam ser tratados como igual 

pelos outros professores fato que não ocorre. 

 

• e eu fico assustado e indignado também de como se trata 
esse profissional de forma diferenciada, você não chama 
nem pelo nome, “esse é o professor  eventual” e não “esse 
é o professor ‘fulano’”, é seu colega.... 

 

 

O professor Roberto constata a existência de uma hierarquia na escola e 

possui uma forte crítica quanto a esta questão, para ele a hierarquia está definida 

entre a direção e os professores. A principal crítica do professor está no fato do 

patrimonialismo, que para ele é marcante na figura do diretor, o professor Roberto 

diz que o diretor vê “a escola como a sua casa” e as pessoas como “animais 

domésticos”. A gestão ideal, segundo ele, seria uma direção colegiada com o 

compartilhamento de responsabilidades, fato que ele colocaria em prática se 

assumisse a direção, mas no momento não tem atração por este cargo. 

 

 

# Se você pudesse hierarquizar as funções dentro da 
escola como você colocaria? 
Existe uma hierarquia pra você na escola? 
•  bom... é.... teoricamente ela existe, mas na prática a 
gente vê assim: uma separação onde de um lado estava a 
direção e sua equipe e de outro os professores.... isso é 
gritante... 
• [...] tem muitas situações na escola em que ela vista 
como um patrimônio sob a herança do início da república e 
que o gestor acha que a escola é como a sua casa e quem 
está lá, é cachorro, papagaio, periquito,  e deve ser tratado 
como um bicho... 
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Quanto aos concursos públicos o professor Roberto acha justo e injusto; 

justo por corresponder a um direito dos profissionais, e injusto porque não avalia 

todas as qualidades necessárias para atividade docente, como testes psicológicos e 

atividades pedagógicas, para ele deveria haver, além da prova outras formas de 

avaliação do profissional. 

 

 

• Ah é uma pergunta complicada pra responder.... porque 
num processo de seleção pode vir de tudo, pode vir 
pessoas engajadas, como eu vejo aqui, que até exageram 
no amor e dedicação, como podem vir pessoas que vêem 
no concurso uma maneira de amarrar o burro na sombra e 
pensam “é aqui que vou me escorar.” 
• bom, se eu acho justo... poderia dizer que sim e que não. 
Vou começar pelo não uma prova objetiva e até mesmo a 
parte subjetiva eu acho que não avalia totalmente a 
capacidade, objetiva você pode contar com sorte, na 
subjetiva se você está num dia inspirado, mas até que 
ponto ela consegue avaliar a capacidade, você pode 
selecionar um professor esquizofrênico, um professor com 
algum tipo de fobia, com algum tipo de problema, ou 
também você pode deixar de fora um bom professor que 
naquele dia por razão de algum tipo de nervosismo ele não 
foi bem... Então, por um lado é uma certa tolice, então 
deveria ter outras formas de avaliação que procurasse 
verificar a capacidade ou não desse profissional... Mas por 
outro lado é uma forma justa, se essa forma não foi... Não 
foi plena, não conseguiu ver o seu global, todas as suas 
competências, é um direito dele... 

 

 

A estabilidade do emprego público é importante, pois, se não houvesse, os 

diretores que são, segundo o professor Roberto, “patrimonialista” se tornariam 

“fascistas” e seria o fim da liberdade de ensino. E a estabilidade pedagógica é 

importante para o desenvolvimento de projetos na escola. O professor Roberto é 

convicto de que o sentimento de patrimonilismo é forte apenas no diretor, e não 

consegue perceber que este sentimento também poderia estar presente nos 

professores. Ele afirma que há muitos diretores que pensam ser donos da escola, 

mas que os professores não podem desenvolver este sentimento, pois não podem 

ser donos da sala de aula, uma vez que a sala muda a cada ano. Para o professor 

Roberto o professor pode ser arrogante ter sentimento de superioridade, mas, ele 
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não tem condições para ser patrimonialista pois, ele não tem o poder institucional 

que o legitime. 

 

• A sua pergunta é difícil de responder porque você pode... 
Existe dois tipos de respostas... Se você der autonomia a 
esse diretor, a esse gestor em decidir se esse profissional 
continua ou não, você estabelece uma forma de terrorismo 
na escola... Então, aqueles diretores que são 
“patrimonialistas”, ficam cada vez piores, viram uns 
fascistas... E fica ruim de você trabalhar... Então você não 
teria liberdade pra expor o seu ponto de vista... Acho que a 
escola não pode agir desse jeito... “A escola é minha, então 
você está fora!” Mas por outro lado eu acredito que seja 
uma forma justa...  a estabilidade pelo menos do ponto de 
vista pedagógico, se você continua com o mesmo quadro 
de professores, você continua a desenvolver plenamente os 
mesmos projetos, a gente fez algumas coisas boas esse 
ano aqui na escola e vai mudar tudo de novo, já é o 
segundo ano que muda todo o quadro de professores, até 
você montar primeiramente um bom clima de trabalho e em 
segundo lugar, aquele professor que esta vindo ele precisa 
se convencer que as ações aqui são feitas, são... Legitimas, 
são boas... 

 

Quanto ao cargo de confiança ele não concorda, para o professor, a melhor 

forma seria ter eleições para esses cargos, mas isso do ponto de vista teórico, pois 

na prática ele reconhece que essa organização possa ser apropriada pelo 

“mandonismo” e pelo “coronelismo”.  

 

• Justamente por se achar dono... Justamente pro ter 
aquele sentimento de posse... Ele se acha dono da escola, 
e não é dono ele é funcionário, Quem é dono... Nem sei se 
é correto usar a expressão “dono”, mas quem tem direito, 
quem tem o poder de opinar... É toda a sociedade, ele é só 
um funcionário. 

 

 

O professor Roberto possui um perfil diferente dos professores até agora 

entrevistados, ele não possui o sentimento de degradação profissional tão marcante 

e encontra-se em ascensão pessoal, porém tem consciência de que a profissão está 

em declínio, pois, consegue ter uma visão mais articulada e ampla da sociedade. 

Seu perfil diferenciado, acreditamos ser devido a uma formação politizada em uma 

universidade pública com acesso a pesquisa e a financiamentos públicos. O 

professor consegue ter uma visão crítica da autoridade burocrática, quando fala da 
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escola anterior aos ciclos, argumentando que essa trazia uma autoridade não 

racional, mesmo que eficiente, evidentemente, Roberto posiciona-se radicalmente 

contra qualquer autoridade burocrática. É interessante observar que o professor não 

consegue ter esse mesmo olhar crítico para com as atuações dos professores, ou 

seja, ele não considera que os professores possam desenvolver também o 

sentimento patrimonialista com relação a escola.  
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3.4. Entrevista do professor Augusto 

 

O professor Augusto leciona desde 1976, com experiência em diversas outras 

áreas; hoje ele é professor da rede pública e também técnico de informática da 

UNESP. Possui, portanto, dois cargos públicos. Sua área de formação é 

matemática; e hesitou entre engenharia e matemática. Por atuar em duas áreas 

simultaneamente, vamos considerar este professor um ‘anfíbio’. A entrevista do 

professor Augusto durou 57 minutos. 

A ideologia do dom pode estar presente, neste caso, para mascarar um 

possível fracasso em sua primeira opção de formação: a engenharia. O professor 

busca compensar a degradação do status profissional através da menção a uma 

ideologia de sua “real vocação”, a matemática, ou a licenciatura. O professor 

Augusto tem consciência do declínio econômico de sua profissão e justifica estar no 

magistério não pelo retorno financeiro, mas sim por vocação. Durante toda a 

entrevista o professor Augusto tenta justificar a sua opção pela vocação,  

 

• É a área que eu tinha mais afinidade, eu comecei a fazer 
engenharia, desisti porque eu não seria um bom 
engenheiro, e eu não fui na minha... Na minha real... Minha 
real vocação era matemática, tanto que eu demorei pra me 
formar... Fiquei um tempo meio enrolado em engenharia, 
mas eu sempre tive vocação pra matemática. Foi um erro 
de escolha. 
•  [...] “vou ser técnico em informática e vou dar aula 
porque eu gosto”. Eu vou porque lá eu recebo muito mais 
do que como professor e aqui eu trabalho porque eu gosto. 

 
 

Essa clareza do declínio da profissão docente deve-se, talvez, à sua condição 

anfíbia. Por atuar em outra área, e poder comparar sua profissão com as demais, 

diariamente, ele consegue visualizar, com maior clareza, o declínio econômico do 

professor e as condições de degradação da carreira docente. E, novamente tenta 

justificar sua permanência no magistério através da ideologia do dom, ou da sua 

vocação. Com essa mesma visão ele tende a julgar toda a classe professoral; ou 

seja, ele acredita que a maioria dos professores estão na profissão por falta de 

opção no mercado de trabalho e não porque gostam do que fazem. Isso, segundo o 

professor, gera uma baixa qualidade no ensino, e, conseqüentemente, degrada o 
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status da profissão perante a sociedade. Segundo o professor, a solução seria o 

país melhorar financeiramente empregando mais em outras áreas, pois aí os 

profissionais da educação que estão lá não por vocação, mas por falta de opção, 

migrariam para outras áreas e o ensino teria a chance de melhorar.  

 

• Então, a maioria esta aqui por falta de opção de mercado, 
não porque gosta do que faz. Isso é uma coisa que eu sou 
contra [...] Se o Brasil melhorasse financeiramente 
empregando mais... tendo uma maior oferta de emprego... 
Digo pra você, de uns 30, 40% dos professores que hoje 
trabalham, iriam embora. Então... hoje existe uma parte 
disso, aquela parte significativa, se hoje são 300.000 mil 
profissionais... No mínimo, no mínimo, teríamos uns 70.000 
a 80.000 mil que iriam embora! Porque não estão satisfeitos 
com o que ganham e não estão satisfeitos porque não é 
aquilo que ele gostaria de fazer. As pessoas as vezes 
fazem coisas por necessidade, eu acho que isso, cria um 
vazio, se for por necessidade, eu teria que me virar, eu iria 
batalhar se realmente eu quisesse ficar só na educação. 
Isso tem que ser de pessoa, do intimo! Não é o governo 
dando... Eu sei que o governo paga mal, esta é uma das 
características da... Desse perfil do professor, é em função 
do salário, se o governo pagasse... O dobro que ele paga, 
você ia ver que briga feroz, seria no meio do magistério, 
como existem empresas estatais que pagam melhor [....]  
Então o ensino “ta” defasado, por esse motivo. Hoje é 
dinheiro que conta, vocação tem alguns...  

 
 

  

Para o professor Augusto o declínio do status profissional deve-se à 

massificação do ensino. O professor relaciona a queda da qualidade de ensino com 

a expansão da educação escolar, com a falta de profissionais, a tendência a salários 

mais baixos e a fuga dos bons profissionais para outras áreas de melhor 

reconhecimento. Novamente ele refere-se à vocação, como uns dos principais 

critérios do bom profissional, pois o professor que está na profissão pela vocação, 

segundo o professor Augusto, investe mais na carreira, se dedica, se sacrifica e se 

torna um profissional melhor. 

  

• expansão da educação pra todos, massificou o ensino, só 
que não tinha quantidade de pessoas preparadas o 
suficiente pra suprir isso, então houve uma queda de 
qualidade no ensino, por parte da formação de professores 
houve um... Entrou-se numa... Rota de que o que se... O 
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que se queria receber não é o suficiente pra se manter, 
houve uma fuga, mesmo aqueles que tinham perfil para a 
função, se desviaram pra outras áreas. [...] Eu acho que o 
que falta as vezes, é, que as pessoas tem que gostar, “você 
esta aqui, e você não esta no que gosta, você não evolui” 
# Você acha que o professor tem condições de se tornar 
um profissional melhor com o que ele ganha e com o tempo 
que ele tem? 
• Eu acho que... É... Aqui mesmo na escola tem um 
exemplo vivo “né”? Que são os professores que estão 
fazendo o mestrado, uns até já acabaram de fazer 
mestrado agora, e tiveram a nota máxima na PUC, então, 
ele é professor daqui, ele se dedicou, ele se sacrificou 
financeiramente e se dedicou aproveitou a oportunidade 
que o estado deu, pagando a bolsa, se dedicou.  
 

 
O professor Augusto reconhece que o salário é baixo, e declara estar na 

profissão por que ‘gosta’ ou por ser sua vocação. Na verdade, essa afirmação pode 

estar ocultando um temor em abandonar um emprego estável. Aqui está um ponto 

fascinante em sua entrevista: ele a inicia dizendo que está no magistério por opção 

de exercer sua real vocação. No decorrer da entrevista, porém, ele chega a criticar 

os colegas que estão no magistério e não gostam do que fazem, afirmando ser esta 

a razão da baixa qualidade da educação e da degradação da profissão. Finalmente, 

quando questionado se sobreviveria só do magistério ele reconhece as reais 

condições da escola pública, o baixo salário e a falta de investimento pessoal em 

sua “real vocação”: 

 

 
 Eu sobreviveria se eu fosse realmente, de acordo com 
minha... Se eu tivesse me dedicado a, ao ensino de forma 
mais contundente eu provavelmente eu estaria no ensino e 
não estaria talvez no estado, eu estaria em um lugar que 
pagasse melhor, lugar de boas condições, eu ia me tornar 
um profissional melhor. 

 
 
Quando questionado sobre sua classe social e se ele estaria melhor se 

tivesse investido na área de técnico de informática, o professor reconheceu que está 

no emprego público porque fora disso o mercado é cruel e a estabilidade é o que 

garante o funcionário na escola. Ou seja, o professor Augusto entra em conflito por 

estar exercendo sua “real vocação” e ao mesmo tempo ter consciência da 

degradação de sua profissão. Ele confunde astuciosamente o amor pela profissão e 
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a aceitação das condições materiais concretas em que ela se encontra. O professor 

chega a afirmar que só está no ensino público por razão de sua idade e pela 

garantia de estabilidade. 

 

• Fora da área do serviço publico não basta ser bom, 
quando não se tem lucro, mesmo os bons são mandados 
embora, são cortados a cabeça, sem o mínimo de 
consideração... pessoas com famílias, em seis meses não 
deu certo um empreendimento, eles mandaram todo mundo 
embora e eu fui burro, uma semana antes eu pedi a própria 
conta porque eu vi que não ia agüentar aquilo lá... Eu pedi a 
conta eu ia receber, mas quando eu entrei no serviço 
publico na área de informática eu fiquei, porque eu já tinha 
uma certa idade e eu tinha que me estabilizar, eu não podia 
deixar mais esse lado de... “Vou pra onde eu quero, não” to 
“contente aqui” Hoje em dia eu trabalho na UNESP e eu 
não estou contente, estou contente não pela UNESP, mas 
pelas pessoas que estão comandando a universidade, pela 
filosofia das pessoas que estão trabalhando lá no momento, 
mas eu não posso sair mais de lá, porque eu tenho 
cinqüenta anos vou fazer cinqüenta e um, faltam cinco anos 
pra mim me aposentar, uma aposentadoria integral... E eu 
não posso jogar isso fora, é a minha velhice, só por isso... 
Se fosse quando eu tivesse trinta anos de idade, eu daria 
um senhor bico. 

 

 

O professor Augusto acredita pertencer à classe média alta, usando o critério 

de sua ocupação e de sua renda familiar. As razões de estar na classe média alta 

são o desempenho de dois empregos públicos e a contribuição financeira de sua 

mulher à renda familiar. A consciência do declínio econômico da profissão é 

marcante quando afirma que se fosse só professor “estaria na linha de pobreza”, ou 

baixa classe média. Ele acredita que a sociedade valoriza o trabalho do professor, 

mas não luta por uma valorização econômica desse profissional. 

 

• Eu? Eu sou classe média dentro do Brasil eu sou classe 
media... Pelo que se considera o IBGE e tal... Eu sou classe 
media e posso chegar, pelo fator onde eu trabalho, renda 
familiar eu sou considerado classe media alta, não media, 
classe média alta. Pelo que... Eu percebo, minha esposa 
percebe, então é... Um outro... Entendeu? 
# Se você vivesse só da educação... 
• Não! Eu não seria classe media... Não sei, estaria na 
linha da pobreza.[risos]... É verdade... Falaram que você 
tem que ter o direito de você se vestir, ter moradia, lazer... 
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Com o salário de professor... Tenho exemplos de uma 
pessoa... Os sacrifícios que ele faz... Pra sobreviver...  

 

A respeito da burocracia no trabalho, a burocracia que emana de cima, o 

professor Augusto, acredita que a escola continua tão burocrática quanto no 

passado, e isso até tem se agravado com novas exigências do Estado. Em sua 

opinião, essa questão só atrapalha a escola na realização de sua real função, que é 

atender as necessidades da criança.   

 

• A educação não evoluiu, não. A educação continua tendo 
notas, corrigir provas, fazer tarjetas, talas, passar notas. A 
burocracia continua a mesma coisa, e às vezes o Estado 
inventa mais coisas ainda. Tem lugares “aí” que fizeram 
“uma tal” de ficha de acompanhamento, se o cara vai mal, 
você tem que pressionar a ficha parece um dicionário.  
# E isso é bom ou ruim? 
• É ruim porque você preenche o papel, o papel aceita 
tudo. O papel não traz solução, o papel é uma forma de 
escrever, escrever e jogar fora e ser reciclado se for bom. 
Não tem evolução nisso não, a evolução só se parte 
quando você der pra essas crianças... Elas passam fome, 
então a escola tem que ter uma merenda descente. Elas 
vêm aqui porque, aqui elas têm o que comer e o professor 
vai dar uma coisa pra elas aprender pra ela evoluir, e 
quando ela sai daqui ela não sai com nada, ela não sai com 
nada. 

 
 
 

Quando questionado sobre a avaliação escrita, uma forma de controle 

burocrático exercido pelos professores sobre os alunos, o professor Augusto, se 

mostra a favor, e num primeiro momento, diz que a avaliação tem que ser a mais 

ampla possível, não pode se tornar um instrumento de repressão como era 

antigamente. O professor Augusto chega a relatar que o professor que pratica a 

avaliação tradicional é mal visto pelos colegas, e há professores que dão várias 

provas, porque acham que isso vai valorizar o trabalho dele. Porém, o professor 

Augusto entre em contradição logo em seguida, quando questionado sobre os ciclos. 

Ele afirma que não concorda com essa forma de organização da escola, pois, ela 

mascara a realidade, e admite que a escola era mais eficiente com a retenção, 

reconhecendo que o aluno tem que adquirir “memória” e “escrita”; 

 



 

 

49 

 

• eu parto pra uma avaliação mais ampla possível que eu 
não pego o cara. Eu não tenho interesse nenhum de... 
Reprimir o aluno com a avaliação. Eu deixo ele consultar... 
Dou um trabalho em grupo... O objetivo, eu falo pra eles: é 
isso que você tem que saber: o mínimo! Eu quero que você 
saiba o mínimo. 
# Aquele professor que se baseia só na prova, é um 
professor... 

• Ele é mal-visto pelos colegas... mas, se o cara quer dar 
quinhentas provas porque ele acha que isso vai valorizar o 
trabalho dele, ele que faça! Eu não faço isso. 
• O Estado colocou uma lei... Se você não sabe nada você 
vai chegar até o colegial, até o primeiro ano do Ensino 
Médio do colegial. 
# Você concorda com essa lei...? 
• Eu não concordo porque... Você mascara muito a 
realidade... 
# Então pra você... A escola era mais eficiente quando ela 
podia reter, você acredita? 
• A escola era mais eficiente com a retenção, era porque o 
cara te cobrava, será que é... Tudo bem que você tinha que 
decorar geografia, historia, mas você decorou? Decorou? O 
que... Você tem que depois escrever aquilo? Que “que” 
você treinou no cara? “Memória e escrita”, o cara tem 
memória e tem escrita, esse cara já é normal... 
# Então você acredita que o ciclo... essa nova lei do ensino, 
mal interpretada alterou a função do professor, desvalorizou 
mais esse profissional?  
• Desvalorizou... [...] você vai empurrando, você é 
obrigado, você não pode reter... Como é que se faz? 

 

 

O professor Augusto não é a favor dos concursos, pois ele acredita que a 

prova não consegue medir a vocação do profissional por aquela área. Já sobre a 

hierarquia na escola, o professor acha que é muito difícil trabalhar sem ela, pois é 

necessário saber “quem manda”. O professor afirma existir uma pirâmide hierárquica 

onde não se pode inverter os papéis, cada um deve ocupar o seu lugar. 

 

 

 Concurso... Ele não mede a didática... Ele não mede se 
aquele cara realmente tem vocação... O pecado do 
concurso é que ele não mede aquele cara que é do “ramo” 
• eu pessoalmente eu sempre trabalhei com hierarquia na 
minha vida... Tem que existir tem quem manda, quem 
manda não é quem simplesmente “manda”, é quem tem 
capacidade de escutar as criticas... 
• Existe uma escala, existe uma pirâmide de hierarquia, 
existe. Não podemos inverter... 
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O professor Augusto possui um perfil típico de classe média, e possui o 

sentimento de degradação profissional marcante devido a sua condição “anfíbia”, 

com um forte sentimento de declino pessoal, tem consciência de que a profissão 

está degradada. Seu perfil demonstra claramente como a ideologia do dom é 

utilizada para confortá-lo à medida que é constado o declínio de sua profissão. Ele 

demonstra ser favorável à autoridade burocrática quando se exerce sobre os que 

estão abaixo do seu nível. Quanto à autoridade burocrática que emana de cima, ele 

se posiciona contra, de um modo geral, embora a aceite em alguns momentos. Isso 

nos leva a concluir que o professor Augusto possui um perfil de burocrata que 

conforma-se com a degradação do status pois, não vê alternavas de melhora. 
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3.5.  Entrevista da professora Marta  

 

A entrevistada ainda não é efetiva na Rede Pública, está há 10 anos no 

magistério e ocupa atualmente o cargo de vice-diretora da escola. Ela é formada em 

Letras, e o marido é engenheiro mecânico, ele possui uma empresa de tratamento 

de água que presta serviços para a prefeitura de São Paulo. A professora possui 

dois filhos um já está faculdade e outro está em fase de vestibular. A opção pelo 

magistério foi depois de estar casada e com os filhos, ela escolheu realizar um 

“sonho”, ela afirma não ter pensado em momento nenhum no retorno financeiro da 

profissão. A entrevista da professora Marta durou 1 hora e 11 minutos. 

Neste caso, fica claro, a influencia que a situação de origem familiar da 

entrevistada exerce sobre o não sentimento de degradação do status profissional. A 

mãe da professora Marta era professora de escola rural e possuía só até a quarta 

série do ensino primário e seu pai era agricultor. Para a professora Marta a situação 

econômica do professor, hoje, está melhor do que antigamente, observe;  

 

 

# E sua mãe era professora da escola rural? 
• Da escola rural. Minha mãe tem até a 4a série, mas 
naquela época, ter até a quarta serie já lecionava e ela era 
professora na época. E eu admirava, brincava de dar aula 
também, então era o meu sonho ser professora e na 
primeira oportunidade que surgiu, eu fui fazer. 
• Eu acredito que a situação econômica, pra época, eu 
acredito que está melhor, só que a gente percebe vendo as 
fotos, a gente percebe assim que o pessoal já não valoriza 
mais a profissão.  A profissão não é tão valorizada igual era 
há alguns anos atrás igual no começo. O professor ele tinha 
aquele respeito; você percebe que tinha aquela coisa assim 
– eu sou professor – tem aquela imagem respeitada ali na 
frente, até na maneira de vestir. 

 

 

A ideologia do dom não se apresenta nesta entrevista, porém, a questão da 

empregabilidade da profissão é levantada como um ponto positivo da profissão pela 

entrevistada. Neste ponto ela se compara com o esposo e acredita estar em melhor 

condição do que ele, veja; 

 

# E hoje ele vê que o professor não ganha tão mal assim... 
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• E hoje ele vê que o professor não ganha tão mal e se a 
gente for fazer uma avaliação assim, na verdade, hoje é 
quem está empregado, se você for fazer uma avaliação das 
profissões que acho que dão um retorno mais rápido é a 
profissão de professor, só que eu não pensava isso, eu 
queria ser professora. Eu não pensava isso, em retorno. 

 

 

A professora Marta não se sente pertencente a nenhuma classe social, mas a 

sua ascensão econômica é visível, hoje ela tem casa, carro e mantém os estudos 

dos filhos. Quando perguntamos sobre a situação econômica de seus pais, ela 

rapidamente afirma estar melhor. Por estar vivendo um momento de ascensão 

pessoal economicamente, a professora Marta não sente a degradação econômica 

da profissão, e acredita que a remuneração do professor é compatível com sua 

função: 

 

# Com relação há situação econômica dos seus pais 
quando você era criança? Você acredita que hoje você 
está melhor, igual? 
• Eu estou melhor. 
# Você tem convicção disso? 
• Tenho... e assim, se a gente for fazer um levantamento, 
porque na época, minha mãe trabalhava, e meu pai 
trabalhava na lavoura, sempre na roça. Ele ganhava, não 
ganhava mal, mas só que era bem... por exemplo, igual 
hoje, eu pago a faculdade do meu filho, ele está fazendo 
Engenharia Mecatrônica, agora minha filha passou no 
curso vestibular, prestou vestibular para fazer Fisioterapia, 
então  a gente tem condições de pagar. Fica um pouco 
apertado, mas dá pra pagar, na época, se fosse para eu 
estar fazendo um curso pago, eles não teriam condições, 
por mais barato que fosse não teriam condições de estar 
pagando. Então, se a gente for levar isso em conta, por 
exemplo, no meu caso, a gente tem carro, tem casa; eles 
tem o sítio mas em valor, se a gente for pensar é pouco em 
relação ao que eu tenho. 
# Você acredita que o que o professor ganha, é compatível 
com a função dele?  
• Eu acredito assim, a gente não ganha mal igual a gente 
fala... 

 

 

A professora, no entanto, reconhece que a profissão está desvalorizada na 

sociedade, mas isso ela credita a uma desvalorização geral da escola pública, e 

relaciona a desvalorização da profissão com a imagem “relaxada” do professor de 
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hoje, referindo-se a aparência do professor. Em alguns momentos ela tende a jogar 

a culpa da desvalorização no próprio professor que não valoriza sua profissão não 

dando importância à sua aparência, e consequentemente a sociedade não o 

valoriza. 

 

• Eu acho que a situação econômica nessa época, não era, 
...por exemplo, o valor do salário, de repente era até menos 
em relação a hoje, se for comparar, mas eles davam valor 
àquela profissão, então “eu sou professor, estou na frente” 
relacionado à imagem de quem está falando pra quem está 
ouvindo, então, você tem uma aparência, e hoje se a gente 
olha assim, de repente a questão do salário deveria ser até 
melhor, mas se bobear, você confunde até o professor com 
o aluno. O professor ás vezes usa até o uniforme da escola, 
mesmo não sendo exigido, porque às vezes em escola 
particular tem uniforme, mas a escola pública não; e de 
repente você vê o professor usando o moletom, o uniforme 
de tactel, o tênis, usando a roupa igual à do aluno. E eu 
acho assim, não é nem a questão de não poder comprar 
uma roupa não é porque economicamente ele não pode 
comprar uma roupa, mais apresentável, a pessoa parece 
que igualou. To nem aí ne, eu vou pra escola, é escola 
pública mesmo, eu tenho essa impressão. 

 

 

A professora Marta acredita que as atividades burocráticas que são exigidas 

no trabalho do professor, aumentaram, e isso reflete a desvalorização da profissão, 

pois, antes o professor não precisava registrar tudo, antes ele era mais “respeitado”. 

Essas atividades burocráticas, refere-se àquela burocracia exigida pelos que estão 

acima do professor, que de modo geral a professora Marta se posiciona contrária. 

Quanto a avaliação escrita a professora acredita que ela é importante não pela 

quantificação em nota, mas pelo acompanhamento da evolução do aluno, ou seja a 

burocracia exercida aos que estão abaixo é sustentado pela professora, observe: 

 

 

# Antes o professor não tinha que registrar tanto? 
• lembrando assim no meu tempo, quando eu estudei. Eu 
fui fazer a 1ª serie em 1976, por aí, 75, 76. Então a gente 
tinha aquele respeito pelo professor, dificilmente a gente 
ouvia o professor chamar a atenção do aluno, não era 
preciso fazer isso, o professor tinha aquele respeito, então 
a gente não tinha... o professor, acho que não tinha tanto 
aquele trabalho de estar fazendo registro, independente do 
motivo. Era mais aquela coisa, diagnóstico do aluno, 
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nota.... eu acho que era mais isso. E hoje, além disso, eu 
acho que tem muito essa coisa de estar ligando para o 
conselho Tutelar, polícia,... é aluno que é ex-presidiário, 
que tem liberdade assistida, então vira e meche o 
professor tem que registrar, tem que estar mandando 
informações que eles pedem, documentação e tudo, e às 
vezes o professor que tem que fazer, porque o professor 
que está lá na sala de aula com eles, eles vêem pra gente, 
e a gente tem que pedir para o professor fazer isso, porque 
por mais que a gente... 
# Então é mais burocrático? 
• Eu acho que é mais burocrático. 

 

 

A professora Marta critica os ciclos, afirmando que escola de hoje é menos 

eficiente que a do passado, ela acredita que os ciclos alteraram a função do 

professor, banalizando assim o seu trabalho. A professora também acredita que a 

relação do professor com o aluno em parte piorou, pois, hoje o professor é menos 

respeitado, mas em parte está melhor uma vez que não existe mais o medo do aluno 

diante do professor. Essa situação, segundo a professora, gera um conflito, pois 

deve-se tomar cuidado com o envolvimento do professor com problemas pessoais 

do aluno pois esse envolvimento pode gerar o desrespeito para com o professor,  

ele só é válido para tentar melhorar o desempenho escolar do aluno. 

 

• eu acredito assim que depois, de 96 pra cá piorou a 
situação, porque o aluno não entendeu o que é a 
progressão continuada, os pais... [...] O aluno não 
entendeu, os pais não entenderam e a gente tem muito 
professor que não entende a progressão continuada, então 
eu acho que banalizou o ensino do professor:  “ahm... vai 
passar mesmo...!” 
# Alterou a função do professor? 
• Eu acho que alterou, até por essa falta do entendimento 
do professor, porque a gente tem muitos colegas, a gente 
ouve colegas falando que “se o aluno não quer, ele sabe 
que vai passar só de estar presente então vou ficar me 
matando?“ Então são expressões que a gente ouve de 
colegas, então querendo ou não mesmo o professor não 
entendeu. 
# Você acha que mudou também a relação do aluno com o 
professor? 
• Mudou, muito... 
# Como que é hoje? O que mudou?   
• tem parte assim que as vezes eu acho que era melhor na 
minha época, só que às vezes eu acho que é até melhor 
que na minha época, [....]o aluno tem a liberdade de chegar 
e conversar com o professor, contar, por exemplo, a 
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situação de como é em casa, contar coisas que não tem 
coragem de contar para os pais, só que eu acredito 
também assim que muitos deles perderam o respeito 
também, porque a gente vivencia casos aqui de aluno que 
vem falar com o professor, como se tivesse falando com o 
coleguinha, mandar pra não sei aonde, e não respeita de 
forma nenhuma... Tem esses dois lados, eu acho que tem 
esse ponto positivo de ter essa liberdade de chegar e 
conversar, mas tem esse lado da falta de respeito, tem 
muito isso. 

 

A professora visualiza a existência de uma hierarquia piramidal na escola, 

com diferentes graus e funções, porém ela enfatiza que todos têm a mesma 

importância. Nessa hierarquia temos o diretor, o vice, os coordenadores, os 

professores, os alunos e por último os funcionários braçais. 

 

Eu acho que essa hierarquia existe, tem essa hierarquia 
dentro da escola, como em qualquer outro local que a gente 
possa trabalhar tem, mas eu acho que qualquer função 
independente do grau dessa função, é tão importante 
quanto a mais alta que tiver dentro de uma escola [...]dentro 
da escola a gente tem o diretor, o vice, depois o 
coordenador, professor, vem o aluno e depois os 
funcionários:limpeza, cozinha, essas coisa, vigia, guarda e 
tudo. 

 

A entrevista da professora Marta confirma a hipótese de que o sentimento de 

degradação profissional está diretamente relacionado com a trajetória pessoal do 

profissional. No caso dela, este sentimento não é marcante, pois, a carreira lhe 

proporciona status a medida que marca sua ascensão pessoal, se comparado a sua 

origem. Ela demonstra ser favorável a autoridade burocrática quando se exerce 

sobre os que estão abaixo do seu nível, e quanto a autoridade burocrática que 

emana de cima, ela se posiciona contra, de um modo geral, embora a aceite em 

alguns momentos. Isso nos leva a concluir que a professora Marta possui um perfil 

profissional burocrata que conforma-se com a degradação do status perante a 

sociedade, de forma geral, pois, pessoalmente a profissão ainda lhe confere status. 
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3.6. Entrevista da professora Júlia 

 

A professora Júlia fez o magistério no ensino médio, depois cursou letras e 

fez complementação pedagógica. Na Rede Estadual ela dá aulas no ensino médio e 

na prefeitura ela possui um cargo na educação infantil. Ela leciona há 16 anos, é 

casada e tem uma filha. A entrevista da professora Júlia durou 1 hora e 36 minutos. 

A opção pelo magistério ocorreu devido à empregabilidade da profissão 

docente. A professora Julia reconhece o declínio da profissão docente, afirmando 

que houve uma desvalorização financeira da profissão, porém ela relativisa a 

degradação do status comparando a profissão docente com outras profissões.  

 

• Mais ai eu pensei, falei não eu vou fazer [o magistério] 
pelo menos eu tenho uma profissão, terminou o curso tenho 
uma profissão. Já me garante uma forma de manter a 
faculdade depois, pra quem não tem é... pra quem veio de 
classe popular e, pra gente é difícil fazer faculdade né... 
• Ah eu acho que piorou, piorou em termos, eu acho que a 
profissão ficou desvalorizada, se a gente analisar o respeito 
que se tem hoje pela profissão de professor é muito menor, 
antigamente o pai tinha orgulho de ter o filho professor, é, 
você vê nessas fotos antigas ai, era um orgulho pra família 
ter um pai... um filho professor... 

 

 

A professora Júlia tenta amenizar o sentimento de declínio financeiro da 

profissão justificando-o através da desvalorização geral de todas as profissões e 

salários. Mesmo sustentando as posições relativas dos salários, dizendo que o 

professor ganha melhor do que outras profissões, Júlia acredita que o status do 

professor está em declínio porque seu salário está em declínio.  

 

• eu não sei quanto eles ganhavam lá atrás... mas 
financeiramente também eu acho que tem uma certa 
desvalorização, a gente tem que analisar ai o salário do 
professor, o salário teve uma queda muito grande, mais não 
é só do professor, se for analisar toda questão econômica 
do país, você vai ver que o professor ainda ta ganhando 
melhor que muitas outras carreiras.  
• às vezes a pessoa fala, ah professor ganha pouco, mais 
se você for analisar o quanto... tudo bem você ganha pouco 
ao tanto que você estuda ao tanto que você trabalha, você 
leva trabalho pra casa, mas se você analisar, comparar vai 
em relação a alguns outros profissionais da nossa 



 

 

57 

 

sociedade você vai vê que tem gente que ganha muito 
menos...   
 

 

A professora Júlia reconhece que existem professores que buscam um 

distanciamento burocrático na relação professor-aluno, tal como Pereira relata em 

seu livro “A escola numa área metropolitana”, na tentativa de conseguir o respeito do 

aluno. Mas ela mesma diz não concordar com isso, pois, “o respeito se conquista 

com uma relação mais próxima”. Segundo a professora Júlia o problema desta 

relação é que o aluno vê o professor como um inimigo e não com respeito. 

 

 

• Ah, talvez seja pra manter....,  então acha que com isso 
vai manter o respeito dos alunos....  
• Não se aproximando muito do aluno não é tentando 
entender o que esta acontecendo na cabeça dele, não 
tentando conversar, tem professor que não sabe o nome, 
só sabe o numero né.. Quem é o João? Não sei quem é o 
João, é o numero 43 é o 45? Então querendo ou não só 
essa maneira de já colocar o numero e não tentar te, deixar 
a coisa mais pessoal sabe quem é o João mesmo, quem é 
a Maria já cria um distanciamento, eu acho que as pessoas 
confundem, acham que através disso vão conseguir o 
respeito do aluno.... 
 

 

 A professora não consegue se identificar com uma classe social, isso porque 

ela faz uma análise relacional de sua posição na divisão social do trabalho, sempre 

se comparando com os demais trabalhadores manuais e não manuais. Desta forma 

não consegue se ver na classe baixa, porque acredita que possui privilégios e não 

consegue se ver na classe média porque o salário é limitado. 

 

 

• Porque....pra você é classificar ne, não da pra dizer que 
você esta na classe pobre porque você tem algumas, 
alguns privilégios. também não da pra você colocar na 
classe média...(Riso) 
# Hum...que privilégio?  
• Ah, acho que a gente tem alguns, algumas regalias ne, a 
gente tem aceso a cultura, conhecimento né, cinema, 
teatro, informática ne, internet... 
# E por que não da para se colocar na classe média? 
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• Ai não sei, porque a gente tem ali o salário contado, hum 
não sei se da para se encaixar na classe média, porque o 
salário ta ali contado, você vive com divida (riso)...  

 

 

A professora Júlia evidencia um sentimento forte de quem vive uma ascensão 

pessoal, quando questionamos sobre sua origem social e a situação econômica de 

seus pais. A professora sente-se vitoriosa, tanto no plano financeiro como no plano 

profissional, pois, os pais de Julia viviam na roça e eram analfabetos. 

 

 

# Com relação a situação econômica dos seus pais, você 
acredita hoje que você esta melhor ou pior? 
• Bem melhor....  
# É? 
• Bem melhor...né, porque meus pais vieram da Bahia.... 
# Hummm.... 
• Então é...da roça, então querendo ou não, eu sou uma 
vencedora, bem melhor que a deles, com certeza. Minha 
mãe é analfa....não é analfabeta ne...ela sabe lê, sabe 
escreve, mais minha mãe não curso, ela curso num, não 
fez, não cursou  nada, ela aprendeu a ler e escrever com os 
irmãos ne, ela freqüentou  no máximo a  escola de lá do 
nordeste é o que, 2º serie era pra pessoas leigas né. Meu 
pai freqüentou até a 4º serie, andava muito pra ir pra 
escola... então assim, em relação financeiramente eu to 
bem melhor...e profissionalmente também, então pra eles 
eu sou uma vencedora.  

 

 

A professora Julia critica os ciclos e acredita que a burocracia aumentou e 

muito com a nova organização do ensino, e o trabalho pedagógico em sala de aula 

diminuiu. Os ciclos, segundo Julia, trouxeram um acúmulo dos registros e papéis 

que atrapalham e desvalorizam o trabalho pedagógico do professor. A professora, 

portanto, critica o aumento do controle burocrático do aluno pela escola e 

consequentemente a diminuição do controle burocrático do aluno pelo professor. 

 

 

• Querendo ou não a criança acaba sendo 
largada, então, uma aprende na segunda, outra 
aprende na primeira e vai pra segunda, chega na 
segunda o professor pega trabalha com aqueles que 
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aprenderam e com os outros abandonam, se você 
analisar: pra um aluno chegar na 5º serie sem ser 
alfabetizado, é porque foi largado, ou ele tem um 
problema muito serio, porque nós temos problemas 
sérios né... tem problemas que são é... vamos chamar 
assim clínicos, que precisariam de um 
acompanhamento melhor, a gente vê muito isso, só 
que não tem estrutura pra atender essas crianças...     
• então acho que o ciclo não foi bem entendido, o 
que a gente vê é assim, é alunos escrevendo muito 
errado no ensino médio, a gente pega casos de 
alunos que estão semi-alfabetizados na 5º, na 6º 
então eles foram abandonados, chega na 5º  piora a 
situação, porque de 1º a 4º ele tem um professor só 
pra da atenção...  
• Mas pra esse aluno isso não foi bom. Acho que 
a educação piorou, quem teve a idéia com certeza 
não era isso que estava como intenção.... 

 

 

A entrevista da professora Júlia confirma a hipótese de que o sentimento de 

degradação profissional está diretamente relacionado com a trajetória pessoal do 

profissional. No caso dela, este sentimento não é marcante, pois, a carreira lhe 

proporciona status e é responsável pela sua ascensão pessoal, a medida que sente-

se socialmente distante de sua origem. Ela demonstra ser favorável à autoridade 

burocrática quando se exerce sobre os que estão abaixo do seu nível; quanto à 

autoridade burocrática que emana de cima, ela se posiciona contra, de um modo 

geral, embora a aceite em alguns momentos. Isso nos leva a concluir que a 

professora Marta possui um perfil profissional burocrático e valoriza o status 

profissional. Por isso, tende a relativizar a dimensão do processo de degradação do 

status do professor encarando-o como um declínio de rendimentos profissionais que, 

como todos os demais, refletiria as dificuldades do modelo de crescimento hoje 

vigente no Brasil.  
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3.7. Entrevista do Professor Paulo 

 

O professor Paulo estudou em escola pública em Porto Alegre, fez curso 

técnico em contabilidade, prestou vestibular para biologia na Federal, mas não se 

matriculou, pois, não havia o curso noturno. Depois ingressou na carreira de 

bancário e chegou a subgerente. Com o pai metalúrgico e a mãe dona de casa, 

tinha sua profissão no banco supervalorizada, porém ele não abandonou o desejo 

de fazer biologia, depois de fazer um curso de licenciatura noturno ele começou a 

lecionar como professor de supletivo dentro de uma fábrica até concluir o curso de 

biologia. Hoje o professor Paulo, que está no magistério há 17 anos, possui o 

mestrado pela PUC-SP e iniciou o doutorado na mesma universidade, ele é casado 

tem dois filhos e sua esposa é jornalista. A entrevista do professor Paulo durou 1 

hora e 15 minutos. 

 
 

Eu trabalhei no banco... quatro anos. E... aí assim, num 
determinado momento se colocou esse problema: ou você 
vira bancário de verdade agora, segue uma carreira ou vai 
fazer outra coisa. E ai, nesse meio tempo, eu já tinha 
terminado a primeira parte do curso de licenciatura. Eu tava 
formado. E ai, tinha que fazer biologia. Então, tive uma 
decisão... 
E a minha primeira experiência como professor foi assim. 
Eu dava aula pros operários que trabalhavam a noite 
inteira, das sete da noite à sete da manhã.  

 

 

Para o professor Paulo a situação econômica do professor piorou muito em 

decorrência do declínio econômico do país como um todo; o achatamento salarial 

ocorreu em todas as áreas devido à concentração de renda. Ou seja, o professor 

reconhece o declínio da carreira. Porém, por estar em uma situação de ascensão 

pessoal, relativiza o processo de degradação da categoria ao relembrar que os 

demais trabalhadores vivem na mesma situação de declínio. 

 

 

• A situação econômica do professor pirou, mas acho que 
também ela é um pouco decorrente de que também a 
situação do país piorou economicamente falando. Em 
termos, não é que era melhor antes, assim que o país era 
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rico e ficou pobre, não. Ou que o país era médio e ficou 
miserável. Sempre foi um país pobre de ponto de vista da 
distribuição da riqueza, mas na medida que aumenta a 
população e essa distribuição de riqueza continua de 
maneira desigual. Então também vai achatando a condição 
salarial[...] Então a diferença do ponto de vista aquisitivo 
não é qualquer diferença, é muito grande. Muito grande. 
Claro, menos professor, menos criança na escola, menos 
escolas... Então, isso ajuda também a piorar a situação, 
mas se a gente analisar só o poder aquisitivo. Ah é, muito 
diferente. Acho que piorou. Piorou bastante. 

 

 

O professor Paulo identifica-se com a classe média numa perspectiva 

relacional, comparando-se sempre com os trabalhadores manuais. Quando 

questionado sobre a situação econômica de seus pais o professor afirma estar em 

situação superior. Por se identificar totalmente com a profissão que lhe conferiu 

ascensão pessoal, tem dificuldade de reconhecer que o status da profissão docente 

esteja degradado. Porém, quando comparado ao empresário, o professor Paulo 

admite que na sociedade sua profissão é desvalorizada; e o professor, muitas vezes 

é visto até como “coitado”, ou como “aquele que enfrenta muitos problemas e ganha 

muito pouco”.  

 

 

Bem. Sou da classe média por conta da situação que vive o 
país, né. Assim, sou trabalhador. Então seria classe pobre. 
Mas esse país de 182 milhões de pessoas, onde 80 
milhões são miseráveis e vivem da bolsa família. Então, é 
claro, um professor que ganha 1.500 reais por mês, 
fazendo o doutorado, não pode ser da classe pobre. Bom, a 
idéia de valorização, ela está meio que vinculada aos 
valores que a sociedade considera bons. Então, ou posso 
olhar para as fotos aqui e falar assim que a sociedade 
valoriza o empresário aqui,[...] por que coitado, professor de 
escola pública. Mas aí, a pessoa vincula a quê? Não o valor 
que tem a profissão, mas com assim, “Coitado, tem que 
aturar tanta luta, tanto problema. Tem tanta crise e ganha 
tão pouco”. 
 # É... você acredita que com relação a situação econômica 
dos seus pais, hoje você esta melhor? 
Sem duvida nenhuma. Acho que esse é inclusive... era um 
dos principais objetivos que meu pai principalmente, mas 
minha mãe também tinha: na vida, que a gente fosse, do 
ponto de vista financeiro, e das condições sociais, melhor 
do que eles. Ah... então disso eu não tenho a menor duvida. 
Mesmo sendo professor de escola publica e tendo as 
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necessidades toda que a gente comentou... Ah não, não 
resta a menor duvida. 

 

 

O professor entrevistado gosta muito de sua profissão por acreditar que o 

professor possui liberdade no seu trabalho. Paulo defende sua profissão em 

detrimento de outras que, segundo ele, incentivam a desonestidade e a 

competitividade. Ele acredita que, por ser uma profissão “honesta”, o professor 

deveria ser mais respeitado, pois, diferentemente do que ocorre em uma empresa, 

onde a estrutura é competitiva e só é possível “subir dando tombo nos outros”, na 

profissão docente a única forma de se ter maior prestígio é se especializando. 

 
 
 

# Então essa profissão te dá liberdade, você não precisa 
entrar no esquema de ninguém, você tem mais liberdade 
pra ser, o Paulo biológico que se formou nesses anos todo? 
• Ah, não resta menor dúvida. Nem sei como você 
conseguiu chega numa conclusão tão rápida. Mas acho 
que... é isso, não só aqui na escola pública, porque também  
• na empresa, você entende assim. Você chegou, é muito 
comum todo mundo dizer isso, “Veja aquele rapaz, ele 
começou como um office-boy, vê agora, ele é dono”. 
Ninguém conta que ele matou três, deu tombo em quatro... 
Agora você professor, o máximo que se coloca pra carreira 
é assim, “Veja aquele professor, ele dava aula pra 5ª série. 
Agora ele estudou, fez doutorado, fez pós-doutorado e esta 
dando aula na universidade”. Isso é a carreira dele. A 
carreira não é assim, ”Veja aquele professor, começou 
dando aula na 5ª série, agora tem uma escola. Ele é o dono 
da escola”. Em geral, isso não é visto como um professor. 
Isso é visto como picareta. Se você tem seu filho, você 
educa e cuida do seu filho. Então talvez por isso a imagem 
do professor esteja vinculada mais ao negocio da 
honestidade. É claro, que nem todo mundo é honesto, mas 
deste ponto de vista, você não precisa dar tombo em 
ninguém, você não precisa se corromper, você não precisa 
se... 
 
 
 

 Para o professor Paulo a burocracia na escola aumentou, uma vez que 

cresceu também o número de escolas e de alunos atendidos.  O professor tende a 

sustentar o controlo burocrático dos que estão a baixo, já a burocracia exercida 

pelos que estão acima dele é criticada. O entrevistado faz uma forte crítica também 
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aos ciclos, argumentando que, com a ampliação do ensino, a qualidade foi deixada 

de lado, e sua classificação final é inadequada e burocrática. 

 

• Aumentou, porque aumenta a quantidade de escolas, de 
alunos e de afazeres burocráticos exigidos na educação, 
isso deixa de lado justamente aquilo que seria mais 
interessante que é o problema da... qualidade da aula 
oferecida, da educação ofertada pra comunidade. Então 
tem muito relatório, muito isso, muito aquilo, mas... 
# E...e a avaliação escrita pra você, é importante? 
• Decisiva. Então, avaliação por escrita eu considero que 
seja um negocio decisivo. 
• Então dar o resultado satisfatório é um super poder pra 
fazer o ensino mediano. Não significa que ele é satisfatório 
mesmo ou nem se sabe o que é um aluno satisfatório.    
• só pra dizer que ele passou de ano E o insatisfatório pra 
dizer que não passou de ano. Mas como ninguém reprova 
de ano a não ser por falta... O satisfatório e o insatisfatório, 
as pessoas não sabem direito o que é um ou outro. 

 
 
 

  Para o professor Paulo, existe sim uma hierarquia piramidal na escola e ele 

não faz críticas quanto a isso. O professor concorda também com a forma de 

ingresso na carreira pública (os concursos), mas faz uma forte crítica à falta de um 

plano de carreira na profissão, que permitiria a progressão funcional e salarial 

segundo o mérito. Acredita que poderia haver um sistema de avaliação sobre a 

permanência do professor no emprego público e, se posiciona totalmente contra o 

cargo de confiança na escola. 

 

 

# Dentro da escola, existe uma hierarquia? 
• Tem. Mesmo que a gente não queira. 
# Seria uma hierarquia piramidal? 
• É .  
[...] 
• O ingresso eu acho que tem que ser por concurso 
mesmo, está correto. Ascensão... acho que a gente nem 
tem ascensão. É porque no caso do estado, nem plano de 
carreira tem. O que é chamado plano de carreira é uma 
bobagem. O cara se aposenta com, exatamente a mesma 
coisa que ganhava quando entrou. Porque... talvez menos 
até. Se ele perdeu a identificação, ele se aposenta com 
menos. Então, não tem ascensão nenhuma. A única forma 
de ascensão que a gente pode entender é assim: “Olha o 
Paulo, não é mais professor é coordenador”. 
# E a estabilidade do emprego público, você concorda? 
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• Eu concordo, mas eu acho que a gente deveria ter 
formas de controle, de prestação de contas na estabilidade. 
Então, se eu vou num outro lugar público e o cara só 
porque não vai pra rua, ele me atende de um jeito que acha 
que deve atender, não estou de acordo.  
# E o cargo de confiança? 
• Isso eu acho terrível em qualquer lugar 

 

 

A entrevista do professor Paulo confirma a hipótese de que a emergência de 

um sentimento de degradação profissional depende diretamente da trajetória 

pessoal do profissional. No caso dele, este sentimento não é marcante, pois, a 

carreira lhe proporcionou uma elevação do seu status pessoal, afastando-o 

socialmente de sua origem. Ele demonstra ser favorável à autoridade burocrática 

quando ela se exerce sobre os que estão abaixo do seu nível. Quanto à autoridade 

burocrática que emana de cima, ele se posiciona contra, de um modo geral, embora 

a aceite em alguns momentos. Isso nos leva a concluir que o professor Paulo possui 

um perfil profissional burocrático, e relativiza a importância do processo de 

degradação do status professoral na sociedade atual, de forma geral, pois, de 

qualquer modo a profissão ainda propicia a elevação de seu status pessoal. 
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3.8. Entrevista da professora Graça 

 

A professora Graça formou-se na área de língua portuguesa em 1989; 

trabalhou em um banco por um longo tempo: e deu aulas como ACT; ficou afastada 

da escola por dez anos; e agora fazem 7 anos que está lecionando como efetiva do 

Estado. A professora é casada, tem dois filhos e hoje está fazendo uma pós-

graduação na área de língua e literatura. A entrevista da professora Graça durou 1 

hora e 3 minutos. 

A professora Graça optou pelo magistério por se identificar com a área de 

língua portuguesa, porém ela demorou a entrar no mercado de trabalho, pois, 

possuía um emprego que lhe rendia financeiramente melhores resultados. Mais 

tarde, ela entrou no magistério por opção de um emprego estável e horário flexível. 

A professora admite que o salário da profissão não é compatível com sua função e 

sente-se desvalorizada na sociedade. 

 

 

Bom logo que eu me formei eu fiquei afastada dez anos, 
pois eu trabalhava em banco e dava aulas a noite, e eu 
ganhava muito mais no banco do que dando aula 
# Sinceramente você acha que o seu salário é compatível 
com sua função? 
• Não, não é compatível. Com certeza, deveria ter um 
reconhecimento maior 

 

 

Olhando para fotos, do passado e do presente, a professora Graça afirma que 

o status profissional do professor está decadente, e não apenas financeiramente. 

Segundo ela, a sociedade deixou de admirar este profissional. 

 

 

•     Piorou, piorou porque até em relação ao status, 
antigamente quando você falava,[...] , quando você chegava 
e dizia minha filha se formou em professora aquilo era um 
status, você era assim, qualquer lugar que você entrasse 
todo mundo já te olhava com admiração já olhava com 
outros olhos para família você era olhada como um troféu, 
você era bem quista pela sociedade o que você percebe 
hoje em dia é que não há mais esta valorização como 
professor. 
# Não é só econômica você acha? 



 

 

66 

 

• É eu acho que tem haver é claro, tudo repercute no 
social, no econômico é uma questão até política, com 
certeza a questão salarial antes, hoje está pior. 

 

 

Esta entrevista traz um aspecto novo a pesquisa, à medida que a entrevistada 

possui um perfil diferenciado: ela vive aparentemente uma ascensão pessoal, pois 

dada a  sua origem familiar (pai gerente de produção mãe dona de casa), ela hoje 

poderia dizer que está bem melhor financeiramente. No entanto, sua experiência no 

setor privado (em um banco) trouxe-lhe uma visão mais crítica da realidade do 

professor. A professora Graça não acredita que, hoje, esteja melhor do que seus 

pais. Podemos dizer até que ela criou um “pré-conceito” de funcionalismo público 

que faz com que ela vislumbre de forma acentuada a degradação do status deste 

profissional na sociedade atual. A professora Graça admite que o status do professor 

esteja degradado, e acredita que essa degradação é não só salarial como também 

social. Ela atribui esse declínio ao fato de o professor, em nossa sociedade estar 

associado ao funcionalismo público. Veja-se abaixo: 

 

 

• [...] Então eu tive todo apoio da minha família, meu pai 
minha mãe me ajudaram muito, e depois dos dezoito eu 
comecei a me virar sozinha, comecei a trabalhar não queria 
mais depender deles, mas ainda morava com meus pais, 
nunca precisei ajudar em casa, eu ajudava porque eu 
queria não que eles precisassem, o que o meu pai ganhava 
dava para manter a família para ter o essencial.  
# Hoje você acha que está melhor do que eles? 
• (silêncio) que eles não, eu acho assim houve ai uma 
ajuda deles para que eu pudesse ser alguma coisa, talvez 
sozinha eu não conseguiria,  
•  [...] mas, ao mesmo tempo, parece que é passado para o 
público, por nós sermos taxados de funcionários públicos 
que o funcionário público não faz nada. 
# Você acha que a nossa desvalorização na sociedade está 
ligada a nós sermos funcionários públicos? 
• Eu acho que uma parcela sim, porque quando se fala em 
funcionalismo público, você coloca então de uma forma 
geral, então o povo vê isto o professor é funcionário público 
[...] É porque você não é bem atendida pelo funcionário 
público isto acaba interferindo na concepção que ele tem de 
você, então ah o professor não faz nada né, até que ganha 
demais, esta mistificação de funcionária pública você vai ter 
a mesmo ganho que tem do auto escalão, que não faz nada 
que estudou pouco que foi colocado ali por fulano que 
designou, não sabe que você passou por um concurso, que 
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você fez uma faculdade, não sabe que você percorreu 
alguns caminhos, não foi assim por parentes. 

 

 

Quanto à situação de classe a professora Graça não se sente pertencer mais 

à classe média como quando ela trabalhava no banco. Hoje ela se vê mais abaixo, 

na “classe média baixa”; e esse declínio é atribuído estritamente ao fator financeiro. 

Realizando uma análise relacional da situação de classe, ela se compara sempre 

com os trabalhadores manuais.  

 

 

• É eu diria que eu estou na classe média baixa, eu não sei 
se existe classe média (risos), eu preciso fazer uma 
pesquisa (risos).[...] só dependendo do meu trabalho, é 
claro que eu tive uma mãozinha, é claro eu pude aproveitar 
e com o meu trabalho eu melhorei, mais se eu fosse 
depender só do meu trabalho não sei se eu teria as coisas 
que eu tenho, como professora eu não sei. 
 
 
 

A questão burocrática, para a professora Graça, resume-se ao 

preenchimento de papéis e diários de alunos. Ela não entende que as funções 

atuais, como, HTPCs, Conselho de classe, preparação de aulas, configurem-se 

como sendo funções burocráticas. Para Graça, a burocracia dentro da escola 

permanece a mesma do inicio do século passado. 

 

 

Não vejo como funções burocráticas, funções burocráticas 
eu vejo como preencher papelada, diários de alunos, isto 
sim eu considero burocracia. Agora esta parte, por exemplo 
eu valorizo muito as experiências de outros professores eu 
gosto muito de compartilhar 
# Mas existe funções burocráticas no seu trabalho? 
•  A sim existe. 
# Você acha que com relação ao inicio do século passado 
as funções burocráticas aumentaram ou diminuíram? 
•  Olha falando de antigamente eu acho que estão iguais.   
# Mas a avaliação escrita para você não é burocrática? 
• Não vejo que seja burocrática. 

 

 



 

 

68 

 

A professora acredita que os ciclos alteraram o papel do professor, 

colocando-o na posição de mediador e não mais educador. Graça não se posiciona 

a favor ou contra essa mudança, apenas a constata. Segundo a professora, a lei que 

implementou os ciclos é ótima, a prática da lei é que ficou confusa. 

 

• Eu não sei se eu colocaria assim, por causa do ciclo, 
mais pela visão geral da lei que foi modificada eu acho que 
o nosso papel hoje em dia é de mediador e não educador 
você vai mediar o seu trabalhar, deixar que ele construa o 
seu saber o seu conhecimento, claro você esta ali para 
estar mediando, mais como mediador, eu acho que a lei é 
muito boa, só que você tem que ter estrutura para isto, mas 
a lei em si é ótima a lei da progressão continuada, é uma lei 
excelente. 

 

 

Graça não mostra grande entusiasmo com a estabilidade do emprego 

público. Nisto, ela se diferencia dos demais entrevistados, o que pode resultar de 

sua experiência no setor privado. A professora concorda que a estabilidade possa 

ser o motivo da desmoralização do funcionário público; isto porque a estabilidade faz 

o funcionário se acomodar. Ela acredita ainda que todo profissional deva poder ser 

mandado embora desde que haja argumentos para isto.  

 

 

# Você concorda com a estabilidade do funcionário público? 
• Ainda tem isto? 
• Se eu concordo com estabilidade eu não concordo nem 
discordo eu acho assim, eu acho que você tem que ser 
tratada como qualquer profissional, se o profissional de 
outro setor ele pode ser mandado embora você também 
pode ser mandada embora desde que haja argumentos, 
acha ai. 

 

 

A professora Graça tem um perfil diferenciado: embora tenha vivido uma 

ascensão pessoal, relativamente à origem social de seus pais, ela se sente 

decadente, talvez por que teve uma experiência marcante no setor privado, que lhe 

conferia melhores retornos financeiros. Acreditamos que essa experiência interfere 

na sua visão de professora quanto ao status da profissão docente. Ou seja, a 

professora sente a degradação do status da profissão, mas, de forma diferenciada, 
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ela credita essa degradação à degradação do funcionário público de forma geral na 

sociedade. Ela demonstra ser favorável à autoridade burocrática quando se exerce 

sobre os que estão abaixo do seu nível. Quanto a autoridade burocrática que emana 

de cima, ela se posiciona contra, de um modo geral, embora a aceite em alguns 

momentos. Portanto, a professora Graça ostenta um perfil profissional burocrático; e 

se mostra conformada com a degradação do status professoral na sociedade atual, 

pois, não vê alternativas. 
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3.9. Visão Geral do perfil ideológico dos entrevistados  
 
 
 

Professor Visão do 
status 

Pessoal 

Visão do status 
profissional 

Visão de 
Classe 
Social 

Visão sobre o 
caráter 

burocrático na 
escola 

1 - João Sentimento 
de declínio 
pessoal 
marcante 

Forte sentimento 
de degradação da 
profissão 
compensado 
através da 
ideologia do dom. 

Classe 
Média  
“entre B e 
C” 

Sustenta e 
defende o 
controle 
burocrático dos 
que estão 
abaixo e forte 
crítica ao 
controle 
burocrático 
acima dele. 
 

2 - Laura Sentimento de 
declínio pessoal 

Forte sentimento de 
degradação da 
profissão justificado 
por uma 
desvalorização geral 
da sociedade ao 
professor, 
compensação 
através da ideologia 
do dom. 
 

Classe 
Média  
“média pra 
baixa” 

Sustenta e defende 
o controle 
burocrático tanto 
para os que estão 
baixo dela quanto 
para o controle 
burocrático acima 
dela. 

3 - Roberto   Sentimento de 
ascensão 
pessoal 
diferenciado 

Clara visão do 
declínio da carreira 
com crítica marcante 
ao patrimonialismo.  

Classe 
Média  
“Classe 

Média Baixa” 
 

Sustenta e 
defende o controle 
burocrático dos que 
estão abaixo e forte 
crítica ao controle 
burocrático acima 
dele. 
 

4 - Augusto Sentimento de 
declínio pessoal 

Possui um forte 
sentimento de 
degradação da 
profissão, 
principalmente por 
sua condição anfíbia. 
Compensação 
através da ideologia 
do dom. 
 

Classe 
Média  
“Classe 
Média Alta” 

Sustenta e defende 
o controle 
burocrático dos que 
estão abaixo e forte 
crítica ao controle 
burocrático acima 
dele. 

5 - Marta Sentimento de 
ascensão 
pessoal 

Não possui o 
sentimento de 
degradação da 
profissão (o professor 
é desvalorizado 
porque a escola 
pública está 
desvalorizada) 

Não sabe 
Classificar 

Sustenta e defende 
o controle 
burocrático tanto 
para os que estão 
baixo dela quanto 
para o controle 
burocrático acima 
dela. 
 

6 - Júlia Sentimento de 
ascensão 

Não possui um forte 
sentimento de 

Não Sabe 
Classificar 

Sustenta e 
defende o controle 
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pessoal degradação da 
profissão e acredita 
haver uma 
desvalorização geral 
das profissões. 

burocrático dos 
que estão abaixo e 
forte crítica ao 
controle 
burocrático acima 
dela. 
 

7- Paulo Sentimento de 
ascensão 
pessoal  

Não possui o 
sentimento de 
degradação da 
profissão porém, 
reconhece que há 
um declínio geral de 
todas as profissões 

Classe 
Média 
“Classe 
Média” 

Sustenta e 
defende o controle 
burocrático dos 
que estão abaixo e 
forte crítica ao 
controle 
burocrático acima 
dele. 
 

8 - Graça Sentimento de 
declínio 
marcado pela 
experiência no 
setor privado 

Possui o sentimento 
de degradação da 
profissão marcado 
principalmente por 
associar-se ao baixo 
status do funcionário 
público 

Classe 
Média Baixa 

Sustenta e 
defende o controle 
burocrático tanto 
para os que estão 
baixo dela quanto 
para o controle 
burocrático acima 
dela. 
 

  

 

Este quadro foi elaborado para visualizarmos melhor algumas respostas 

significativas nas entrevistas, considerando que cada entrevista confirma 

aspectos gerais das hipóteses da pesquisa e traz dados específicos que 

justificam suas posições ideológicas. Podemos observar que os professores: 

João, Laura, Augusto e Graça possuem um sentimento de declínio pessoal, e 

também um forte e marcante sentimento de degradação do status profissional. 

Neste sentido entendemos que o sentimento de degradação profissional está 

diretamente relacionado a trajetória pessoal do docente. Entendemos que os 

professores que tem um sentimento de declínio pessoal marcante tendem a 

visualizar o status profissional na sociedade de forma decadente. 

Já os professores: Roberto, Marta, Júlia e Paulo possuem um sentimento 

de ascensão pessoal e, recorrendo às análises individuais, podemos entender 

os aspectos específicos de cada professor para compreender porque Marta e 

Julia não sentem de forma marcante a degradação do status, e os professores 

Roberto e Paulo já reconhecem a degradação, mas, a vivenciam de forma 

diferente dos quatro primeiros professores. Isto nos mostra que o sentimento de 

degradação profissional é vivenciado de forma diferente entre os docentes, ou 

seja, novamente confirmamos que o sentimento de degradação profissional 
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está diretamente relacionado a trajetória pessoal do docente. Embora os 

docentes visualizem a degradação do status profissional perante a sociedade 

sentirão a degradação de forma diferente. 

Ao observarmos a visão de pertencimento a uma classe social, todos os 

professores entrevistados demonstraram ter uma visão relacional da situação 

de classe, cada um seguindo padrões individuais, mas sempre comparando-se 

aos demais trabalhadores assalariados e seguindo as divisões entre classes 

sociais diretamente relacionadas ao rendimento salarial. Apenas as professoras 

Marta e Julia não conseguiram se identificar dentro de uma classe social. 

Podemos constatar que a maioria possui um perfil típico de classe média que 

busca a valorização do status profissional a todo custo, reivindicando na classe 

média a valorização do trabalho intelectual, ou não manual, em detrimento ao 

trabalho manual. 

É importante levantar, aqui, a hipótese de uma eventual conexão entre o 

sentimento dos professores de pertencimento à classe média e a sua 

disposição em aceitar a conformação burocrática dada ao trabalho pedagógico 

na sociedade capitalista. Vendo-se como trabalhadores não manuais, 

hierarquicamente superiores aos trabalhadores braçais, tendem a valorizar, na 

organização do seu processo de trabalho (pedagógico) os procedimentos 

(como a avaliação dos alunos ou a emissão de ordens aos serviçais), que 

evidencie serem eles os detentores de algum poder decisório no interior da 

instituição. Esse poder decisório é inferior ao diretor da escola; mas os coloca 

acima de alunos e serviçais. Funciona, assim, como um espelho, de sua 

situação intermediária na própria hierarquia de classe vigente; isto é, fora do 

espaço escolar. Pode-se, fazendo um raciocínio puramente hipotético, supor 

que se os docentes passassem por um processo efetivo de proletarização no 

plano ideológico (o que a atual pesquisa mostra não estar ocorrendo), a crítica 

docente aos controles burocráticos vindos de cima (isto é da direção) seria 

complementada pela crítica aos controles burocráticos exercidos para baixo 

(isto é, exercidos pelos professores aos alunos).  

O sentimento de pertencimento à classe média e submissão aos 

procedimentos burocráticos, portanto, estão interconectados; do mesmo modo 

que, inversamente, o sentimento efetivo de proletarização tenderia a alimentar 

a crítica ao modo burocrático de organização de atividades profissionais. 
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CONCLUSÕES 

 

 

Esta pesquisa almejou identificar as ideologias que permeiam a classe 

professoral, levantando considerações teóricas relevantes sobre a escola 

pública e a classe média. Desta forma tentamos traçar um perfil ideológico do 

professor da rede Pública Estadual, identificando nele o sentimento de 

degradação do status profissional. Através da análise de oito entrevistas, 

procuramos mostrar a questão da filiação ideológica dos professores 

desdobrando-a em dois grupos: a filiação a uma classe social (a classe média), 

e a filiação a uma categoria social ligada ao estado (a burocracia estatal).   

Observamos que os docentes tendem a se filiar a ambos os grupos. Isso 

nos leva a compreender que o sentimento de pertencer a uma classe social (a 

classe média) está diretamente relacionado a não existência de uma crítica 

marcante a burocracia estatal dentro de uma categoria que busca firmar-se 

através da valorização de sua posição intermediária tanto dentro da instituição 

como na sociedade. 

Podemos dizer que o professor se mostra um profissional ambíguo em 

suas falas, isso porque suas posições ideológicas são conflituosas. A sua 

posição ideológica ligada à prática e que demonstra sua condição de classe é 

observada nas entrelinhas de suas falas oficias. A todo o momento o professor 

busca discursar com falas que demonstre sua ideologia teórica, ou seja, aquela 

ligada a moral oficial. 

Os professores entrevistados mostram um perfil de profissional de classe 

média, que busca uma valorização da profissão através da burocracia, pois, a 

burocracia gera poder e conseqüentemente status. É por isso que a posição 

ideológica teórica, aquela ligada a moral oficial da profissão camufla, através de 

falas pedagógicas, uma possível postura burocrática na relação professor 

aluno, justificando assim, a burocracia que ocorre nesta relação. Desta forma 

as falas ligadas a moral oficial da profissão do professor tornam-se bem vista e 

aceita. 

Outro fator que merece destaque nestas análises, é a relação estabelecida 

pelos professores entre a melhora do status profissional com a clientela 

atendida. Para eles a única possibilidade de ascender socialmente seria 



 

 

74 

 

obtendo o titulo de mestre. Isso nos leva a considerar que, o professor sente 

que sua profissão é desvalorizada por ser ele um profissional, que trabalha com 

uma população “desvalorizada” na sociedade: as crianças13.  

É importante considerar também a postura do professor quanto a 

valorização que é concedida ao certificado, ou seja, mesmo que continue 

trabalhando com crianças, o titulo de mestre lhe atribui prestígio, tanto na 

sociedade como na comunidade acadêmica. O professor que busca uma 

valorização do status profissional a todo custo, característica típica de classe 

média, irá procurar nos títulos esta valorização tão almejada. A valorização de 

seu trabalho intelectual através de títulos se mostra presente nas falas dos 

professores constantemente. Este fato, podemos encontrar em Bourdieu, como 

sendo o terceiro estado do capital cultural: o capital cultural institucionalizado.  

O presente trabalho foi apresentado com a possível intenção de traçarmos 

um perfil ideológico do profissional da rede pública, entendendo que este 

profissional faz parte da classe média e considerando as ideologias que a 

permeiam.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 Sobre esse assunto ler: ADORNO, Theodoro W. Educação e emancipação. Trd. Wolfgang Léo 
Maar. São Paulo: Paz e Terra, 2003. 
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ANEXO I 

Roteiro das entrevistas 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTAS 

 

A. SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA / SITUAÇÃO DE CLASSE 

1. Porque você optou pela carreira do magistério? 

2. (mostrando uma foto antiga de um professor) Você acredita que com relação a 

esta época a situação econômica do professor melhor, piorou ou está igual? Por 

que? 

3. Com qual classe social você se identifica hoje? Por que? 

4. (mostrando uma foto atual de um professor e uma foto de um profissional de 

outra área) Qual profissional você acha que é mais valorizado, ou que possui 

mais prestígio em nossa sociedade? Por que? 

5. Se você pudesse escolher outra profissão qual seria? 

6. Você acredita que se tivesse optado por outra área profissional, sua classe 

social seria diferente? 

7. Você consegue priorizar atualmente práticas culturais tais como: cinema, 

museus, exposições, teatro, vídeo, estádios esportivos, etc.? 

8. Qual foi e quando foi o último livro que você leu? E o último filme que você 

assistiu? 

9. Com relação a situação econômica de seus pais, quando criança, você acredita 

que houve melhora? 

10. Você possui expectativas de ascensão social? 

11. Você acredita que seu salário é compatível com a sua função? 

 

B. NATUREZA BUROCRÁTICA DO TRABALHO 

1. Você acredita que as funções do professor hoje (planejamento semestral, 

HTPC, Conselho de classe, preparação de aulas), estão mais burocráticas do 

que antes? 

2. Qual a importância da avaliação escrita, para você? 

3. A classificação final exigida pelo Estado (ou Secretaria da Educação), em S 

(satisfatório) e I (insatisfatório), em sua opinião é adequada? 

4. Você acredita que escola era mais eficiente na época em que existia a rigidez 

das notas, médias, retenção e aprovação? 
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5. Você acha os “ciclos” , tal como foi implantado alterou as funções do 

professor? 

6. Como acha que o professor deve se relacionar com seus alunos, deve sempre 

estar informado de suas “dificuldades” , ou ele deve cumprir suas funções com 

uma certa distância para que não haja tratamentos diferenciados? 

7. E com os pais? Essa relação deve ser a mesma? 

8. Como você vê a função do professor eventual? 

 

C. EVOLUÇÃO DA CARREIRA (BUROCRÁTICA/CLASSE) 

1. Qual sua principal aspiração profissional para os próximos anos? 

2. Comparando o início de sua carreira e o seu trabalho hoje, você diria que está 

satisfeito? 

3. Quais os investimentos que você julga necessário para se tornar um bom 

profissional? 

4. Você concorda com os meios de ascensão e ingresso na carreira pública 

(concursos)? Por que? 

5. Você concorda com a estabilidade do emprego público? 

6. Você acha justo que existam cargos públicos de “confiança” , ex. Vice Diretor? 

7. Como funciona o acesso aos seus superiores, aqui na escola e na diretoria de 

ensino? 
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ANEXO II 

Entrevistas 
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ENTREVISTA PROF. JOÃO – ÁREA HISTÓRIA E GEOGRAFIA 
 

#  Pesquisadora 

• entrevistado 

 

# A primeira pergunta é sobre como você optou pelo magistério, por quê? 

• No caso, a minha história é assim, já na sexta série eu tinha duas tendências 

ou seguia direito ou seguia magistério, então os próprios colegas falavam: 

você tem um desembaraço legal, você expõe suas idéias porque você não 

segue o magistério. Aí eu comecei a desenvolver esse lado da comunicação e 

segui em frente. 

# Já na sexta série? 

• Já na sexta série, sexta pra sétima série. 

# E você tinha tendência pra prestar direito? 

• Entre direito e o magistério. E optei pelo magistério pelo fato das relações 

com jovens, afinidade com a comunicação e fui gostando e hoje estou aí. 

# Quanto tempo você está no magistério? 

• 22 anos. 

# A sua área é história? 

• História e geografia. 

# Eu vou mostrar umas fotos pra você, um pouco antigas... 

• Ah essa foto eu já vi! (referindo-se a 1º foto classe de meninos de 1908 da 

Escola Estadual Caetano de Campos) 

# Então esta é uma foto [explicação das fotos] ....estas fotos representam um pouco 

a trajetória do professor ao longo do século passado...... você vê que há uma 

mudança no traje do professor, na sua postura e tal, você acha que isso reflete a 

situação econômica do professor? Pensando nisso você acha que houve um 

declínio? 

• Não, declínio houve. E muito! E muito! Eu me lembro que, na faixa (vou te dar 

um dado) do final da década de 60 até meados da década de 70, eu diria 

assim, 74, 75, o professor ganhava relativamente bem, tá? É, não bem, bem, 

ganhava um salário até que razoável, eu me lembro que na época, é.... eu 

estava na sétima e oitava série o professor tinha, não necessariamente uma 

vestimenta social, mas ele se vestia muito bem. Hoje até que dá pra fazer 
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isso, mas eu não digo que dá pra fazer isso aqui, você percebe que até o 

próprio ambiente, na oh! você vê as condições, né? E outros fatores que 

também o professor relaxa, mas voltando a situação econômica eu falo com 

bastante propriedade, por que o que acontece, é... eu me lembro que o 

professor trocava de carro todo ano o rendimento era bem maior, eu quando 

entrei no terceiro ou quarto ano já como docente o meu salário se for 

projetado para o ano de 2005 com certeza teria líquido 200% de aumento, 

com certeza, 200% de aumento. Então, pra você ter uma idéia, com 200% de 

aumento o que a gente não faria melhor, ta? Então de 20 a 25 anos pra cá, o 

salário da gente caiu bastante. 

# E você se encaixaria em que classe social? 

• Olha, classe média de C pra B, né, agente não é também nenhum miserável, 

né, mas, houve logicamente, um achatamento salarial bastante significativo, 

mas também não tá assim uma coisa degradante, caiu bastante, né, tem que 

resgatar muita coisa. Muita gente saiu do magistério, alguns ficaram porque 

de momento não tem para onde ir, ta? Naquele momento específico, você ta 

me entendendo, ta? Eu tenho até outras atividades paralelas à noite, por 

causa do trabalho menor, por que tenho que suprir certas diferenças de sifras, 

por que se eu optei pela educação eu tenho que correr atrás de outras 

alternativas coisa que muita gente faz.... 

# Você outra coisa além de dar aula? 

• Eu trabalhava com vendas né, agora eu tô parado fazendo outros projetos, 

né, eu trabalhava com meu pai só que ele mudou pra Santos, e eu dava aula 

a noite, então por enquanto eu só dando aula, como na Prefeitura na rede 

municipal e no  Estado especificamente agora eu só estou dando aula, mas 

como um ano a mais um ano a menos que nos aperta agente procura 

sempre, como se diz na gíria aí fora, fazer um bico, por que não tem 

condições. 

# Mas você sempre deu aula, né? 

• veja bem o meu forte é o magistério, ta? (pausa) meu forte é o magistério, 

porque também se você ficar colocando rótulo aqui, três, quatro rótulos assim 

é complicado, então eu prefiro ser um só, no caso docente, no caso professor 

né? 

# Então é classe média? 
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• é a classe média está dividida em três, né? A, B, C, estou entre o C e o B, por 

que houve muito achatamento da classe média né, tinha uma renda na faixa 

de, se não me engano, de 4 a 5 mil reais, né, agora essa faixa caiu bastante, 

né, então é mais ou menos aí nesse piso, né? não sei se você ta entendendo. 

# Entendi. Agora eu vou mostrar umas fotos mais recentes de salas de aulas, aqui 

são alunos de hoje, já se pode ver a mudança, as fileiras desaparecem a posição do 

aluno é outra.... 

• com certeza, com certeza.... 

# agente vê um pouco o percurso da história dessa profissão..... 

• e agente procura mudar isso. 

# Aqui eu tenho a foto de um professor, na verdade três professores homens, e aqui 

outros profissionais: um empresário, um arquiteto. Se eu mostrasse essas fotos pra 

qualquer pessoa da sociedade e perguntasse qual é o mais valorizado, você acha 

que as pessoas diriam o quê? Qual que as pessoas tão mais prestígio? 

• valorizado pelo lado financeiro, financeiro é o empresário o arquiteto. Por que 

todo mundo sabe que o professor ganha menos, agora que professor que é? 

Fundamental, Ensino Médio, Terceiro grau? Você tem que dar alternativas pra 

pessoa também não cair naquela pergunta meio que vasia né?  “ah professor 

ta muito desvalorizado!”, por que a agente sabe que pela mídia, nas escolas, 

no governo, etc e tal, o professor ta desvalorizado. Aqui essa desvalorização 

está pautada por sifras, ta? Agora desvalorizado, desmotivado, sem tempo 

pra se colocar em ordem, e assim vai....agora..... 

# Por que a sociedade valoriza pelo ganha, é isso? 

• exatamente, a sociedade ela mede a pessoa em seus diferentes status pelo 

que ela tem, porque é a mesma coisa se você mora no Morumbi, beleza, 

agora se você tem a mesma renda e mora num bairro da periferia de Santo 

Amaro, Santo André, sei lá..... você pode até ganhar a mesma coisa, mas..... 

# Mas porque eles valorizaram mais esse (foto do executivo) do esse (foto do 

professor)? 

• eu penso assim, não é que desvaloriza, cada um tem o seu valor, eu sempre 

falo pra molecadinha aqui, os alunos, olha até o lixeiro tem o seu valor, não é 

porque é um lixeiro que tem que estar fora da escola, agora é claro que 

agente é obrigado a dar rótulos o tempo todo, você muitas vezes não pode 
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comparar, não sei se o termo é esse, comparar uma lixeiro com um médico, 

por que tem toda uma estrada por trás, ele estudou ele foi a trás, o lixeiro 

também estudou, o carteiro também estudou, o empresário, o executivo, tal, 

agora o que acontece com o professor, o professor estuda, estuda, estuda, e 

meu... parece que é uma coisa infundável, não tem um retorno legal.... [pausa 

longa, trocamos de sala] 

 # Bom, então agente estava falando.... sobre classe social, sobre a classe média, 

sobre o profissional que você acha  que a sociedade valoriza mais, né? Você acha 

que é esse (mostrando a foto do empresário), porque é pelo o que ele tem, né? 

• no geral é o recursos necessário pra fazer o status, e o professor é valorizado 

em outros momentos: na afetividade, no relacionamento, na parte 

pedagógica, agora na questão financeira não é muito. É difícil, né? Só em 

casos esporádicos. 

# Se você pudesse escolher outra profissão qual teria sido? 

• é então, é o que eu te coloquei ainda agora direito, promotoria.... 

# Por identificação? 

• é. 

# Quando você  optou pelo magistério, você não pensou no lado financeiro? 

• não, não, não justamente o lado financeiro, eu pensava assim: é profissão 

normal, ganha razoável, que não tem suas receitas astronômicas, mas é uma 

profissão legal, que chama a atenção, tinha assim um respaldo maior do que 

hoje, então você caminhava assim nessa luz, mas de uns anos pra cá que eu 

tô te falando que deu uma decaída legal, então foi decaindo, decaindo, e 

estamos nesse pé que estamos vivendo, em pleno século XXI.... 

# E você acreditaria que se você tivesse feito direito, como você falou, você estaria 

numa classe social diferente? 

• não sei te responder essa pergunta, porque? Hoje também muitos 

advogados, ao menos uma certa parcela, que também estão passando 

dificuldades, ta? Eu penso assim: (principalmente os advogados), eu vejo 

assim: tem muitos advogados e poucos têm a responsabilidade e a 

competência de honrar significativamente com a sua profissão, ta? Por isso 

que essa profissão de direito, é uma profissão também, no meu modo de 

entender, muito delicada, médico também é, mas eu acho assim que direito é 
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uma profissão que o cara, como meche assim com as leis, entender bastante, 

ele deveria dar uma tonalidade muito fina aos conceitos, valores, limites, 

direitos o que pode e o que não pode fazer, coisa que não acontece você 

sabe que muitos advogados são corruptos, a corrupção foi como um câncer 

que pegou muita gente nessa........ 

# em muitas profissões, né.... 

• é abriu um leque muito grande com influência de muitos políticos, promotores, 

juízes .... 

# mas você acha que teria um retorno financeiro melhor do que como professor? 

• Provavelmente, provavelmente. 

# e com o que você ganha hoje você consegue priorizar atividades culturais que 

agente sabe que são importantes para nossa profissão, como: cinema, museus, 

teatros, exposições, etc?  

• dá pra fazer isso, não é priorizar mas eu tenho que escolher não posso ir 

quatro vezes por mês ao cinema, ir cinco ao teatro não dá, apesar que nós 

temos uma vantagem, que é pagar meia, por outro lado há um desgaste de 

ficar todo final de semana saindo e o desgaste as vezes fala mais alto... 

# e comprar livros? 

• ah! os livros, boa parte deles agente consegue de graça, boa parte, agora se 

eu for comprar os livros que eu realmente preciso eu não consigo bancar por 

que tem livros R$ 100,00 de R$ 120,00, agora mesmo eu comprei um livro pra 

mim e pra uma professora era R$ 170,00 e eu não tinha R$ 170,00. Então 

agente usa cheque pré-datado. Agora pra atividades pedagógicas o governo 

dá uma ajuda razoável, por que em geral os livros chegam atrasados, ficam 

pro outro ano, mas pelo menos é alguma coisa..... 

# Qual foi a ultima vez que você foi ao cinema? 

• Ah.... acho que tem um mês e meio por aí..... 

# E você lembra o nome do filme? 

• foi.... eu acho.... a cruzada. 

# E com relação a situação econômica dos seus pais quando você era criança você 

acha que houve uma ascensão, houve uma mudança de classe social? 

• Você diz assim, para minha formação?!?!?! 
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# é olhando a situação econômica dos seus quando você era criança e olhando você 

hoje, você está melhor que eles? 

• não na época, na década de 70 estavam melhor... 

# Seus pais estavam melhor do que você? É isso? 

• Estavam, sem comparação, bem melhor, vamos supor se for pra comparar a 

situação financeira de hoje com a da década de 70 dos meus pais, se bem 

que houve uns per causos no finalzinho da década de 60, (68 a 72) aí foi uns 

negócios de família né, mas e tem também o fato do Brasil estar vivendo o 

milagre financeiro  com ditadura e todas as suas críticas que eu concordo 

mas apesar disso o país teve um crescimento, a renda no caso da nossa 

família na época aumentou, ta? E paralelamente eu tive um conforto maior, 

então no caso meu pai comprou uma casa na vila Mariana, meu pai comprou 

telefone, depois trocou de carro, aí comprou duas televisões. Então a renda 

per capta da família melhorou bastante na década de 70, depois veio uma 

fase de desemprego não chegou a atingir todo mundo da família mas teve 

pessoas que tiveram essa decaída.... 

# de modo geral você acha que então está igual? 

• então de hoje pra aquela época, eu acho assim, são situações diferenciadas, 

eu acho que hoje o país está se recuperando, mas o que acontece é uma 

recuperação muito devagar, muito  desorganizada, tem muita lacuna muita 

coisa a ser feita ainda há muita coisa a ser feita. Então o que acontece isso 

atrapalha muito ta?  O pessoal pensa muito em emprego, emprego é uma 

coisa social, a parte de trabalho a produção mesmo, e a carga tributária pesa 

muito, por isso que a renda no final ficaria melhor mais equacionada. 

# Você possui expectativa de ascensão social, de mobilidade social? 

• Você diz subir da classe média C pra B? 

# É, pode ser. 

• Olha eu sou assim, eu não sou, veja bem, eu não tive essa ambição de ficar, 

é a minha formação, ta? Esse negócio de ter que crescer e.... se isso 

acontecer tudo bem melhorar, agora eu não conseguiria viver tranqüilamente 

se fosse assim passar por cima dos outros, por que muitos fazem isso, agora 

se acontecer de se dar bem num projeto num trabalho, eu vou em frente. Ta? 

Agora isso é uma coisa normal, você é ambicioso?  se eu sou ambicioso eu 
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subo na vida, porque é através do meu trabalho da minha produção que eu 

posso chegar a ser o que eu sonho.... 

# e você acha que na sua profissão você tem condições de pensar assim? 

• é difícil, eu acho que é bem complicado. Hoje, é um negócio, veja bem, é uma 

pergunta assim... que eu te responderia: como está, o professor pra ascender 

alguma coisa ele tem batalhar muito, mas muito mesmo, tem que estudar 

bastante, quebrar bastante a cara, aí ele consegue um bom resultado, porque 

se ele ficar esperando do governo, ele vai ficar esperando, esperando e 

pouca coisa ele vai ter de retorno.... é por isso que falo se você tiver 

mestrado, tiver trabalhos, projetos, pra dar aula em universidade faculdades, 

eu acho que a renda dele vai ser bem melhor, agora ficar só contando com 

aquilo que vem lá de cima...... 

# aumento de salário !? 

• não.  

• É  complicado, a não ser que a coisa mude, ta?   Como a coisa vai mudar? 

Mudando a forma de administrar, por que sabe como é que é.... as coisas 

estão acontecendo, tá? Por que é que nem o pessoal fala: ....ah se Cabral 

não tivesse descoberto o Brasil? Que seria do Brasil? Não sei. Será que não 

estaria melhor?..... Pode ser. Então eu acho que geralmente é assim né? Se 

agente colhe coisas boas os frutos serão bons. Agora pode vir uma 

tempestade, pode vir um terremoto, e aí ? eu acho que se agente fizer o 

tradicional, numa coisa racional agente consegue bons resultados. Outros 

caminhos tem? Tem mas..... 

# Agora sinceramente você acha que seu salário é compatível com a sua função? 

• negativo. É aquilo que eu te coloquei. Há um desgaste muito grande, o 

professorado no geral, pelo o que eu converso com a turma, ninguém está 

satisfeito, raramente você encontra alguém que diz que ta bom. Isso não é de 

agora, ta? Já faz um tempo. Eu acho que professor tem que ser exigido sim. 

Tem que ser qualificado, sim. Tem que fazer cursos, tudo bem, como 

acontece em certos países. Por que aí você dá uma aula de melhor 

qualidade, agora dar aula em três, quatro escolas, você não consegue dar 

aula bem nem em uma nem em outra. Por que chega no final do dia, no final 

de semana você ta muito cansado, fora  que você tem que fazer uma coisa 

aqui outra ali, agente acaba se envolvendo nos projetos, tem que ajudar os 
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colegas. Então não é que a agente acaba se cobrando, é que no decorrer do 

processo agente acha que vai ter uma retorno legal mesmo que demore, mas 

esse retorno quando acontece é muito lento, demora uns cinco anos, oito 

anos pra aparecer. Isso deixa o professor muito desmotivado, fora a questão 

do salário, né. Então acho que se o governo olhasse com outros olhos a 

educação, provavelmente a indisciplina baixaria, pro professor as aulas teriam 

um retorno bem satisfatório o país a longo prazo ganharia. Um país mais 

educado a produção aumenta, então os resultados positivos a médio e longo 

prazo vão aparecer  e isso é provado cientificamente, investir na educação o 

lucro é 100%.  

# O professor tem algumas funções como: planejamento semestral, HTPCs, 

organização de aulas, notas, etc, você vê um lado burocrático nessas funções? Se 

você vê que é burocrático, você acha que esse trabalho aumentou, se comparado 

com aquele professor lá do início do século passado, ou você acha que esse 

professor tinha muito mais trabalho burocrático? 

• é.... no caso é o seguinte, vamos por parte, esses termos que você ta me 

apontando aqui em baixo  

# O professor tem algumas funções, como: o planejamento semestral, HTPCs, a 

preparação de aulas, as reuniões de planejamento, o preenchimento de diários, etc. 

Você vê um trabalho burocrático nessas funções? Você acha que aumentou se 

pensarmos no professor do século passado? 

• é eu acho o seguinte, vamos por parte eu acho que esses termos são 

pertinentes a educação, tem que discutir, metade deles se tornam um bate 

papo, e ficam dispersivos, é um trabalho burocrático. Agora tem termos que 

são variáveis que precisão ser discutidos, agora mesmo estamos entrando na 

semana da criança, estamos discutindo os projetos os eventos, que serão 

realizados nesta festa, por outro lado tem também a parte burocrática neste 

período que são as notas o preenchimento das talas, isso é parte burocrática, 

o preenchimento do diário, isso tem mesmo, ta? Então além do eu tava 

falando pra você nós temos que cumprir com essas obrigações que to 

acabando de te colocar. Agora voltando lá no passado, o que acontece lá, os 

professores da época já tinham um perfil de sempre educar aquele cara pra 

aquela função, porque a sociedade, a família no caso, isso vai muito no caso 

das famílias burguesas, então as famílias já preparavam o cara pra ser um 
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doutor, e a mulher pra ser uma grande dona de casa, então o que acontece, o 

papel do homem e da mulher já estavam definidos, mesmo que não gostasse 

daquilo, e o homem daquela época tinha o peso da religiosidade, das 

tradições familiares, a mulher tinha que pensar num bom casamento, era 

assim naquela época. Então a educação mudou muito.... 

#Você acha que antes, então era mais.... 

• mais tradicionalista, certo, você já tinha seu futuro pré definido.... 

# e por isso então mais burocrático? 

• bem mais burocrático, bem mais burocrático, se você não conseguisse 

estudar aqui no Brasil tinha custear os estudos lá fora, pra mulher era ainda 

mais complicado, ela tinha que estar preparada para o casamento, ta?  Fora 

alguns casos, de professoras e enfermeiras que eram as profissão permitidas 

para a mulher.... 

# Hoje então você acha que não existe mais tanta burocracia no trabalho do 

professor? 

• não! Existe, existe bastante, deixa eu te falar, ainda existe, nós brigamos com 

essa burocracia, agora o que nós sempre colocamos em pauta é que o 

trabalho deve ser mais pedagógico do que burocrático. Mas, ele vai acabar 

fazendo um papel de burocrata não adianta agente achar não. 

# Se agente olhar por essa questão da burocracia, então, você acha que teve 

melhoras, teve avanços? 

• Depende muito do..... sabe eu penso assim, tem momentos que eu acho que 

essa burocracia ela é pertinente, ela está atrelada a parte pedagógica, o que 

ela poderia, ela que eu digo  as obras que são resultados da burocracia, é dar 

mais um tempo pro professor, por que as vezes essa parte burocrática, não 

sei se você vai entender agora o que eu vou falar, ela atrapalhar essa parte 

pedagógica, vamos supor eu tenho que fazer uma coisa pra hoje, mas hoje eu 

já tenho uma agenda pedagógica, então o que acontece, eu tenho que parar 

a parte pedagógica..... 

# .....pra preencher um portifólio, ou um projeto, pra mandar pra secretaria.... 

• é isso mesmo, principalmente o diretor e o assistente, principalmente, o 

professor ainda consegue, dar um jeitinho, e empurrar com a barriga pro outro 

dia, mas o diretor não consegue fazer isso, por que eles pedem as coisas pra 
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ontem, vire e mexe eu questiono: Mas porque quem tem que fazer isso 

agora? Chegou hoje? Por que você não avisou antes? E eles respondem que 

é uma exigência do X lá em cima, eu não tô querendo dizer que não seja 

importante, só que agora eu to fazendo uma outra coisa, assim eu não faço 

bem nem uma coisa nem outra. Você ta fazendo uma coisa e aí vem outra, 

tem que parar e isso atrapalha o processo, então se você for olhar isso pelo 

prisma empresarial você ta levando prejuízo, agora eu acho assim: tem que 

fazer, então eu pergunto: qual é o prazo que eu tenho? Aí, a coisa muda de 

figura.então se eles tratassem agente dessa forma eu acredito que não só o 

administrativo, a parte jurídica e até a parte pedagógica, logicamente que iria 

bem melhor, não precisava tanto stress 

# Agora, e a avaliação escrita o que você acha? Você acha que é um trabalho 

burocrático? 

• Não, a avaliação escrita ela é aplicada normalmente em todas as séries 

dentro do que é  planejado, porque o aluno logicamente ele tem que aprender 

a escrever desenvolver a escrita de várias formas, a escrita é a base de tudo, 

ele usa pra tudo, dentro de casa,  dentro da escola, então a escrita assim tem 

que ser cobrada. 

# Mas a avaliação escrita em forma de prova e teste antes tinha um caráter 

burocrático? 

• ah sim, veja bem nessa época o que era definido quanto mais você tinha sua 

parte escrita desenvolvida, mais você teria sucesso, e expectativas de 

ascensão social era muito melhor muito maior, não tem nem comparação 

porque o cara já era formado, é que nem eu te falei, a escrita não tem como 

você fugir disso ta? A mulher podia deixar pra depois, mas o homem era mais 

cobrado.... 

# mas então ela tinha um caráter burocrático? 

• Tinha, a meu ver tinha. 

# e hoje você acha que ela continua tendo? 

• nem tanto, eu não vejo tanto a parte burocrática nela. 

# mesmo porque, hoje nós temos os ciclos, né? 

• é você acaba passando de uma ano pra outro e vai embora aprendendo 

normalmente. 
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# e você acha que os ciclos alterou a função do professor? 

• olha os ciclos em si, o que acontece, [mudou a forma de avaliar], é mudou né 

o professor até ele se perde um perde um pouco porque fica assim, agente 

pensa que o aluno ta sabendo né e passa para o outro professor e o aluno 

não ta sabendo se posicionar então, os ciclos em si o que é que ocorre na 

teoria é uma coisa e na prática é outra. Devido a que? Falta de tempo, evasão 

escolar, falte de preparo, falte apoio familiar, falta de professores da rede em 

determinado lugar.... 

# Você não acha que os ciclos desburocratizou um pouco o trabalho do professor? 

Ele não tem mais aquele obrigação de dar as provas, somar dividir, fazer a média, 

computar as faltas, e assim dar a nota pra passar ou pra reter.... 

• é veja bem, agente faz, pelo menos aqui é assim, damos nota, damos 

trabalho, agente não quer que o aluno retenha, dificilmente ele será retido 

porque hoje nós temos aquela legislação da progressão continuada, então o 

professor em si ele quer que o aluno avance, porque essa é a função do 

professor, então ele vai ter prova, ele vai ter tudo isso que você acabou de 

falar. Mas o que acontece, por vários motivos ele não acompanha isso[o 

aluno?] sim o aluno, ele não acompanha, por vários motivos: indisciplina, 

vários atestados, a classe problemática, os problemas da escola, aí o que 

acontece a responsabilidade passa pro professor e pra direção, aí tem que 

ser feito todo um trabalho de diálogo de auto estima, uma discussão com o 

pessoal pedagógico diferenciado, com a comunidade, e a parte da 

comunidade é muito importante, e tem vezes que você acaba alterando todo o 

planejamento, e por isso que o papel do professor ele é pedagógico prático, 

mas muitas vezes ele assume um papel de outros profissionais da educação. 

# Quantos alunos você tem por classe? 

• a média geral é 40 alunos. 

# e você acha que dá pra fazer um acompanhamento assim? 

• olha, em alguns anos você consegue bons resultados, agora em um ou dois 

anos não. 

# Então você só vai reter mesmo no final do quarto ano de cada ciclo? 
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• É. Porque é aquilo que eu falei, a intenção do profissional de educação, pelo 

menos é a minha visão, ta ? é a de que aluno aprenda sim. E que o professor 

ensine.  

# E você acha que a classificação final exigida pelo governo é adequada? 

• Eu acho o seguinte: o número a nota de 1 a 10, Satisfatório ou Insatisfatório, 

a sigla em si, na minha opinião, é o que menos importa, você pode criar 

várias tabelas pra dar uma avaliação pra esse aluno, então, o que acontece é 

que eu quero que ele aprenda, eu quero que ele se posicione eu quero que 

ele olhe pra sua volta, que escute seus colegas, que aprenda a trabalho em 

grupo, que ele saia daqui e seja uma pessoa melhor na sua casa, é como se 

fosse uma leitura de Paulo Freire.... é formar um aluno que sabe ler o mundo 

ao seu redor. 

# Então você não acha que como era antes, quando você podia classificar o aluno 

de 10 a 0, você não tinha..... 

• é que antes era mais rígido mas você tinha uma vantagem, a família, a 

religião, o respeito  

#Mas era mais fácil pra avaliar? 

• na época.... aparentemente era porque já tava rotulado, sou bonzinho, sou 

bonitinho, sou burguês, tinha muita descriminação, de cor, de raça, e até de 

religião, de posição social, então já estava tudo moldado, então o burocrático 

no teórico era prática, hoje não, hoje você pode fazer vários cortes, ta? Deixar 

a parte burocrática, e partir pra uma análise, contextualizada, sociológica, 

filosófica, certo? Hoje você pode bater de frente com muita coisa.   

# Como que você acha que o professor, pensando no trabalho desenvolvido pelo 

professor, como que você acha ele deve se relacionar com os alunos: estar sempre 

informado do que acontece fora da escola se envolvendo e se aproximando, ou você 

acha que o professor deve ir lá cumprir seu papel mantendo uma certa distância até 

mesmo pra não ter tratamentos diferenciados, tratando cada aluno de forma 

diferente. Porque se você souber que aquele aluno estiver com problemas você dará 

mais atenção pra ele.... 

• você diz que tipos de problemas, deficiência? 

# Problemas sociais, familiares, emocionais, etc 
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• Olha hoje em dia, não que eu posso falar com tranqüilidade, mas esse 

requisito que você ta colocando eu particularmente tiro até de letra, porque? 

Porque nós sabemos que aqui num país como o Brasil que o aluno, por vários 

motivos, ele passe por esses problemas socioeconômicos, desemprego, o pai 

tem duas mulheres, a mãe está desempregada o pai que largou da mulher, 

droga, violência, então nesse aspecto o professor tem que saber o que ta 

acontecendo, ele não fica omisso a isso, e muitas vezes ele pode não encarar 

isso logo de cara então ele procura conversar, disfarçar, rondar o aluno, 

porque também ficar alheio ao que está acontecendo também faz com você 

acabe frustrando esse aluno, faz com que exista uma diferença que ele não 

mereça, desqualificando o aluno, por exemplo, vou te dar um dado que é um 

pouco pesado, a questão do homossexualismo, então o professor tem que ver 

o que pode ser feito, chamar o pai a mãe conversar, dialogar, pra que ele não 

sofra os preconceitos e assim vai, por que se começar a fechar em nosso 

mundinho, e não houver uma troca, querer saber mais, por que eu vou te falar 

o nosso trabalho não é só a parte pedagógica, por que é na escola que você 

arruma seu primeiro amor, que você arruma umas briguinhas de vez em 

quando, que você aprende muito faro da sala de aula, que você aprende a ser 

mais esperto, deixa de ser menos bobo. Aparentemente, essas coisa não 

parecem importantes mas, são sim fundamentais para o seu futuro, é por isso 

que eu falo que escola não apresenta uma linha reta, com começo meio e fim, 

ela parece mais uma aspiral ela vai abrindo como se fosse um ciclone saído 

do meio e indo pra lateral, por isso você tem quer estar sempre se adaptando 

as diferenças, por que se o professor ficar muito bonitinho, não quero me 

envolver e isso e aquilo, também não pode ir com muita sede ao pote, mas 

tiver uma brecha fala alguma coisa aqui outra ali.... 

# Você falou de ir com muita sede ao pote, se o professor se envolver demais, você 

acha que é legal, você acha que é certo? 

• é esse se envolver demais tem várias conotações ta, então ele pode brincar, 

ele pode deixar a aula dele light quando ele for falar de sexualidade, apesar 

de que não estamos falando apenas da aula de ciências, por que tem que 

estar no cotidiano dos alunos, a questão das drogas, agente acaba sempre 

entrando no assunto porque é a realidade da maioria, da maioria em termos, 

é da sociedade como um todo. 
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# e a comunidade é muito preconceituosa, e agente sabe que é muito carente 

também.... 

• a comunidade também tem que participar, indiretamente a comunidade 

participa ou não? Qual é o retorno que ela nos dá junto com a direção? E 

juntos com outras entidades, e assim vai. Só que o que é que agente faz? 

Agente procura ser ao mesmo tempo guerreiro e ao mesmo tempo neutro, 

então eu sou guerreiro mas eu consigo voltar pra minha neutralidade, mas 

não dá pra você ser neutro e guerreiro ao mesmo tempo , ou você entra na 

guerra ou você não entra, mas o que é que acontece o professor tem que 

transmitir segurança, por que se ele cometer um deslize, ele passa a ser um 

malfeitor, um vilão, por que de repente se a moça ta passando por um 

problema e o professor vai conversar vão dizer que ele ta cantando a mulher, 

que ele ta querendo sair com a aluna isso acontece as vezes.... 

# e você consegue ter isso bastante claro na sua profissão? Porque eu vou te contar 

um pouco a minha experiência aqui, como eventual, muitas vezes eu entrava na sala 

de aula, e aqui venta muito, e é muito frio e eu via aquele aluno, só de chinelo sem 

uma blusa de frio, e eu pensava esse aluno não está precisando do que eu estou 

falando aqui, ele precisa de outra coisa. Então qual que é minha função aqui, você 

consegue distinguir isso, ou você fica assim em cima do muro, não eu sou o 

professor eu to aqui pra ensinar, eu sei que um dia ele vai aproveitar aquilo que eu 

to dando, não vou olhar pra isso porque isso era o governo que tinha que ter visto, 

eu vou ter que chamar uma assistente social, ou isso quem tem que resolver é a 

direção, uma assistente social, isso não é o meu papel. Ou você acha que isso é o 

seu papel, você iria pra casa, buscar uma blusa pra ele, como você vê isso? 

• bom eu faço assim, eu faço comentários na sala de aula, eu vou ser franco 

nunca passei pra prática de uma forma direta, nesse contexto, isso pode até 

ser um erro meu, mas eu faço os comentários, eu olho assim mas com o pé 

no freio, porque se você for direto eles vão se ofender, ta me chamando de 

miserável, de pobre, então você coloca outras palavras pra então você chegar 

até esses problemas, não pra mostrar pena, no caso dessa escola agente 

procura sempre ver quais são as carências e fazer o que as pessoas 

realmente precisam, no caso aqui foi feito dois projetos e ver quer realmente 

precisa de comida, e aqui realmente alguma coisa foi feita, eu acho que esse 

projeto atingiu 70%, [foi feito pela direção?], e nossa professora, então o que 
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acontece foi uma coisa que começou, e foi influenciando, e os professores 

foram se envolvendo, no caso dessa escola existem alguns alunos que 

realmente estão subindo pelas paredes e você vê que eles estão passando 

fome.... 

# e você acha que cabe ao professor realmente se preocupar com isso? 

• a longo prazo sim, na hora agente fica assim, tudo bem a gente ajuda, bate 

aquele papo, mas muitas vezes eu vou pra casa e fico irado com isso como é 

que eu posso resolver uma caso desse, então nesse caso agente procura 

atender a demanda..... 

# e com, os pais como você acha que o professor deve se relacionar, também deve 

se relacionar, deve se envolver ? 

• é fundamental que os pais abram o jogo, o pai tem que se abrir, se o pai vai 

no médico e o médico pede pra tirar a roupa pra examinar, não tem essa você 

tem que tirar a roupa pra examinar. Porque não tem como, o engenheiro 

também precisa fazer primeiro a planta pra depois construir o prédio, então 

agente como professor precisa das informações dos pais pra poder 

desenvolver um bom trabalho com os alunos.... 

#Agora vamos ser bem realistas, sabemos que uma sala com a média de 40 alunos 

por sala nós sabemos que muitos tem dificuldades, e sabemos que dá dar conta das 

dificuldades de todos nem sequer de conhecer as dificuldades de cada um, muito 

menos de se aproximar dos pais e de conhecer as dificuldades dos pais, ainda mais 

você que dá aula em três escolas. Então você acha que dá pro professor encarar 

isso como sendo da função dele, como sendo da alçada dele? 

• não é função, não é função, ta o que ele vai fazer é nortear a sua função 

como um instrumento, porque é o tal negócio, ele está comprometendo a 

parte pedagógica, então ele tem que fazer um diagnóstico e ver o que ta 

comprometendo a parte pedagógica, ou aprendizado, como você diz função 

não é, agora ta me incomodando, então tem que parar e colocar os adjetivos 

que estão atrelados a isso pra que se crie novas alternativas pra que esse 

aluno aprenda, por exemplo comida tem? Porque ele bem alimentado ele vai 

aprender melhor, tem o básico pra se vestir? Coisas essenciais.... 

# Professor deveria então ter no currículo habilitação em assistência social, né  

[risos]..... 
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• mas é, mas é, é psicólogo, é padre, é pai, é mãe, o professor tem muitas 

funções que agente exerce por debaixo dos panos, que não é nossa 

obrigação mesmo porque não dá tempo.... 

# e é reconhecida? 

• lógico que não! Mas em off é todo mundo sabe. É uma coisa que é notório pra 

todo mundo, e que oficialmente só se diz: o professor quebra um galho. Mas 

olha eu te digo os caras carregam uma cruz que não tem tamanho!  

# mas a sociedade no fim reconhece? 

• reconhece, reconhece mas, assim, lá no final.... é, mas não é função sua 

fazer. Só que o cara vai lá e persiste, ta muitas vezes não dá tempo.... 

# E a sua relação com seus colegas de trabalho? 

• você diz dessa escola, né? 

# E das outras também, você acha que os professores como classe, deve se 

manter.... haver corporativismo, deve haver essa relação paralela por que estamos 

no mesmo nível, ou não eu devo prestar contas apenas ao coordenador pedagógico, 

ou a direção, porque eles são meus líderes e fazer o meu trabalho.... 

• eu sempre falo se não tiver o coletivo a escola não anda, não adianta é lógico 

que sempre tem aquele que se isola, mas não adianta, desentendimentos vão 

ter, fofoca vai ter, isso sempre vai ter, eu tenho até uma opinião sobre isso, eu 

acho que a fofoca até enriquece, porque as pessoas estão falando de você e 

estão aumentando se estão aumentando e não diminuindo então,deixa pra lá. 

No caso do relacionamento ele é muito importante tem que haver porque o 

aluno percebe, entende?  

# fortalece a classe então? 

• fortalece e como, não tem nem comparação. Porque se um não quer dois 

querem e outros não sabem, como é que fica? Quem é manda aqui afinal? 

Vira a casa da mãe Joana. Então o coletivo é muito importante. Sem isso o 

trabalho pedagógico fica comprometido, ele pode até andar mas, ele fica 

comprometido. Por isso que eu falo as diferenças crescem existem discussão, 

mas aí agente volta atrás  e aprende. 

# Existe hierarquia na escola? 

• sim, e eu acho que é importante. 

# quem faz parte dessa hierarquia? 
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• do alto pra baixo, diretor, vice, coordenador, professor, funcionários até os 

faxineiros. Essa hierarquia é boa porque tem que haver essa hierarquia, 

agora o que não pode é assim um atrapalhar o papel do outro ou o coletivo 

ficar pra depois. 

# E nessa hierarquia, são hierarquias só de funções ou são hierarquias de poder 

também? 

• de funções, eu acho que vou te colocar uma coisa mais interessante: tem que 

ter uma boa pitada de poder também, porque o poder também tem uma coisa 

ele é importante. Muitas vezes agente associa o poder a uma ditadura mas eu 

acho se tiver um cabrestozinho legal aí, não assim: “eu sou diretor eu faço e 

aconteço”, não é por aí, porque a escola que o diretor deixa muito a francesa 

vira uma bagunça a escola que tem um diretor que ele coordena, que ele 

administra, que ele dá as funções que ele mostra que ele ta ali pra ajudar a 

escola vai melhor. 

# E os alunos entram aonde nessa hierarquia? 

• olha os alunos podem entrar junto com os professores ou um pouco a baixo, 

porque eles também estão subordinados ao professor. Agora eles percebem 

também se o diretor está presente. 

# E os serventes e os funcionários, eles ficariam aonde nessa hierarquia? 

• eles ficariam a baixo, nessa pirâmide, né infelizmente essa é uma pirâmide 

social e dentro dessa escala eles ficariam lá em baixo. Agora a nível de 

relacionamento a meu ver são todos uns só, eu faria uma bola. Agora quando 

você tem uma pirâmide você põe os pingos nos is. 

# E qual a suas aspirações profissionais para os próximos anos? Você almeja o 

ensino superior, você almeja direção? 

• olha eu não almejo ensino superior, mas também não se pode dizer dessa 

água não beberei, eu tenho alguns projetos aí, que eu ainda não tive tempo 

pra fazer, tem uma pós graduação que eu queria muita fazer mas ainda não 

tive oportunidade, e eu quero ficar mais dentro da área do magistério em si. 

# Você gostaria de ser diretor? 

• pelo que ta hoje não. Como está hoje não. Porque o diretor hoje ele é 

cobrado por muitas coisas que não dependem dele. Tem que ser um diretor 

muito linha dura, não eu não posso falar assim, um cara muito fechado, não, 
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não é fechado, tem que ser um cara altamente administrativo, competente, 

ele tem que estar muito disponível, tem que abrir mão de muita coisa, dar 

conta de muita coisa que as vezes ele não ta preparado, então o que é que 

acontece o desgaste dele que deveria se dar em alguns anos se dá em um 

ano. Ta ? então há um desgaste como em qualquer profissão, mas no caso 

do diretor há muita cobrança, cobrança, cobrança. 

# e comparando o inicio da sua carreira com seu trabalho hoje você está satisfeito? 

• olha não to satisfeito, tenho esperança. Estou assim, não sei se o termo é 

magoado, mas eu to assim triste por saber que o país é rico, e que a 

educação tem ótimos projetos, tem muita gente boa mas ta demorando 

demais pra dar um retorno. Eu diria que insatisfação é a palavra correta, é 

uma insatisfação periódica, de período, mas tem que mudar e eu diria que no 

nosso caso a mudança tem que vir de baixo não tem por onde se você ficar 

esperando as coisas lá de cima não ...  

# a revolução [risos].... 

• a revolução é o seguinte o povo aqui na minha opinião, talvez é um dos 

melhores povos do mundo, até nós podemos pensar diferente para o 

crescimento do pais, para valorizar o país. 

# E você se julga um bom profissional? 

• olha bom eu posso até não ser mas eu procuro fazer o meu papel da melhor 

forma possível. Eu procuro me dedicar, tenho meus defeitos 

obviamente...mas reclamações quanto a minha pessoa nos últimos anos eu 

não vi. 

# você acha que o Estado, seu patrão, avalia se há bons profissionais, ele consegue 

fazer essa avaliação? 

• Ele faz muito por cima, e os erros são praticamente, erros muito contundente, 

erros assim que vai de sopetão.... 

# Como ele avalia? 

• é uma pergunta que você vê por onde.... ele avalia por assiduidade, ele avalia 

por projetos, é por isso que ele faz a avaliação, ele não vê a parte pedagógica 

ele não vê se o professor ta fazendo curso, se ta preparado pra isso.... 

# Como ter tempo pra fazer cursos se o professor trabalha três períodos? E com que 

dinheiro? 
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• é essa questão quem tinha que fazer é o pessoal lá de cima. Por que eles 

tinham que se preocupar com o professor lá atribuição de aula, como vai 

trabalhar três períodos, negativo a tarde é pra fazer cursos, pra capacitar, vai 

atrás de pesquisa, vai se informar.... 

# Mas aí ele tem que ganhar pra isso se não como é que faz? 

• é mas como é feito nos outros países, não é assim? O que acontece você faz 

o rodízio com as escola por que tem dar aulas, precisa financeiramente, faz 

dois cursos quando deveria ter feito dez, cursos que muitas vezes são 

gratuitos... [dados pelo governo?] é, mas tem cursos bons inclusive, tem uns 

que são uma porcaria, mas tem que ter tempo. 

# E quais os investimentos que você acha necessário para o professor se tornar um 

bom profissional? 

• Olha pós-graduação na área que você está inserido, cursos de informática, 

laboratório, pesquisa em universidades, cursos no exterior.... olha tem 

professores que consegue ir atrás de algumas coisas, que se esforçam, mas 

é difícil.... 

# Você gostaria de ter uma biblioteca em casa? 

• olha eu tenho uma estante, mesmo porque eu morro em um apartamento 

pequeno biblioteca eu não tenho condições não dá.... 

# Você acha importante para um bom profissional, a leitura? 

• é importante, por exemplo também um computador, é uma boa, tem que ter 

pra fazer pesquisas, eu tenho, só que aí agente esbarra naquela questão de 

novo, tempo, tempo, tempo, tempo. 

# Você concorda com os meios de ascensão e de ingresso na carreira pública? 

• como assim as provas? Os concursos? 

# É. Você concorda? 

• sim que tem que fazer concursos sim. Como é que você vai entrar em uma 

carreira pública sem fazer concurso? Isso aí eu não vejo outro modelo. 

# Você acha justo? 

• não sei se termo é justo. Mas eu não vejo outra alternativa. Porque tem muita 

gente boa, e se tem muita gente boa, essa seleção só se dá através de 

provas. 

# Você faria um concurso pra direção? 
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• não agora não. 

# Você sabia que tem muitos estados que a direção é escolhida ainda como um 

cargo de confiança? 

• então eu sei. 

# Você acha certo? 

• Não. O tempo de coronelismo já foi.  

# Então o concurso ainda é a melhor forma? 

• eu não vejo outra alternativa. Não nesse momento. 

# E você acha justo que existam cargos de confiança na escola? 

• imagina. Não mesmo. 

# Mas o vice-diretor é um cargo de confiança. 

• é um cargo de confiança por que é um mal necessário, quando eu falo que 

não gosto por que vira fofoca, em último caso tudo bem, agora tem casos de 

confiança que fica tudo bem. Agora essa história faz com que a escola vire 

um castelo, com um rei e uma rainha. E acaba que o poder vai subindo na 

cabeça. 

# Você acha então era melhor ter um concurso pra vice? 

• Não necessariamente um concurso, umas provas mais básicas, ou então, 

uma entrevista um pouco mais contundente, uma seleção de alguma forma, 

porque evitaria problemas futuros. 

# E a estabilidade do emprego público você concorda? 

• é tem vantagens a estabilidade, mas também tem desvantagens, não tem 

fundo de garantia, se você é mandado embora você não tem um retorno 

financeiro de imediato. Diante do quadro que estamos passando agora é bom 

é muito bom. 

# Mas ela te dá tranqüilidade pra se dedicar mais no trabalho? 

• é realmente se você for pensar na estabilidade você fica pensando assim, já 

que eu não vou ser mandado embora, não que eu vá abusar, mas dá pra ter 

uma tranqüilidade pra mostrar o serviço. Mas não podemos atrelar essa 

tranqüilidade a competência ou a qualidade do trabalho. Você não pode ficar 

pensando assim eu sou efetivo então posso fazer de qualquer jeito. 

# tem muito essa diferença entre professores efetivos e os que não são? 

• em muitas escolas tem. Tem escolas que tem. 
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# Isso atrapalha o trabalho? 

• sim. Aqui nem tanto. Aqui na minha opinião, com minha visão, eu não tenho 

visto isso. 

# e o eventual você concorda com essa função? 

• o eventual é o seguinte, o governo tem que garantir 100% de aula pro aluno, 

então se eu faltar, quem que vai ficar no meu lugar? Vira aquela bagunça e 

aí, então o eventual é um professor. Ele é capacitado, e ele pode traçar um 

bom trabalho com alunos. Porque não? 

# mas ele não ganha a mesma coisa que você, você acha justo? 

• não sabia disso não, não sei. Ele não ganha a progressão nem os benefícios 

do professor concursado, mas o valor da hora-aula eu não sei. 

# Como funciona o acesso a seus superiores, eles mandam e você obedece, você 

tem livre acesso a eles, como acontece? 

• quando é questão de carreira eu nem pergunto pro diretor, eu pergunto logo 

pro sindicato, ele é pago pra isso, agora eu só incomodo o diretor na parte 

pedagógica, eu tenho esse acesso, desde de que eu percebo que ele pode 

me atender, e resolver meus problemas. O que me interessa é a parte 

pedagógica, o burocrático tem ser administrado e pode esperar.  
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ENTREVISTA DA PROF. LAURA – AREA MATEMÁTICA 
 

#  Pesquisadora 

• entrevistado 

 

# Bom eu gostaria que você falasse como foi sua escolha pelo magistério, o porquê, 

como você chegou até aqui? 

• Por que é... eu tinha um professor de matemática, é... eu sempre tive muita 

facilidade pra matemática, sempre tive muita facilidade para ensinar, pra 

passar o que eu sabia, né e... até eu dei aula pra filha dele por que ele não 

conseguia....então ele levava a filha dele em casa pra eu ensinar, é... os 

próprios colegas eu ajudava eles, então isso me motivou e foi uma coisa que 

foi crescendo em mim e eu gosto de ensinar eu gosto de passar, eu gosto 

entende... já tentei fazer outras coisas mas não deu certo... 

# é como um dom, mais ou menos? 

• Isso! Eu acho que eu tenho esse dom de conseguir passar pra eles. Não 

atinjo 100% mas pelo menos eu tento.... 

# quando você foi prestar vestibular, você ficou em dúvida com relação à outras 

áreas? 

• É eu pensei em contabilidade, na área de contabilidade, como eu tenho essa 

facilidade em cálculo eu pensei em contabilidade. 

# Por quê? 

• Então, por que eu gosto de cálculo. Sempre gostei muito de cálculo, então aí 

eu fique entre professor e contabilidade pra trabalhar num escritório. Mas eu 

sei que eu não me adaptaria, hoje eu sei que não me adaptaria. 

# Pelo trabalho em si? 

• É isso. Ficar fechada dentro de uma sala, dando aula não, eu tenho a 

possibilidade de andar dentro da sala, tenho liberdade passar o que eu sei, 

entendeu? De conhecer pessoas novas, entende? 

# Em nenhum momento pesou o lado financeiro na escolha? 

• Não, não, não! 

# Então vamos olhar umas fotos, essa foto é bem conhecida, e mostra uma sala de 

aula de 1908 na escola Caetano de Campos, não sei se você conhece... 

• Não. Não conheço nada aqui eu não sou daqui eu sou de Bauru... 
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# Ah, você é de Bauru, quanto tempo você está aqui? 

• Um ano. 

# E quanto tempo você dá aulas? 

• Seis anos, um ano aqui e cinco em Bauru. 

# É efetiva no estado? 

• Me efetivei agora... 

# Ah... 

• Então... eu não conheço nada aqui... 

# Mas antes de dar aulas você tinha outra profissão? 

• Sim trabalhei, trabalhei em hospital, na área administrativa, é..., trabalhei, eu 

tive uma loja por quatro anos, trabalhei sim.... 

# Ah, ta, mas você fez matemática?  

• Matemática. 

# Licenciatura e bacharel? 

• Não é ... Ciência da habilitação em matemática, não tinha bacharel.... 

entendeu? 

# Só licenciatura? 

• É. 

# Ta, então voltando as fotos, esta sala é [explicação dos recursos visuais] olhando 

essas fotos, você acha que a situação econômica do professor melhorou, piorou ou 

está igual? 

• Piorou, Piorou bastante com certeza.  

# Com certeza? 

• Com certeza. 

# Dá pra ver bem claro a diferença? 

• Dá. Nem até pelas fotos, mas eu vejo pelos meus professores antigos. A 

posição deles, os carros que eles tinham até a casa.... era sempre de alto 

padrão não era como hoje principalmente no interior, você entendeu? Aqui é 

tudo mais disperso, muito grande e tudo então não dá pra você conhecer, 

mas lá no interior você vê claramente. É completamente diferente o poder 

econômico, que abaixou demais. 

# A que classe social você se identifica hoje?  
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• Classe Média. Eu ainda consigo me manter na classe média, mas assim 

média pra baixa, não é média pra alta, porque agora tem esse, porém 

também... é mais classe média pra baixa do que média pra alta, porque antes 

agente falava classe média e pronto. Mas não, hoje em dia não classe média 

mais baixa. 

# A que você atribui essa ‘classe média’ ao econômico ou ao trabalho? 

• Ao econômico, bem mais ao econômico. 

# A um trabalhador, por exemplo, um caminhoneiro que ganhe igual ou mais do que 

você, ele também está na classe média? 

• Pode. Dependendo do que ele ganha, pode estar na classe média sim. 

# pra você o que define a classe social é o econômico, então? 

• Sim. Bem mais que o trabalho intelectual, hoje em dia é bem definido que o 

que pesa é o econômico. 

# Olhando pra esses dois profissionais, o que você acha que a sociedade mais 

valoriza, mais dá prestígio? Pra uma mãe aqui da escola, se você perguntasse pra 

ela o que ela desejaria pro futuro da sua filha, essa profissional ou essa? Qual você 

acha que ela prestigia mais? 

• A da executiva. É uma executiva né? 

# É. 

• Com certeza. 

#Por que você acha isso? Às vezes ela pode ganhar até menos. 

• Não eu acho que não. Pelo menos a nível de São Paulo eu acho que não, a 

nível de interior eu também acho que não. Com certeza ganha mais.  

# e é por isso que uma mãe preferiria essa profissão? 

• É hoje em dia é o que pesa mais, o financeiro. Até mais do que a carreira que 

a aluna gosta, eles vão mais pelo financeiro e incentivam aí. 

# Você tem filha? 

• Não. Filho. 

# E se você pudesse escolher a profissão dele qual seria? 

• A que ele gostasse. Não sei, a que ele gostasse. 

# (risos)...e se ele gostasse disso? (apontando para a foto de um professor). 

• Pode ser. Não tem problema, mas ele não tem nada definido ainda. Isso me 

preocupa muito.... pra mim o que ele gostar de fazer eu vou apoiar. 
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# É ? Pra você então não pesaria tanto o econômico? 

• Não. Não só isso pra ele. Quer dizer, a vó dele quer que ele seja doutor. Por 

que o pai dele trabalha na USP em Bauru, e ela almeja isso ela queria que ele 

fosse um doutor em odontologia. Ele não quer. Ele não tem condições pra 

isso. Mas é o que ela queria. Medicina É tudo o que ela queria. Não é o que 

eu quero, eu quero que ele seja feliz, que ele encontre o caminho dele e que 

consiga se sustentar sozinho.  

# também é uma preocupação... 

• lógico. Né! 

# Se ele quiser ser artista.... 

• tudo bem, desde que ele consiga se sustentar. Não vou sustentar ele pra vida 

inteira não. 

# E se pudesse escolher uma outra profissão pra você qual teria sido? 

• Pra mim. (pausa) não sei. Eu já tive algumas experiências profissionais, tive 

loja já fui micro empresária. Não gostei. 

# Sei...mas nunca passou pela sua cabeça ser outra coisa, médica ? 

• Não, não na área de saúde não. Sou péssima não tenho estômago, mas eu 

gosto muito de cuidar de animais. 

# Ah, veterinária talvez? 

• Pode ser só parte do estômago que eu acho que não daria, mas eu adoro 

trabalhar com animais. Ainda outro dia aqui na escola tinha um cachorrinho 

que estava perdido e que ninguém conseguia pegar o cachorro e eu fui a 

única que consegui pegar o cachorro. 

# Você acha que um veterinário tem uma posição melhor do que a sua na 

sociedade? 

• Não.  

# Não?! 

• Infelizmente não. 

# Se você tivesse optado por essa profissão você não estaria em outra classe 

social? 

• Não. Não. Eu conheço muitos veterinários tenho muito contato. 

# e se você tivesse continuado a trabalhar em um escritório, você acha que você 

estaria em outra classe social? 
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• Não. Também não. Principalmente se tivesse no interior, não. Talvez aqui 

poderia crescer um pouco mais, entendeu... 

# Mas você acha que um veterinário ganha mais do que você? 

• Não. Não muito. Um pouco mais até, pode ser. Mas também é muito relativo. 

Pelo o que eu vejo no interior não. E pelo o que eu vejo aqui também não. 

# Com o que você ganha hoje você consegue priorizar atividades que agente sabe 

que são importantes por professor, como cinemas, museus, exposições, teatros... 

• De jeito nenhum, de jeito nenhum. Ainda mais eu, que lá eu tinha minha casa, 

e aqui eu to pagando 500 reais de aluguel, então aqui eu tô pagando pra 

trabalhar. Vim mesmo porque eu tinha que me efetivar e eu não podia 

exonerar e não dava pra ficar lá. Eu vim mesmo porque eu precisava 

trabalhar.  

# você não tem pontos suficientes pra ficar lá? Ou tentar remoção? 

• Não. Remoção não. E também a primeira vez que vai sair a remoção é agora, 

e eu vou tentar. 

# você ingressou no começo do ano então? 

• Como efetiva sim. ACT sim eu podia ficar lá.  

# Quando você estiver no interior, você acha então que vai dar para você priorizar 

essas atividades culturais? 

• Bom, aí pra mim vai ser melhor. Vai ser melhor porque pra mim eu vou ter 

menos gastos, né. 

# Qual foi o último filme que você assistiu? Você lembra quando você foi ao cinema? 

• Ah, ischi. Faz tempo..... 

# Faz tempo! Por quê por falta de tempo? Ou por falta de quê? 

• Não eu não gosto muito de cinema, de ir ao cinema. Eu gosto de assistir filme 

em casa. Ir ao cinema não. Eu fui com a minha amiga.... 

# E em casa você costuma assistir filme, então? 

• Ah agora eu to sem tempo, agora eu não to nem agüentado. Ontem eu assisti 

um filme..... 

# E comprar livros? Você tem... 

• não eu não gosto de livros. 

# não? 

• Não 
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# Nem da sua área? 

• Nem da minha área (risos). Eu não gosto de ler. 

# Então você não gasta com isso? 

• Não. 

# Ta. Nem na faculdade? 

• Também Não. 

# Com relação a situação econômica de seus pais quando você era criança, você 

acha que hoje você está melhor, igual ou pior? 

• Pior. Pior. E olha que meu pai trabalhava, era motorista de caminhão do DR 

era uma coisa assim ..... e não tinha muitos recursos depois ele passou pro 

escritório, trabalhava na parte de compra e vendas de ferros, e ele vivia 

melhor. A situação financeira dele em vista do que é hoje era melhor, a vida 

dele era melhor. 

# E ele não influenciou a sua escolha? 

• Não nem um pouco. Ao contrário, pra ele se eu fizesse faculdade ou não... 

quer dizer fiz porque eu paguei. Fiz por que eu quis. 

# Você possui expectativas de ascensão social? 

• Sim. 

# Como você acha que isso é possível? 

• É a minha intenção. Eu quero fazer o mestrado e quero dar aula na 

faculdade. Lá na minha cidade tem muita faculdade, então eu tenho um 

campo bem amplo e na região também. Então sim.... com isso eu acho que 

eu vou melhorar socialmente, vou ter mais condições financeiras para tentar o 

que eu almejo. Entende...  Se ficar só no Estado...... 

# não tem como?! 

• Eu vejo até por aqui, aqui os professores tem que trabalhar em duas ou três 

escolas, pra ter um nível um pouco melhor. 

# Você trabalha em outra escola? 

• Não aqui não. 

# só nessa? 

• Só nessa. Aqui eu não conheço nada. Eu também não quero ficar aqui eu vou 

embora pra minha cidade. 

# Você acha que o seu salário é compatível com o que você faz? 
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• Não. Infelizmente não. Eu acho que nenhuma profissão é, sempre a abaixo. 

Por causa do sistema mesmo, governamental, federal... a não ser jogador de 

futebol. 

# Modelo!! 

• É eu tava vendo uma reportagem, 30 mil reais pra se apresentar num desfile! 

# Será que exigem faculdade pra elas!?! (risos) 

• Não né! Só um corpo bonito, e às vezes nem tão bonito assim, mas... 

# Você acha que... nas funções do professor (planejamento, HTPC, Conselho de 

Classe, diário), funções burocráticas no trabalho, você acredita que essas funções 

aumentaram, diminuíram? Você encara essas funções como burocráticas? 

• Não. Faz parte. Faz parte da profissão. Eu acho que antigamente era muito 

mais pesado do que agora. Eu acho. 

# Você acha então que diminuiu as funções burocráticas? 

• Sim. Sim eu acho que antigamente era bem mais pesado, eu tenho a 

impressão que era... 

# É? Porquê? 

• Eu acho que era mais hora de trabalho e escola tinha, tinha... 

# Mais relatórios? 

• É era tudo a mão, não tinha o computador, entendeu ... tinha bem mais 

trabalho que agora. 

# E a avaliação escrita? Pra você ela é importante? Ela é uma função burocrática? 

• É ela é burocrática, mas faz parte, eu acho que é o meio que você sabe... por 

que você consegue analisar... como eu na matemática como seu aluno ta 

indo, que objetivo você ta alcançando. Entendeu? então  através disso, as 

vezes eu não do nem assim..... 

# Como assim? 

• Não é aquela coisa rígida. Que ninguém pode olhar pro lado, eles fazem até 

em conjunto. Mas eu to sabendo que objetivos eu consegui atingir. Porque 

até eles trocarem idéia entre eles é bom. Porque às vezes a maneira que eu 

to tentando passar não é mesma que ele entende quando um colega passa e 

quando  

# e como é o retorno dessa avaliação, como você faz, você dá nota é uma 

classificação? 
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• Não, eu dou nota. Eu dou nota que é padrão PS, S, I , entendeu... 

# Você acha essa classificação satisfatória? Você acha ideal? 

• Ideal, ideal, é difícil ideal. Mas é válida. 

# Você acha que antes era melhor? Você conseguia classificar melhor? 

• Eu acho. Que nem eu ... sete pra mim eu acho bom, tem professor que não 

que acha que tem que ser nove, dez.... eu não acho que se ele tirou um 

sete... 

# você acha que está satisfatório? 

• Até mais que satisfatório, eu acho que ele atingiu bem mais que o objetivo. 

Entendeu? Cinco ele ta na média, mas, ele conseguiu alguma coisa. 

# Então acompanhado sua resposta podemos dizer que a burocracia diminuiu, mas 

que não foi bom suficiente? 

• Sim realmente. 

# Porque antes era mais burocrático, você tinha mais formas de classificar o aluno e 

era mais eficiente?  

• Eu acho. Bem mais eficiente. Porque a gente tinha a reprovação na mão, a 

gente podia reprovar o aluno a qualquer instante. 

# Você então diria que a escola era melhor nessa época? Ela era mais eficiente? 

• Muito mais! Porque a gente vê pelo o que agente estudou. Quando eu tive 

que prestar vestibular, eu não tinha dinheiro pra pagar cursinho, nem escola 

particular, então os professores o que eles faziam, eles vinham na escola em 

outro horário, e a gente porque a gente queria uma coisa melhor, a gente ia lá 

e a gente estudava mais pra poder. 

# Você culparia os ciclos?  

• O sistema né que eles colocaram. 

# a forma como foi implantado? 

• É a forma como foi implantada. E não ta resolvendo, se a gente visse que 

estava resolvendo, porque as vezes as coisas no papel é uma coisa quando 

você coloca em prática tem uma coisa que é desastrosa. Eu acho que foi pior. 

# E você acha que alterou as funções do professor? 

• Muito, muito mesmo. 

# Hoje o professor tem muito menos funções numa sala? 

• É . 
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# Poder? 

• Sim é eles não tão nem aí. Tanto faz eles sabem que eles vão passar. 

Aprender ou não aprender tanto faz. 

# E isso é ruim. 

• É ruim é muito ruim, e eu converso com eles, falo que vocês pretendem ser 

na vida de vocês, de que adianta ir passando, passando, passando, quando 

você chega no mercado de trabalho o mercado exige e aí você vai dançar. 

# Como você acha que o professor deve se relacionar com aluno, você acha que ele 

deve se estar sempre próximo saber sempre dos problemas dos seus alunos, ou 

você acha que o professor deve manter uma certa distância até mesmo pra não ter 

tratamentos diferentes porque nessa escola mesmo, nós temos uma comunidade 

muito carente, e se você souber que um aluno está passando por uma certa 

dificuldade talvez você trate ele de forma diferente dos demais e não seria justo 

porque afinal necessidades todos passam, como você acha que deve ser esse 

relacionamento com o aluno? 

• Não, eu mantenho uma certa distância, mas tento assim saber um pouco do 

que se passa com ele, mas a sala é muito lotada e se eu for me envolver com 

cada um dos problemas, fica difícil pra mim.... quer dizer eu me sinto assim, é 

me sinto no lugar dele e aí eu me sinto mal, não me sinto bem nesse ponto, 

entendeu? Não discriminar. 

# Mas você acha que é melhor então não se envolver, entrar na sala de aula dar sua 

aula e não ficar sabendo de nada por que se não pode até atrapalhar? 

• Pode. Pode atrapalhar. Pode atrapalhar em mim não neles, porque eles estão 

assim desabafando... 

# E não faz parte? 

• Não....e nem dá tempo, porque você tem seus próprios problemas também, 

mas tem muita coisa que acaba se envolvendo. 

# Você não acha que a comunidade cobra um pouco isso do professor, como se 

fosse uma obrigação? 

• Sim, sim. Como se fosse função do professor. É como se fosse função da 

escola. E não é função da escola. Não é. Principalmente a de educar filho, 

porque a gente vê eles muito mal criados. 

# É questão de se preocupar com o social? 
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• Como assim? 

# É... eu já dei aula aqui, como eventual, já entrei na sala e via aquelas crianças 

num frio daqueles com um chileno de dedo e sem blusa, e dá vontade de tirar a 

nossa blusa e dar pra eles. E quando as mães vinham aqui elas cobravam isso, era 

como se dissessem vocês não estão vendo que meu filho não aprende porque ele 

não tem nem o que comer direito em casa? 

• É verdade, é verdade. 

# Como se fosse nossa responsabilidade. Você vê isso? 

• Muito. Muito. 

# É uma cobrança errada? A sociedade está vendo a função do professor errada? 

• Ta. Ta, não é só a do professor é dá escola até. A gente vê que ele vem com 

problema a gente tenta ajudar na medida do possível mas a gente não pode 

levar nas costas. Levar nas costas tudo não tem condições. 

# E com os pais, como você acha que deve ser essa relação... é bom manter um 

pouco de distância? 

• É bom. Não é bom se envolver muito não. 

# Por quê? 

• Porque você olha acriança depois você os pais, entendeu você vê que a 

criança é boa (risos). Que pelo pai que tem a criança é muito boa. 

# Como é a sua relação com os outros professores? Com seus colegas de trabalho? 

• Muito boa. Ótima. 

# Você acha que tem que haver troca? Que tem que ter informações dos alunos? 

• Tem, agente senta e conversa na sala dos professores, na hora dos 

intervalos. Porque não dá pra gente sair e ficar indo nas salas dos outros, 

então na sala dos professores é o momento que a gente tem pra conversar, e 

muitas vezes a gente fala assim ‘olha como que ele é assim com você’ eu 

faço muito isso.... 

# E o conteúdo vocês conseguem trocar conteúdos? 

• Muito pouco, entendeu? Muito pouco. Porque não tem tempo, eles sentam e 

perguntam: onde você ta? Ah eu to em tal matéria, to um pouquinho atrasado, 

mas, daqui a pouco eu chego lá’ e assim a gente vai, mas eu acho que não é 

fácil, é muito ruim, muito ruim. 

# Como você vê a função do professor eventual? Você acha necessária? 
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• É. É necessária e eu acho excelente, pelo menos aqui eu acho que ta sendo 

muito bom. Eu sempre aviso com antecedência e deixo matéria pra dar, eles 

dão e isso conta muito pra eles, né? 

# Você vê então pelo lado pedagógico? 

• É pelo lado pedagógico. 

# E você não acha que é... injusto? Porque na verdade o eventual está fazendo o 

mesmo trabalho que você, e ta ganhando menos, ou só ganhando ponto, muitas 

vezes o salário dele... 

• É muito pouco. Muito pouco. Teria que ser um pouco mais valorizado. Bem 

mais, porque ele ta substituindo a gente. 

# É? Mas não seria justo ele não passou no concurso, né? 

• É ele não passou no concurso mas ele ta te substituindo num dia que você 

precisou faltar, que você precisou ir no médico, que você precisou ir num 

outro compromisso, entendeu? A gente não falta a toa, a gente falta porque a 

gente precisa, porque se não é descontado da gente. Então eu acho que 

deveria ser muito mais valorizado. 

# E você sabia que tem eventuais que ganham até mais? 

• Não?! 

# Quando eu era eventual descobri isso. Tem como você dar aula em três períodos 

sem preparar aula, sem precisar participar dos HTPC’s e ganhar até mais que um 

professor efetivo. Você acha justo? 

• Olha.... ele não prepara aula, mas ele chega ali na frente de 43 alunos e dá 

conta sem , muitas vezes nem saber o que ta sendo dado pro alunos. Então 

eu acho justo. Só que ele tem o limite de aula né, ele não pode ultrapassar 

mais que oito horas/aulas. 

# Você consegue ver dentro da escola uma hierarquia? 

• Sim. Sim. 

# Como seria? Quem ta no topo? 

• A direção, né. O diretor, os vices, a coordenação, os professores e depois a 

área administrativa, ou junto, junto porque sem a administração a gente não 

tem ... 

# Os alunos estariam a onde nessa pirâmide? 

• É abaixo. Abaixo dos professores. 



 

 

12 
 

 

 

# E os serventes e os demais funcionários? 

• Também abaixo. 

# Mais um abaixo? 

• É mais um abaixo. 

# Abaixo dos alunos? 

• É  

# Você acha que existe um sentimento de superioridade por parte dos professores 

com relação aos serventes? 

• Na minha posição não. Mas eu já vi muito professor fazer isso. 

# E o aluno você acha que tem aluno que sente superior ao servente? 

• Muito. Tem sim e muito. 

# Existe tratamento de superioridade da direção com os que estão em baixo dessa 

hierarquia? Você acha que existe? 

• Infelizmente tem que ter. Pra poder ser uma coisa organizada. Se não... vira 

bagunça. Sei lá eu acho que tem que ter. 

# Você acha que você deve prestar contas do seu trabalho pra quem? 

• (Pausa....) 

# Pra coordenação, pro seus colegas, pro seus alunos, pra comunidade? 

• Eu creio que primeiramente pra mim, depois são os alunos, né e depois é pro 

pais. 

# Pra direção não? 

• É legal mas, não é uma coisa que seja um objetivo, pelo menos pra mim não, 

mas é lógico que se eu to fazendo um bom trabalho vai aparecer.  

# Você acha que a direção vai enxergar isso? 

• É lógico. Eu acho que sim. Apesar que eu acho que a direção é mais voltada 

pra parte administrativa do que pra parte pedagógica. 

# Você acha que o governo avalia bem os professores? 

• Como assim? Na hora do concurso, você fala? 

# É também... a questão do concursos vem depois. Mas a questão da avaliação no 

sentido de você pode chegar e enrolar e não dar aula, não arrumar encrenca com a 

direção. E seu colega na sala ao lado se matar pra preparar aula e fazer um bom 

trabalho, e muitas vezes sofre com algumas doenças, e no fim do mês você ganham 

a mesma coisa. O estado não avalia a qualidade do trabalho de vocês? 
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• Não. Não nesse ponto não. 

# Ele cobra apenas presença ponto. Você acha isso correto? 

• Não correto não. Mas o Estado é muito grande pra ele... 

# Você acha que teria alguma solução nesse sentido? 

• Eu não acho não. 

# Bom qual sua aspiração profissional pro próximos anos? Você já comentou, você 

quer fazer mestrado, isso? 

• Isso. É o meu objetivo. Você entendeu? E o estado está abrindo agora um 

caminho antes não tinha nada. 

# Você acha que é melhor dar aula assim pra universidade, faculdade? Melhora a 

sua posição na sociedade? 

• Não eu quero experimentar. Você entendeu? Eu quero dar aula em 

faculdade, quero ver como é que é. Espero que seja melhor. O salário eu sei 

que é. Mas acho que alunos também são melhores porque eles estão 

pagando por aquilo. Você entendeu? Eu acho que dá mais valor ao seu 

trabalho.  

# Você não dá aula em escola particular? 

• Não nunca dei aula em escola particular. 

# Você acha que é diferente? 

• Não muito pior.  

# Mas eles pagam. 

• É os pais vão estar pagando, mas eles não valorizam. 

# Então na faculdade você acha que a valorização da educação é diferente e 

conseqüentemente valorizaram o professor de forma diferente? 

• Sim. 

# Então você almeja ir pro ensino superior pra ser mais valorizada, até mesmo pelos 

alunos? 

• Sim. Até mesmo pelos próprios colegas, eu penso. Tudo até mesmo pela 

própria sociedade. 

# Você sente claro que houve um declínio na valorização do professor? 

• Nossa!! Muito, muito. E bem acentuado. 

# Comparando o início da sua careira com você hoje você está satisfeita? 



 

 

14 
 

 

 

• Satisfeita plenamente não. Né? Agente quer sempre melhorar, não é só a 

questão de salário. Melhorar a condição de trabalho, que é muito 

desvalorizado. Ta entendendo? 

# Você gostaria de estar no topo da pirâmide da hierarquia? Ser um diretor? 

• Ai diretora não. Não eu acho que eu não gostaria. Talvez um supervisor de 

ensino, aí eu acho que eu me arrisco. 

# Você concorda com meios de ascensão e ingresso na careira pública? Os 

concursos? 

• Não concordo, mas infelizmente não encontro outra maneira, entende? Não é 

o ideal, é mesma coisa de você avaliar um aluno pra entrar num vestibular. 

Como que em um dia você vai avaliar um aluno inteirinho por uma prova. 

Entendeu? É a mesma situação. Eu sei que muitos colegas meus não 

conseguiram passar no concurso. 

# Você concorda com os pontos que o professor tem que acumular durante a 

careira? 

• Eu acho que é uma maneira de organizar. Por que se não, você não teria a 

possibilidade de passar num concurso, pois eu só passei porque abrangeu o 

estado inteiro. 

# Mas você trouxe os pontos com você? 

• Trouxe.  

# E agora através desses pontos você vai conseguir ir pra onde você quer? 

• É aos poucos né talvez eu não consiga ir direto. 

# E a estabilidade do emprego público, você acha justo? 

• Acho. Porque eu tenho colegas no setor privado que com 15 anos de 

emprego foram demitidos. Como alguém pode fazer isso, eu acho isso injusto. 

# E pra aquele professor que não trabalha nada e o estado, que não faz uma 

avaliação correta, você também acha justo? 

• Faz parte. Faz parte. Infelizmente faz parte, em qualquer profissão. 

# E os cargos de confiança? Você concorda? O cargo de vice-diretora, por exemplo? 

Você concorda? 

• Sim. Poderia ser de outra forma também poderia.... mas, não sei não tenho 

nada contra. Eu acho que não tem como um diretor sozinho, ou com alguém 
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que ele não tem confiança e ter que dar conta dessa escola inteira. Por que é 

uma coisa muito grande dirigir uma escola. 

# Mesmo que ele não seja concursado, efetivo? 

• Isso. Poderia ser de outra maneira. Poderia, será que daria certo, não sei.  

# Como funciona seu acesso aos seus superiores? Você tem livre acesso a eles? 

Você chega até aquele que está no topo da pirâmide com facilidade? Existe clareza 

do é feito por eles aos professores? 

• Eu particularmente, acho que eles ficam meio distantes. 

# Você acha que eles deveriam agir assim? 

• Não acho que eles deveriam ser mais abertos. Principalmente no interior, aqui 

ainda eles são mais assim.... 

# No interior eles são mais fechados? Existe um sigilo entre eles? 

• Sim, sim. 

# E que investimentos você julga necessário pra ser um bom profissional? 

• Ah, os cursos, né. 

# Mas acha que deveriam ser dados pelo estado ou você acha que ele deveria dar o 

dinheiro pra vocês irem fazer... 

• Tanto faz. O estado deveria era incentivar mais a gente, deveria dar mais 

oportunidade pra todos fazer. 
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ENTREVISTA PROF. ROBERTO – AREA DE ATUAÇÃO HISTÓRIA  

# Pesquisadora 

• Professor 

 

# Gostaria que você contasse primeiro porque você optou pela carreira do 

magistério. Conte um pouco como foi sua trajetória da formação e da escolha. 

• A minha formação é... eu sou formado em história pela UNESP, em Franca, 

me formei em 1996 e no mesmo ano voltei pra São Paulo, e eu estou na rede 

a quase dez anos, 

# Quase dez anos que você está rede estadual?  

• já trabalhei na rede privada, tenho duas experiências, uma de dois anos e 

meio e outra de seis meses. 

# Porque você optou pela licenciatura? 

• a primeira coisa que vem a cabeça é que na parte, eu também fiz o 

bacharelado, pois quando eu ingressei em 93 o curso ele teve a matriz 

curricular alterada então ele oferecia aos ingressantes ao mesmo tempo a 

licenciatura e o bacharelado. Eu optei pela licenciatura..... pelo fato de ter 

mais opções de trabalhar, o mercado de trabalho do pesquisador, no meu 

ponto de vista é muito restrito, principalmente pro historiador, porque a 

profissão ainda não é regulamentada, não é reconhecida por lei, existe um 

lobe, pelo menos na época da faculdade se falava muito nisso, pra que os 

professores que tenha a licenciatura também se tornem historiadores, quem 

defende esse lobe são os professores universitários, que proclamam pra si a 

profissão de historiadores.... 

# E por que você escolheu história? Tinham outras opções na época? 

• tinham, bom, quando eu tava terminando o antigo colegial, eu tava dividido 

em três áreas, eu queria fazer geografia, e também história e letras e 

quando.... 

# quer dizer que você queria ser professor de qualquer jeito? 

• não, não sei, naquela época eu não me imaginava como professor.... não sei 

porque. E quando saiu o resultado do vestibular, eu não consegui passar na 

USP em geografia, passei na UNESP em história e passei na federal de 
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Viçosa em letras e eu senti em cursar história, hoje eu posso dizer melhor que 

é uma área do conhecimento bastante abrangente, e.... 

# E em nenhum momento você pensou no retorno que essa carreira poderia te 

propiciar, retorno financeiro mesmo, não pesou na sua escolha? Você nunca pensou 

em fazer advocacia, medicina, economia, sei lá áreas mais tradicionais? 

• num primeiro momento sim, porque na época que era vestibulando até antes 

eu era aprendiz do Senai, fazia estágio numa grande empresa, pelo menos 

na escola em que eu fiz Senai em Santo Amaro você já tinha que começar em 

uma empresa, então a empresa podia te escolher ou não, então eu tinha 

aquela idéia, não só eu como meus amigos também na época, de que se 

você fizesse uma curso ligado a sua área você garantiria o seu emprego, o 

que eu fui constar na hora que era uma bobagem isso, então eu além de 

professor de história, eu sou auxiliar de manutenção eletrônica, concertava 

máquina, só parte eletrônica, não era técnico eles chamam de curso 

supletivo, apesar que o Senai oferece essas modalidades, mas o curso que 

eu fiz era considerado curso supletivo. Então muitos pensavam: se eu fizer 

engenharia eu vou garantir o meu emprego, eu trabalhava em uma boa 

empresa, uma das divisões da Philips, a Valita, e depois com a guerra fiscal 

foi todo mundo embora, principalmente ali na região no bairro que era 

totalmente industrial. Então em razão da guerra fiscal boa parte das empresas 

fugiram de São Paulo, a Valita mesmo foi pra Varginia. Então era esse o 

pensamento da época, era ficar no emprego e garantir ele, eu estava um 

pouco cansado do emprego e não achava que ganhava tão bem assim, por 

isso queria tentar outras áreas. 

# Você se informou antes sobre o mercado de trabalho na área de história antes de 

prestar o vestibular? 

• não, não me informei, eu gostava de história e fui fazer o curso. 

# Você morava com seus pais, na época? 

• morava e ainda moro. 

# eu vou te mostrar uma pasta com fotos.....[explicação das fotos] Você acredita, 

olhando essas fotos e fazendo essa retrospectiva da carreira do professor, que a 

situação financeira do professor melhorou, piorou ou esta igual? 

• eu acredito que piorou. 

# Por que? 
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• eu acredito que existem diversos fatores que procuram explicar isso, o país 

economicamente piorou, a visão que se tinha do professor perante a 

sociedade também foi alterada foi ficando cada vez mais desmoralizado 

perante a sociedade, a gente percebe no início das fotos de que é uma escola 

aparentemente restritiva, seu acesso é restrito. 

# Elitizada? 

• eu acredito que sim. Existiu uma imagem, há alguns anos atrás, de que a 

escola particular era para aqueles que não queriam estudar, para aqueles que 

eram expulsos da escola pública. Então hoje houve uma inversão de valores, 

onde a escola pública foi estigmatizada como uma escola que não presta. 

# Você acredita que isso é um reflexo da situação econômica do país, mesmo?  

• Evidentemente. Apesar da escola estar fechada, no seu espaço físico, e 

procura cada vez mais se fechar para a sociedade, ela está inserida nela não 

tem como, se o país passa por uma série de problemas sociais e econômicos 

serão refletidas aqui por dentro. 

# E conseqüentemente a situação econômica do professor, você acredita que tem 

piorado? 

• Evidentemente, você pega realidades com no estado de Pernambuco o 

professor ganha um real por hora-aula!?!?! Então é uma situação bastante 

complicada, e o professor passa a ter dois três empregos pra sobreviver 

porque com um real você não paga nem a passagem de ônibus. 

# Você trabalha em que períodos? 

• os três períodos. Manhã, tarde e noite. 

# Só nessa escola ou em outras escolas? 

• em outra também porque eu tenho dois cargos. 

# Você tem tempo entre uma e outra, ou é corrido? 

• as escolas são perto e dá tempo de respirar um pouco. 

# Então as duas escolas são daqui de Diadema! E você mora aqui em Diadema? 

• não, moro em São Paulo. 

# E qual classe social você se identifica hoje? 

• bom se fosse um economista que fosse responder, ele diria você é classe 

média. 

# por causa do salário? 
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• sim por causa do salário. Por que quem ganha: mil e quinhentos, dois mil não 

pode ser da classe baixa ou classe média baixa, mas eu me identifico como 

uma pessoa de classe média baixa, pelo meu modo de vida, né.... eu sei que 

eu compro sempre livros e procuro sempre me atualizar, tenho internet banda 

larga em casa mas, eu uso ônibus e lotação sempre pra trabalhar pra sair, 

moro num bairro cercado por várias favelas, um complexo favelístico. 

# E se eu te mostrar essa foto aqui a de um professor atual e a de um outro 

profissional um arquiteto e um empresário. Você acredita que esses dois 

profissionais são vistos, ou são valorizados de forma diferente pela sociedade? Qual 

você acha que a sociedade valoriza mais? Por que? 

• o empresário. Se construiu na cabeça das pessoas que por mais que existem 

profissionais na nossa profissão que ganhem relativamente bem, embora 

sejam minoria, existem. Tive um amigo que também se formou na UNESP, 

trabalhava também que nem um louco, que nem um camelo, mas que 

conseguia ganhar dez mil reais por mês.  

# Dando aula? 

• Dando aula. Só a hora-aula era de R$ 50 reais. 

# Isso na faculdade? 

• não no cursinho e no colégio. E se ele fosse comentar com alguém que era 

professor “não acredito! Andando de carro importado e é professor? Não você 

roubou” , não, é brincadeira. Mas enfim, a sociedade vai valorizar  isso é uma 

pessoa bem sucedida [apontando para a foto do empresário]. 

# pode ser até que o professor ganhe mais que o empresário, não é? 

• é pode ser, mas no imaginário das pessoas, não se você é professor eeee. 

Houve um caso aqui na escola de um professor de geografia que trabalhava 

em dois colégios e que ganhava relativamente bem, e ele se irritou com um 

aluno que disse que ele ganhava pouco e mais tarde o aluno constatou que 

ele morava numa favela aqui perto. Então eu acredito que os alunos uma 

parte nos vêem assim, como...... pessoas assim que não são valorizadas..... 

# que não são bem sucedidas? Você acha que eles pensam assim: ah ta dando aula 

porque não arrumou outro emprego? 

• uma parte sim, seria injusto dizer que todo mundo nos vê da mesma forma, 

tem outra parte que constata na sua aula que você tem algum valor, tanto é 
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que as vezes os alunos fazem comentários que nos acham inteligentes. Lá na 

outra escola, os alunos me perguntaram: você se formou aonde? E eu falei na 

UNESP, e eles nossa o professor é inteligente e como? Em compensação 

tem outros que falam você não é um professor você é um carcereiro. 

# E se você pudesse escolher outra profissão qual seria? 

• uma outra? 

# É hoje pensando na sua realidade, se você pudesse entrar numa máquina do 

tempo e voltar a escolher outra profissão qual seria? 

• É hoje eu não teria a intenção de abandonar o magistério, mas ai eu não 

estaria respondendo a sua pergunta eu estaria fugindo, mas se eu pudesse 

voltar no tempo e aproveitando a experiência que eu já tenho, (ah! Isso me 

lembra um livro se você tiver a oportunidade de ler, “quando eu voltar a ser 

criança”), então se eu pudesse ser outro profissional eu seria jornalista, 

porque gosto de escrever. 

# E você acredita que se você fosse um jornalista hoje você estaria em outra classe 

social? 

• é jornalismo hoje também tem muita coisa complicada, minha namorada 

mesmo é jornalista formada e não consegue emprego, e eu acredito que não. 

# Você continuaria sendo da classe média? 

• Continuaria. Por que é um mercado de trabalho muito restrito, restrito demais. 

# Mas você acredita que seria visto de forma diferente pela sociedade? 

• Sim. Possivelmente. 

# Você consegue priorizar hoje com o que você ganha práticas culturais tais como: 

museus, cinemas, teatros, exposições, etc.? 

• então vamos por parte, cinema todo final de semana eu bato cartão, eu vou. 

# Mas você não é casado, nem tem filhos, não é? 

• não, não tenho. 

# E mora com os pais né? 

• é moro com os pais. Então teatro faz muito tempo que eu não vou quando eu  

namorava eu ia com mais freqüência ao teatro, mas agora não dá mais. 

Exposições quase nunca, museus também, mas eu não deixei de ir. 

# Você acredita que com o que o professor ganha dá pra ele priorizar essas coisas 

que são importantes na nossa profissão, né? 
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• Pergunta difícil de responder, porque... bom, o professor solteiro sim. Porque 

o pai de família é difícil, agora o professor sozinho ele consegue, ele precisa, 

agora o pai de família  ele fica até numa situação estressante dependendo da 

escola fica difícil né. 

# E o tempo você acha que o professor tem? Que nem você dá aulas nos três 

períodos, quando você vai ao cinema? 

• É aos sábados, e ainda estudo de manhã aos sábados. Mas acho que um 

professor que tem família fica mais difícil pra ele, tem o orçamento familiar, 

enfim. 

# com relação a situação econômica dos seus pais você acredita que está melhor 

hoje ou está pior? 

• Bom em termos financeiros acredito que sim.  

# Você está melhor. 

• É com dois cargos, porque se fosse só um não sei. 

# Bom seus pais te bancaram quando você estava na faculdade, ou você precisou 

trabalhar? 

• Funcionou assim, eles me ajudaram quando eu estava lá na UNESP, e depois 

eu consegui bolsa, uma bolsa de ajuda, um salário mínimo a partir do 

segundo ano eu consegui a bolsa. 

# em que cidade você estudava? 

• Franca. 

# Você morava lá? 

• Sim, é muito longe, porém no primeiro ano de faculdade eu consegui me 

manter sozinho, com a indenização que eu recebi da firma que eu trabalhava, 

eu consegui me manter sozinho, pagava aluguel, mas aí quando acabou o 

dinheiro tive que concorrer a moradia estudantil e não tinha vaga pra tudo 

mundo, aí nós invadimos a faculdade. 

# Seus pais tem nível universitário? 

• não.  

# Então você acredita que está melhor economicamente do que seus pais hoje? 

• Sim, teoricamente, sim. 

# Porque teoricamente? 
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• por que na prática ocorreram uma série de coisas que nos levaram a dívidas 

e.... 

# Ah sim mas não relacionado a profissão.... você acredita que hoje você ganha 

melhor do que seu pai ganhava quando trabalhava, ou seu trabalha ainda? 

• não ele é aposentado. Mas sim, profissionalmente é verdade estou melhor. 

# Na situação que você está hoje você possui expectativas de ascensão social, de 

mudança de classe social? 

• nunca parei pra pensar nisso, minha preocupação é prosseguir meus estudos, 

fazer o mestrado. 

# se você fizer o mestrado você acredita que vai haver melhora dos recursos 

financeiros, vai melhorar seu nível de vida? 

• eu não sei, porque, o que está acontecendo hoje, pelo o que tenho me 

informado, e meus amigos comentam, no interior pelo menos tem acontecido 

muito, talvez seja uma saturação, no seguinte sentido tem muitas pessoas se 

formando e muitas são mestres e não conseguem empregos na sua área, e 

então eles precisam continuar os estudos fazer o doutorado pra obter uma 

situação melhor, e uma boa parte está na rede pública.... 

# Então pra ter uma ascensão social tem continuar se especializando se esforçando, 

e... 

• É na nossa profissão sim. 

# Mas você acredita que essa melhora vem. Se agente estudar melhora? 

• É melhorar.  

# E assim sinceramente olhando a sua função e o seu salário, você acredita que é 

compatível? 

• Eu acredito que mereceria mais.  

# Porque? 

• Porque eu acredito que eu procuro fazer o meu melhor. 

# Quanto você acha que seria justo um professor ganhar? 

• acho que um professor deveria trabalhar menos, ter uma jornada de 20 horas, 

na verdade uma jornada de 40 horas só que 20 na sala de aula e as outras 20 

se capacitando, estudando. Porque veja, uma vez estava na Internet, e uma 

amiga minha falou que estava dando grande número de aulas e eu perguntei: 

nossa, como você vai fazer pra preparar essas aulas?! E ela falou: - não sei. 
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Então, ou seja, aqueles professores que dão , no meu caso, ou até aqueles 

que extrapolam que chegam a 70, 80 aulas por semana, não conseguem, não 

sei até que ponto é uma aula de qualidade, porque a gente precisa de um 

tempo pra poder ler, pra poder estar sintonizado com o que acontece no 

mundo, então em casa eu chego e entro na Internet e nem sempre eu consigo 

ver tudo, as vezes eu chego na aula a noite e meus alunos falam: aconteceu 

tal coisa! E eu nem sei porque não consegui ver, tava trabalhando. 

# então seria uma forma de valorizar a profissão...o professor ganharia o mesmo 

para trabalhar menos na sala de aula. 

• porque o resultado certamente seria diferente, porque sinceramente eu vejo, 

assim com alguns amigos, com alguns colegas e com outros que não... deixa 

eu corrigir.... eu vejo com uma parte  das pessoas que trabalham, que vêem a 

educação como um bico ou como uma coisa bem amadora, assim não se 

sentem responsáveis, eu acredito que a educação tem as suas angústias, os 

seus dilemas, não é possível, toda carreira tem. 

# Você tem colegas que se formaram com você e que foram para outras áreas, são 

historiadores, como pesquisadores? 

• tenho amigos que prosseguiram seus estudos e estão na universidade, outros 

foram para outras áreas... 

# Um historiador, um pesquisador ganha mais do que você? Um bacharel? 

• um bacharel não sei te dizer, talvez a mesma coisa, mas eu acredito que um 

pesquisador, ou um docente de uma grande universidade, sim. Ele ganha 

mais. Principalmente se ele estiver numa universidade privada, como a Puc, 

por exemplo, tem um bom salário. Ah! E além disso, mesmo que se ele 

estivesse em uma universidade pública como a USP, existem verbas que 

específicas para pesquisa que são realizadas, então além de vir verbas para 

a universidade também tem verbas para a pesquisa deste profissional, o 

número de bolsistas que ele tem no capes, cnpq....ou se ele tem grupos como 

de estudos mesmo em nível de graduação, onde o professor orienta e recebe 

mais por isso. 

# Você acredita que as funções do professor hoje, como o preenchimento de talas, 

planejamentos, HTPCs, etc. Comparando com aquele professor do início do século 

passado, que você disse pra mim que estava numa melhor condição, você acredita 

que as funções burocráticas são as mesmas, aumentaram, diminuíram, ou o 
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professor continua tendo o mesmo trabalho de antes? Você acredita que o professor 

“trabalha mais”? 

• Bom eu não saberia dizer com tanta certeza se aquele professor tinha mesma 

carga horária do professor de hoje, se ele trabalha mais, mas eu acredito que 

hoje o professor trabalha mais, tem muitas atribuições burocráticas que eu 

acredito que não é da competência do professor. 

#Quais por exemplo? 

• Por exemplo   é ... a rematricula de alunos, o preenchimento de lençóis... 

# Lençóis? O que é isso? 

• é aquela folha branca onde são coladas as tarjetas, ou talas das notas, bom 

tudo isso é um trabalho de secretaria. Por uma série de fatores que a 

educação hoje atravessa cada vez mais ela vai se fechando, cada vez mais o 

professor vai tendo funções outras funções que não são as dele, então eu 

acredito que as funções burocráticas aumentaram.  

# Você acha que isso atrapalha o trabalho do professor, ou atrapalha a valorização 

do professor? 

• a valorização não sei.... mas de certa forma atrapalha sim, porque você 

poderia estar fazendo uma outra atividade, você disse preencher diário.... 

essa frase, ta, essa expressão não é minha mas.... preencher diário é um 

estelionato pedagógico. 

# o diário? 

• o diário. Ele não vai hoje expressar toda verdade, a gente tem a tendência a 

fraudar. Muitos professores, eu vejo tem muitos professores que, eu vejo 

assim, apesar de cada sala de aula tem um planejamento voltado pra cada 

série em cada sala eu entro é uma realidade diferente, é uma situação 

diferente, as vezes as atividades que proponho não dá certo o conteúdo ele 

não avança, então eu registro de forma diferente, mas eu vejo assim que eu 

acho meio estranho, então o professor dá aula no 1º A,B,C,D,E,F,G,H,... e ele 

pega o diário do 1º A e preenche igual ao do 1º C, 1ºB e quando chega no 

final do ano ele me obrigado a fraudar, então eu vejo assim, o que nos 

atrapalha no final do ano é essa entrega antecipada de notas, sim , porque aí 

tudo vira uma fraude, não sei se você percebeu mas o número de alunos 

nessa época do ano diminuem, então todo mundo já sabe que no final de 
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novembro início de dezembro não tem mais aulas porque os professores 

precisam entregar as notas, mas teoricamente você tem expediente até o 

natal.... 

# tem ponto pra assinar, tem presença pra dar pros alunos... 

• então tudo isso por questões burocráticas que atrapalham o nosso trabalho, 

então por exemplo, a escola, a direção da escola não vai deixar nada pra 

véspera do natal, e professor que não entregou a tarjeta? O professor que 

não entregou o diário? Então antecipa tudo... então se virou uma 

tradição....todo mundo sabe: fim de novembro vai encerrando, vai aplicando 

recuperação paralela, pra quem faz, porque logo, logo você vai ter que 

entregar suas notas. 

# Você acha que é dado um valor errado pra isso? É atribuído muito valor pra essas   

tarjetas, pra essa burocracia....? 

• acho que em muitas situações a média não é expressão da verdade, o aluno 

tem o recurso de fraudar, ele colou pra quem aplica prova, né. Ou ele fez uma 

atividade em grupo, então ela não é expressão da verdade, então aquele 

aluno que tem um bom desempenho no dia não rendeu e ele teve uma nota 

mais baixa, não sei se a nota é mais importante, acho que pra mim seria mais 

importante um outro tipo de avaliação, eu, uma vez eu li um livro chamado 

uma escola democrática de Michael Appel , e era assim os alunos produziam 

atividades durante o ano e no final eram avaliados por uma banca, e a banca 

então julgava: “Ah você tem condições de prosseguir seus estudos. (ou) Você 

não tem condições de prosseguir.” 

# Então pra você a avaliação escrita seria mais uma burocracia do trabalho do 

professor? 

• é mais uma né, bom pelo menos pra é mais uma né, é só a gente vê os 

armários entupidos de trabalhos. 

# Que atrapalha na verdade a avaliação real? 

• sim, que nem sempre é uma expressão da verdade, tanto que na outra escola 

eu pensei assim: não, no 4º bimestre eu pensei... nem tive crise de 

consciência, eu vou fazer um pouco de corpo mole, os outros colegas é não 

souberam ou até não valorizaram, a gente já tinha cumprido todos os 

conteúdos e até os conteúdos que eles sugeriram: a gente quer ver fascismo 

e nazismo , eu falei ta bom! Então todas as turmas de terceiro ano viram 
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fascismo e nazismo, puxa, eu li lá o planejamento que não foi eu que fiz, que 

não pode mudar, que é uma aberração, na outra escola que eu trabalho aqui 

em Diadema... 

# porque que não foi você que fez? 

• já estava pronto.Tanto que falaram assim: - esse é o planejamento de história. 

– mas eu quero mudar. – não pode mudar. – porque não pode? – porque não 

pode. 

# é escola pública? 

• é escola pública. Eles falaram porque dona.. .pode falar o nome? 

# pode, o seu nome não vai aparecer... 

• Ah!, não vou falar o nome dela, é... negativo.... mas foi assim porque fulana 

não quer. 

# é a diretora da escola? 

• é a diretora, a diretora não quer. 

# é interessante o diretor se preocupar com essas questões pedagógicas porque 

normalmente o diretor se preocupa com aparte administrativa é difícil o diretor que 

se envolve com o pedagógico da escola. Mas essa diretora se envolve tanto é que 

não deixa mudar? 

• exatamente. Até o coordenador fica sem autonomia porque existem 

competências que são da área dela que ela não toma, e ela diz assim eu 

preciso consultar se pode ou não fazer... Então como a escola hoje parece 

que virou uma fábrica com essas mudanças dentro da grade curricular que a 

princípio seria bom, entretanto do jeito que as coisas foram feitas com HTPC 

muito apertado, é você quase não.... eu nem sei quem trabalha nessa escola 

de manhã direito eu chego aqui nessa escola 10 pras 2 e já vou pra sala de 

aula, duas vezes por semana tem o HTPC, eu deveria fazer 3x só faço 2x , 

pelo menos isso aqui eles compreendem, porque ninguém conseguiriam fazer 

3x, não minto...eu tô mentindo, o ano passado eu consegui fazer 3x, mas 

quem deveria fazer 3 não consegue, por questão de horário não tem quem 

faça.  

# a classificação exigida pelo Estado em S, I e IS, você acha que é adequada?  

Você já disse que não concorda com a nota, o Estado já não exige mais que dê 

nota, ele pede apenas que se classifique o aluno, você acha isso mais adequado? 
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• o que eu acho mais interessante é o uso do NA, porque veja, parece que 

tudo... 

# o NA é? 

• é o não avaliado, parece que tudo conspira contra nós, é interessante isso, 

muitas vezes um B ele vira um C e em algumas situações, na outra escola, se 

o aluno não fez nada você não pode dar E, não tem que dar D, ele tem 

presença, então, isso ficou incorporado ao folclore da escola, eu entreguei 

uma prova ao aluno: - você tirou E. – como eu tirei E? você não pode dar E! – 

Porque eu não posso dar E? – você tem dar D, Porque eu escrevi meu nome. 

Eles falam durante a prova assim.... 

# mas no fim do ano o aluno que na sua concepção merecia um E, e aquele que 

ganhou um A, no ano seguinte eles vão estar cursando a mesma série subseqüente 

juntos, não tem mais a retenção, tem mais aquela seleção que o professor fazia 

antes... 

• teoricamente é assim, na promoção automática, isto está correto, então não 

há diferença, mas por incrível que pareça os alunos levam a sério   isso essa 

questão, essa necessidade de tirar uma nota boa, primeiro que é uma 

aberração não é?....eu já não entendo umas situação assim de ter que tá 

aplicando atividade de ter que ta corrigindo... mas é... essa nota vai valer do 

que?  

# sim.... é isso que eu tô perguntando pra que que se dá a nota se no fim do ano o 

governo só exigi que você classifique o aluno em satisfatório e insatisfatório? E 

mesmo assim o satisfatório e o insatisfatório vão tudo para o ano seguinte na 

mesma série. 

• é na promoção automática é desse jeito... mas no ensino médio seria a 

progressão parcial, mas na... 

# Como assim? 

• funciona assim: se o aluno não conseguiu atingir os objetivos e teve um 

conceito insatisfatório ao final, ele teria de fazer a dependência.... 

# mas isso sô no terceiro ano, né? 

• não... desde o primeiro ano, minto desde a 8º série. 

# mas aí fica na dependência em uma matéria. 
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• pêra aí  vamos chegar lá, teoricamente é assim se ao final do conselho, o 

conselho decidiu que você só está de uma matéria, então você vai cursar a 

dependência em outro horário você vai pra série seguinte, vai para o 1º ano 

até duas ou três, se você ficar em quatro ou cinco é retenção parcial, que eu 

não nunca mais ouvi falar disso, antes de eu trabalhar aqui eu ouvia falar de 

retenção parcial, que funciona assim: então são dez disciplinas, então você 

continua na 8º série, só faz as disciplinas que você foi reprovado e aquelas 

disciplinas que você foi aprovado você não faz.  

# Ah ta, mas você não pode cursar o 1º ano? 

• não pode. 

# isso só  ocorre a partir da 8º série? 

• é só a partir da 8º série. 

# até a 7º série não retêm ninguém?  

• é só por falta. 

# Aí no 1º colegial tem como você reter aluno? 

• teoricamente sim. Através do... porque eu poderia reter pelo conceito, se ele 

foi satisfatório, ou se ele não atingiu os objetivos durante o ano. 

# Então tem como ele cursar a série de novo? 

• tem apenas uma vez. É se você não conseguir atingir seus objetivos você vai 

pro próximo ano, não tem como mais te segurar, só que ninguém mais fala 

nisso, tem muito tempo que eu não ouço mais falar nisso. Porque não é mais 

conveniente pras escola, porque virava uma bagunça. Então funcionava 

assim se você estava na oitava série por exemplo, você foi reprovada na aula 

de história, português e matemática, chegou na aula de química você ia pro 

pátio, então virava uma bagunça então, o que ficou conveniente pra muitas 

escolas, muitos diretores ou você reprova em todas as disciplinas e o mantêm 

na série ou você aprova pelo conceito, então a impressão que deu é que a 

promoção automática ela continua. 

# aqui é assim? 

• não aqui a gente discute. Porque que nem eu comentei na outra escola, na 

outra escola tinha assim , com aumento da grade, muitos alunos exageraram 

nas faltas, tinha alunos com 300, 400 faltas...aí falava assim: na sua situação 

você tem que rezar pra santa Rita dos impossíveis, faça uma prece pra ela 
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e...o que acontecia é que chegava na hora do conselho talvez se fosse a 

questão do conceito Ah! Ele tem nota, talvez se fosse só a questão da nota 

ela vai ser promovida... 

# Independente das faltas? 

• poderia ter 500 faltas... 

# Nossa! mas se no dia do trabalho foi bom...?! 

• é...porque é isso que conta se tem nota, independente das faltas. 

# você lembra da escola quando ela era seletiva ela fazia classificação tinha que 

obter uma média... você trabalhou como docente nessa época? 

• não. Nessa época eu estudava ainda. 

# estudava ainda... quando você entrou no magistério já tinha a .... 

• quando eu entrei já havia aquela pressão já havia aquela recuperação de 

janeiro, a recuperação de férias e já havia aquela pressão para que não se 

reprovasse o aluno. Quando eu entrei em 98 começou a progressão 

continuada. 

# certo, mas você acredita que a escola nessa época de médias, retenção, 

aprovação, e tal... e que você conseguia segurar o aluno vários anos na mesma 

série, você acredita  que a escola era mais eficiente? 

• não, se ela era seletiva. Como ela pode ser eficiente se ela reprovava um 

aluno três, quatro, cinco, seis anos? Não... eu acho que isso é uma coisa 

bisara você reprovar uma aluno por um décimo...  

# e ela era mais burocrática? A escola? 

• não sei não posso dizer enquanto professor, era aluno... 

# E enquanto aluno? O que você achava? 

• não sei te dizer, não tinha idéia antes, é difícil...Mas eu construí aquele 

raciocínio e você passou pra outra pergunta... 

# Ah! Desculpa... 

• então, hoje eu percebo assim, que existem muitas situações, que são 

subjetivas não são, pra você decidir uma aluno no conselho de classe, não dá 

pra seguir a ferro e fogo, a gente vê situação que... bom eu vi uma situação 

assim, tinha uma aluna aqui no conselho a tarde que tinha 300 faltas, e um 

professor falou assim: Tem reprovar! Tem que reprovar! Não pêra aí – falou o 

coordenador. Vamos ver porque ela tem 300 faltas? Porque ela é muito pobre 
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não tem dinheiro pra vim pra escola. Então se usou de um bom senso, ta 

cada vez mais comum você se utilizar de critérios subjetivos pra rever as 

situações, numa outra situação a menina cuidava do irmão e não conseguia 

vir pra escola, morava longe, vinha a pé, então você hoje usa avaliações 

subjetivas pra avaliar e decidir o destino do aluno.  

# então você acha que nesta questão houve uma melhor no trabalho do professor? 

Nessa questão avaliativa houve uma melhora porque antes ela era muito punitiva? 

Hoje a avaliação está mais humana, talvez? 

• Eu acredito que sim, sabe porque? Na outra escola... eu trabalhei numa 

escola chamada Martins Pena na Cidade Ademar, e tinha professora já das 

antigas, ela era professora de matemática e eu perguntei nossa como que 

você faz pra corrigir as atividades assim? Olha, professor, é assim eu vejo a 

intenção do aluno, se é matemática objetiva e ele teve a intenção de fazer o 

exercício mas não chegou ao resultado que eu queria eu avalio ali também. 

# Aham, então ela não dava a nota só pelo resultado. 

• não, não era só por a questão objetiva mesmo, se 2 x 2 não é 4, se for outro 

resultado não importa, o que vale é raciocínio que ele desempenhou. 

# Certo. E você acha que o ciclo, al como ele foi implantado, ele alterou a função do 

professor? 

• até hoje não está claro o que são os ciclos. Também pudera a escola já faz 

muito tempo que é uma fábrica então ninguém pára para discutir a questão 

# mas quando você era aluno você lembra da imagem do professo enquanto 

profissional, a função dele era diferente, ele era visto como mais importante, os 

alunos tinham mais medo dele, quando ele tinha o poder de reter aprovar ou 

promover, isso alterou? Você acredita que os ciclos teve alguma influência nessa 

visão do aluno para o professor? 

• o que existia antes era questão do medo, como você bem mesmo retratou, 

então se você pegar aquela foto ali, não é uma postura de respeito, é uma 

postura de medo. Eu não sei te dizer qual é a relação dos ciclos com essa 

mudança que houve. Deixa eu te explicar... 

# você começou dar aula em 98? 

• em 97. eu acho que são questões.... eu acredito que os ciclos são usados 

como um pretexto pra que os governos utilizem resultados que sejam do 
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ponto de vista deles favoráveis, pra justificar a instituições internacionais que 

financiam... 

# esse são só interessados em resultados estatísticos favoráveis.... 

• isso mesmo, qualidade se fala muito em qualidade, mas a gente vê na escola 

que qualidade é essa, como é que uma sala que era uma depósito de cozinha 

vira uma sala de aula....uma sala que tem pilar nomeio da lousa....  

#Você acha que o professor deve se relacionar com alunos ou deve ter um 

tratamento mais distanciado, a gente vê pela realidade desta escola que há uma 

realidade muito carente, né você acredita que se você se envolver demais com um 

aluno você vai acabar dando a ele um privilégio ou um tratamento diferenciado por 

isso é melhor manter um distanciamento tratar todos iguais, não ficar sabem dos 

problemas, por que a final de contas a comunidade é carente e a escola atende 

todos com problemas e se você for cuidar um vai ter que dar conta da sala inteira, 

como você acha que deve ser o seu relacionamento com os alunos? Você se 

envolver com todos saber dos problemas deles ou não você já estaria fazendo um 

trabalho de assistencialismo? 

• olha, veja a gente não recebe pra isso também é uma das coisa que a gente 

faz, se eu falasse pra você que eu uso de certa imparcialidade na hora da 

avaliação ora eu estaria mentindo pra você, mas eu acho que existe um certo 

limite, porque se você estreita demais uma relação na hora de uma avaliação 

que seja favorável a ele como fica como você vai explicar? Mas eu acho que 

deve ter uma estreitamento sim não tem como fugir, você vê caso assim 

numa sala de aula: ah minha mãe me rejeita....Então a gente sabe de tantas 

coisas deriveis, tão tenebrosa, não como você não...se você percebe o aluno 

triste, você passa uma atividade percebe, passa e fala: o ta acontecendo? 

Enfim, uma série de coisas... 

# mas tem que haver um limite? 

• tem que haver um limite, porque você corre um risco se você ascende uma 

vela pra Deus e outra para o diabo. 

# e com os pais a mesma coisa? Assim, quando os pais vêem pra escola se você 

ficar ouvindo todos os problemas dos pais você fica com dó de falar que o filho dele 

está dando problema na escola, né? Ou você acredita que não que tem que ouvir 

mesmo  que tem que pesar os dois lados? 
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• eu não vejo se...eu tenho percebido.... não são todos que se expõe dessa 

forma, né, mas aqueles que se expõe é uma situação difícil, porque muitas 

situações a gente não sabe que o fazer.... 

# tem caso que é assistencialismo mesmo eles precisam de roupa, comida, né? 

Foge das suas funções? 

• é algumas vezes a gente acaba fazendo isso, a gente monta cestas básicas 

leva e... 

# Você acha que isso também está na sua função? 

• é não está, mas é uma situação assim... é um dilema, se você faz é 

assistencialismo, se você não faz quem vai fazer? É uma situação 

complicadíssima.... 

# e a sua relação com os outros professores? Como você acredita que deva ser? É 

importante você se envolver saber o que os outros estão dando, é importante os 

outros saber o que você está dando... ahm... existe esta troca? 

• é tão pouca... porque eu acredito que... a escola não possibilita esse diálogo, 

a instituição escola, às vezes por falta de tempo, mas eu acho que é 

importante, penso que é importante.... 

# mas hoje não tem como ter isso? 

• é muito difícil, né... 

# dificilmente você sabe o que o outro professor estando na outra matéria na outra 

sala? 

• dificilmente.. . alguns anos eu até tentei 

# Você acredita que isso é por causa da falta de tempo e de espaço que a escola 

proporciona para os professores terem essa troca, ou por causa da postura do 

professor que prefere trabalhar sozinho? 

• bom... eu acredito que em primeiro lugar a instituição escola não ajuda , não 

favorece isso, em segundo lugar alguns colegas preferem trabalhar de forma 

individual, mas isso também não ajuda... o que eu tenho percebido é que toda 

vez que você quer agir individualmente você não resolve o problema você se 

estressa mais, você se desgasta mais... e as ações positivas que a gente tem 

conseguido é agindo de forma coletiva. 

#aham... E como você vê a função do professor eventual? Você acha que é 

importante, ou você acha que não, você acha que é uma forma do governo pagar 
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menos por aquele profissional, é uma forma de tapar um buraco ou é uma função 

necessária mesmo? Ele participa das trocas é importante ele na sala de aula para o 

desenvolvimento...? 

• então vamos por partes... eu vejo assim que em muitas situações a escola 

funciona de formas diferentes no três períodos e muitas vezes isso não ajuda, 

mas ele é um profissional importante e eu fico assustado e indignado também 

de como se trata esse profissional de forma diferenciada, você não chama 

nem pelo nome, “esse é o professor  eventual” e não “esse é o professor 

‘fulano’”, é seu colega.... 

# mas, você não acha que a escola o trata diferente porque ele não tem uma certa 

obrigação com a escola? 

• também acredito que sim, que escola deveria tratar.... só o fato de o  

chamarem de eventual já é um estigma, porque na verdade ele é um 

professor como os outros professores.... 

# Se você pudesse  hierarquizar as funções dentro da escola como você colocaria? 

Existe uma hierarquia pra você na escola? 

• bom... é.... teoricamente ela existe, mas na prática a gente vê assim: uma 

separação onde de um lado estava a direção e sua equipe e de outro os 

professores.... isso é gritante... 

#Estariam um do lado do outro? 

• é.... em muitas situações não estavam unidos, né... eu vejo assim, pela outra 

escola, por mais que a diretora ela goste da escola quer ver o bem da escola 

nem sempre o bem que ela deseja atende as outras pessoas que estão 

também na escola, tem muitas situações na escola que ela vista como um 

patrimônio sob a herança do início da república e que o gestor acha que a 

escola é como a sua casa e quem está lá, é cachorro, papagaio, periquito,  e 

deve ser tratado como um bicho... 

# aham... mas se você pudesse hierarquizar? 

• Aí o ideal pra mim seria uma gestão colegiada que todo mundo 

compartilhasse de responsabilidades... 

# e hoje como que você vê que está? 

• hoje aqui eu vejo que não existe uma hierarquia não tem como fugir dela, tem 

a diretora, tem sua equipe, tem as coordenadoras que fazem a ligação entre 
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os professores e a direção, mas ele atua de forma mais conjunta com os 

professores existe um bom relacionamento, na gestão democrática é uma 

forma de atuação democrática.... 

#abaixo dos professores viria quem? 

• abaixo deles?.... é uma pergunta difícil, se fosse um outro professor que fosse 

te responder, responderia facilmente: abaixo deles existe o pessoal que é 

agente de serviço, quem é da cooperativa, ou quem é o secretário o oficial de 

escola... estariam abaixo... 

# E você o que responderia? 

• não sei... eu tenderia a responder que tem essa diferença mesmo, mas eu 

nunca fiz isso.... de ter uma postura arrogante, pra mim é como se fosse, não 

é uma pessoa de... estamos trabalhando no mesmo lugar, apesar de fazer 

funções diferentes... 

# as funções você acredita que sejam melhores? 

• as funções são muito importantes, porque veja no início quando eu comecei a 

dar aula, perto da favela, nós ficamos um mês sem água, o prédio ia explodiu, 

porque havia vazamento, havia a possibilidade, sem direção e nós 

funcionamos, aos trancos e barrancos mas sobrevivemos, então uma escola 

sem professor sem alunos sem o corpo administrativo que vai desde de os 

oficiais de escola sem isso não funciona  

# qual sua principal aspiração profissional para os próximos anos? 

• profissional? Está ligada a formação acadêmica, né? ...continuar os 

estudos.... 

# Você gostaria de chegar a direção? 

• sabe alguns alunos falam até assim: “Você deveria ser diretor!”, mas se eu 

fosse diretor eu seria muito democrático... é eu ária com todos 

compartilhassem da mesma responsabilidade, não apenas distribuir funções, 

não... 

# Mas se houvesse um concurso pra direção hoje você prestaria? 

• hoje, hoje não. 

# não é uma coisa que te atrai? 

• não, não é. 
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# Comparando o início da sua profissão e o seu trabalho hoje você diria que está 

satisfeito? 

• eu acho que eu mudei bastante. Eu não me julgo plenamente satisfeito... eu 

acho que as pessoas se julgam capazes de melhor sempre é normal.... 

# mas no geral você se julga um bom profissional?  

• sim... 

# apesar de como você é tratado pelo governo? 

• Exatamente. 

# como você acha que o Estado avalia você ? como que você acha que você é visto 

pelo estado, como um bom profissional? 

• Como um número. 

# e avaliação que o estado faz do seu trabalho? 

• bom há muito tempo que não é feita uma avaliação e se fizer é só pra fins 

estatísticos... 

# Você concorda com meios de ascenção e ingresso na carreira pública, os 

concursos? 

• Ah é uma pergunta complicada pra responder.... porque num processo de 

seleção pode vir de tudo, pode vir pessoas engajadas, como eu vejo aqui, 

que até exageram no amor e dedicação, como podem vir pessoas que vêem 

no concurso uma maneira de amarrar o burro na sombra e pensam “é aqui 

que vou me escorar.” 

# Mas você acha justo? 

• [...] 

# Você é concursado? 

• eu sou. Duas vezes. 

# é está certo você tem dois cargos. 

• bom, se eu acho justo... poderia dizer que sim e que não. Vou começar pelo 

não uma prova objetiva e até mesmo a parte subjetiva eu acho que não avalia 

totalmente a capacidade, objetiva você pode contar com sorte, na subjetiva se 

você está num dia inspirado, mas até que ponto ela consegue avaliar a 

capacidade, você pode selecionar um professor esquizofrênico, um professor 

com algum tipo de fobia, com algum tipo de problema, ou também você pode 

deixar de fora um bom professor que naquele dia por razão de algum tipo de 
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nervosismo ele não foi bem... Então, por um lado é uma certa tolice, então 

deveria ter outras formas de avaliação que procurasse verificar a capacidade 

ou não desse profissional... Mas por outro lado é uma forma justa, se essa 

forma não foi... Não foi plena, não conseguiu ver o seu global, todas as suas 

competências, é um direito dele... 

 # E a estabilidade do emprego público? Você acha justo? Ou você acha que... 

Poderia... Não sei, sei lá, um diretor deveria ter o direito de mandar embora aquele 

professor que... Que não está cumprindo com suas funções...? 

• A sua pergunta é difícil de responder porque você pode... Existe dois tipos de 

respostas... Se você der autonomia a esse diretor, a esse gestor em decidir 

se esse profissional continua ou não, você estabelece uma forma de 

terrorismo na escola... Então, aqueles diretores que são “patrimonialistas”, 

ficam cada vez piores, viram uns fascistas... E fica ruim de você trabalhar... 

Então você não teria liberdade pra expor o seu ponto de vista... Acho que a 

escola não pode agir desse jeito... “A escola é minha, então você está fora!” 

Mas por outro lado eu acredito que seja uma forma justa...  a estabilidade pelo 

menos do ponto de vista pedagógico, se você continua com o mesmo quadro 

de professores, você continua a desenvolver plenamente os mesmos 

projetos, a gente fez algumas coisas boas esse ano aqui na escola e vai 

mudar tudo de novo, já é o segundo ano que muda todo o quadro de 

professores, até você montar primeiramente um bom clima de trabalho e em 

segundo lugar, aquele professor que esta vindo ele precisa se convencer que 

as ações aqui são feitas, são... Legitimas, são boas... 

# Você acredita que existam muitos diretores assim, patrimonialistas? Que teriam 

esse tipo de atitude? 

• Eu acredito...  

# Por que você acha que eles têm esse sentimento? 

• Justamente por se achar dono... Justamente pro ter aquele sentimento de 

posse... Ele se acha dono da escola, e não é dono ele é funcionário, Quem é 

dono... Nem sei se é correto usar a expressão “dono”, mas quem tem direito, 

quem tem o poder de opinar... É toda a sociedade, ele é só um funcionário. 

# Você acredita que isso então ocorra só com quem esta na direção? Ou você acha 

que tem alguns professores, que tem esse sentimento também, quanto a sua sala, 

quanto ao seu... Ou isso é normal, professor ter sentimento patrimonialista? 
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• Dono do que? Da sala? 

# É. 
• Não sei, acredito que não... 

# Não? 
• ... Não, é estranho porque ele também é um funcionário, um empregado... 

Não sei até que ponto ele pensaria dessa forma, “você é dono do que?” “Sou 

dono dessa turma!” “Ah, grande coisa, ano que vem você vai ficar com outra”  

# Mas ai daria o direito a ele de não... Dividir o que ele está fazendo com ninguém, 

“Eu faço o que eu quero enquanto eu estou dentro da minha sala de aula”  

• Não sei se isso é patrimonialismo... Isso seria uma postura... Não muito 

profissional, digamos assim. Porque eu não sou dono de nada, o que que é 

uma turma? “Eu sou dono de um espaço durante 45 minutos” bom, eu tomo 

conta desse espaço, eu poço fazer, o que a gente...  o que o grupo combinou 

ou posso simplesmente não fazer nada. Existe... Eu percebo “assim” 

Trabalhando na educação que... É... Muitas vezes, não é a preocupação com 

o que você faz... Sinceramente não sei o porquê disso, eu poderia estar 

falando sobre... Dando um curso de terrorismo pros meus alunos, ou falar 

sobre a historia da “bunda” ou da “merda”. 

# E ninguém fica sabendo?  

• Ninguém fica sabendo. 

# Mas você é dono dos conhecimentos que esta passando para seus alunos. 

• Ou poderia estar jogando truco com eles, ou estar falando sobre 

absolutamente nada. 

# Isso faz parte da sua profissão? Isso é um direito seu? É um direito de escolher 

entre se responsabilizar com o seu trabalho, ou não... Isso faz parte de uma 

profissão, concorda comigo? 

• Eu poderia ter essa postura...  

# Porque o estado não esta preocupado com o que você está dando? 

• Existem poucas iniciativas aqui é... A gente vê umas “assim” nesse sentido de 

estar se preocupando de estar fazendo uma coisa... Agindo coletivamente... 

Queria voltar... Quando eu falei que estava fazendo um certo corpo mole, 

alias eu não faço isso, queria fazer uma coisa diferente, há uns dois anos eu 

tinha feito seminários numa escola particular, como a sala era muito pequena, 

cinco alunos... “Vou fazer um seminário sobre estilos musicais” Aí dei os 
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temas lá, “havia dado certo, vou fazer aqui” eu fiz um bimestre inteiro... O 

tema central era “estilos musicais e comportamentos sociais do século XX”, 

então eu fiz uma lista na lousa. Cada grupo escolheu o seu, houve 

resultados... Houve é... como é que eu poderia dizer? Houve apresentações 

muito boas... Eu falava brincando assim: “tem que vir a caráter” eles não 

perceberam que era uma brincadeira, e os grupos vieram a caráter, mesmo 

no seu estilo pra se apresentar, e pouca gente ficou sabendo disso, as 

poucas pessoas que souberam disso foi porque eu levava os alunos para o 

salão nobre, porque eu achava que ficar na sala de aula... Primeiramente 

você não conseguia ouvir porque era uma gritaria, então, era próxima do 

pátio, então tinha muita aula vaga... talvez esse é o problema que dificilmente 

será resolvido. “Muita aula vaga, muita gente no pátio, então vou levar para o 

salão” Tinha um palco, tinha a lousa branca [...] E poucos souberam disso eu 

tinha que levar o aparelhinho de som... E os que souberam gostaram, porque 

eu não quis guardar isso pra mim, queria dividir isso com todo mundo, mas 

não tinha espaço pra isso, a escola não permitia... Então alguém poderia 

julgar “assim”: “você está matando aula!”, “você é um sem-vergonha“, “Que 

isso?”, “onde está a Historia ai?” Mas claro que tem Historia, então, era um 

dos requisitos, eu tinha que contar a origem, relacionar com o momento 

histórico... Então é basicamente isso, eu vejo assim que não... Alguém pode 

dizer: “vou começar a censurar o seu trabalho”, “é uma forma de censurar...” 

Não, não é isso! Acho que a gente tem que saber... O que o outro colega está 

fazendo também, eu acho importante à realização de atividades “assim” 

apesar de que esses conceitos não estão muito claros pra muita gente, qual a 

diferença de... “inter”, “mult” “trans” Então você acha que está fazendo “trans” 

e na verdade é “inter”... 

# Você concorda com... Com o cargo de confiança que existem na carreira pública 

ou no caso, o vice-diretor, o diretor pode mudar toda hora, pode por quem ele quer? 

• Não concordo. Eu acredito que tenha que ser como em alguns estados, como 

uma eleição mesmo, a comunidade escolher... Mas pode se ter uma serie de 

problemas... 

# Aqui em Diadema a prefeitura faz eleição. Você acha que é a melhor forma? 

• Teoricamente é democrata, se usa o princípio democrático... Mas na prática 

nem sempre é a melhor forma, porque você pode estabelecer outras relações 
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de poder, mandonismo é... Uma espécie de “Coronelismo”... Mas por outro 

lado em muitas situações quando há o concurso pra direção e... A indicação 

do seu cargo e do seu vice, em varias escolas, você vê diretores fascistas... E 

patrimonialistas... 

# Como funciona pra você em ponto profissional, seu aceso a direção, ele é fácil? É 

rápido? É direto? E aos seus superiores também, além da direção, tem a secretaria 

da educação, tem um aceso fácil? Ou existe muita burocracia nesse caminho, pra 

você chegar a seus superiores, resolver alguma coisa? 

• Bom, Aqui eu nunca procurei... Pelo menos... Nesses últimos tempos não 

procurei ter tal aceso, e a direção aqui, não procurou... Não procurou... 

Dificultar esse aceso, pelo contrario, sei que estaria a disposição de quem 

quisesse dar sugestões, fazer... Receber criticas... E a outros órgãos 

superiores... A gente usa de meios eletrônicos pra isso “né”, mas não percebi. 

Acredito que haja... 

# Na outra escola, você tem dificuldade de aceso ao diretor? 

• Tenho, porque não é uma pessoa acessível... 

# Por que “que” não é acessível? Não fica na escola muito tempo? 

• Fica pouco tempo, nunca tem tempo... Fica pouco tempo e não tem tempo pra 

você. E quando tem tempo esculacha o grupo... Ou quando tem tempo é pra 

te dar uma bronca... Te dar as costa e vai embora. 

# Essa postura você diria que é devido a que? Sentimento de superioridade a vocês 

professores? Ou ele está achando que está cumprindo a função dele... De diretor? 

Ele acha que a função dele é dar bronca mesmo virar as costas e ir embora? 

Realmente é isso que passa na cabeça dele, você acha? 

• Claro. 

# É? 

• Eu acredito que sim... Superioridade, essa sensação de que é dono, “é dono 

do que?” Se acha dono da escola, acha que é seu patrimônio...  

# Eu vou voltar à questão do professor patrimonialista, você não acha que alguns 

professores, às vezes não tem essa postura com os alunos? Eles chegam passam a 

lição, não querem saber se o aluno esta entendendo se está com duvida ou não e ali 

ele acha que... Ninguém pode dar palpite, porque às vezes um aluno reclama com 

outro professor dele “né” vamos supor, por exemplo, eu sou aluna e você entra na 
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sala e explica a lição, não quis papo aquele dia, não tava de bom humor explicou, 

explicou... Falou que na aula seguinte vai ter uma prova e não deixou a gente tira as 

nossas duvidas. Eu vou para o outro professor na aula seguinte e peço uma 

explicação e reclamo de você, as vezes acontece isso não acontece? 

• Acontece. 

# De um aluno reclamar do outro professor... você não acha que esse professor está 

tendo uma postura muito parecida com a do diretor, quando chega, entra na sala 

dos professores, da bronca e vai embora? 

• Bom, não sei se é patrimonialista, pode ser de arrogância... De arrogância de 

certa superioridade, mas... 

#  Você acha que isso acontece muito? Na sua profissão?  

• Muito não, porque tem aquela questão da... Da relação, do sentimento de 

Legitimidade, quer ver uma situação? Ah, um cientista social, uma vez passo 

na tv ele fez uma pesquisa e chegou a seguinte conclusão no Rio de Janeiro, 

a população carioca, da pouco valor a policia não respeita a policia, porque 

não acha que aquilo é legitimo... Então na escola... As relações é muito 

parecido isso, o aluno... Se ele contesta, ele acha que é legitimo, mas se ele 

não contesta ou se ele reage de outra forma, pra ele a... Aquela postura do 

professor é ilegítima. 

# Se o aluno não contesta então é por que... 

• ... você pode ter dois caminhos: primeiro é... Primeiro pode ser aquela 

sensação de medo mesmo... E a segunda é total descaso, desprezo, 

dificilmente isso acontece, acontece mais a reação... O aluno não aceita isso, 

não é esse aluno que você mostrou no inicio do século XX, apesar que, 

existiu exceções, tem um livro chamado “Sala de Aula” as vezes eu conto 

para os alunos lerem uma parte desse livro onde... São livros de vários 

artigos, tem um artigo que fala sobre a questão da indisciplina na sala de 

aula, fala que a questão é muito antiga, não é uma questão atual, pra nós isso 

é senso comum “né”? É antigo, e apesar de uma parte dos professores 

acharem que não, antigamente o aluno respeitava, tinha que ser desse jeito, 

mas é porque o aluno tinha medo, aqueles que não tinha medo o que 

faziam... No colégio Pedro 2°, no Rio de janeiro, os alunos pegaram burro, um 

animal e colocaram dentro da sala de aula e ficaram do lado de fora, o 

professor entrou olhou para o burro, apagou a lousa, deu aula de matemática 
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e falou ao final da aula pro burro: “Avisa para seus amigos que amanha vai ter 

prova de matemática!”. Então essa questão de disciplina é complicada e 

antiga. 

# E... “Me fugiu a pergunta” [risos]... Eu ia fazer mais uma pergunta e esqueci... 

Você respondeu além das minhas perguntas... 

• Talvez não sei se tenha ficado clara a questão do que é “legitimo ou é 

ilegítimo” acho... Poderia expressar de uma outra forma. Se o professor chega 

e fala: “vai ter prova agora” “iii!” Que prova o que...”Isso é uma situação, então 

eu vejo “assim” que muitos alunos não vêem o professor de uma forma 

legitima “assim”... Não vêem, pra ele... Um professor e um cachorro, acho que 

poderiam dar atenção mais para o cachorro do que propriamente para o 

professor. 

# Certo. E você acha mesmo que... Que não havia mais respeito pelo professor? 

Você acha que era só medo mesmo? 

• Eu acho que havia mais medo. 

# Mais medo do que respeito? 

• Do que propriamente respeito. 

# Mas a sociedade respeitava mais o professor antigamente. 

• Mas o que aconteceu nesses últimos vinte, trinta quarenta... Vinte não, trinta 

quarenta anos... Atrás... Houve um processo de aumento da procura pela 

educação, o que é positivo, mas não houve uma preocupação em atender, 

“como atender essa procura?” O que aconteceu... Houve uma... Centralização 

do atendimento... Você ouviu falar em construção de escolas? È muito difícil 

não é? 

# É. A prefeitura de São Paulo está construindo umas ai... 

• Eles reformam, pegam escolas de latinhas... 

# Mas é... Na década de cinqüenta, setenta, principalmente na década de cinqüenta, 

foi um período de maior construção de escolas, a expansão foi muito grande 

• Houve um processo de migração, para os grandes centros urbanos, 

principalmente o centro sul, então tinha que atender essa clientela, não 

poderia deixar... Não poderia negar educação... Como antes era feito, uma 

educação que era restritiva elitista, seletiva... E houve com... Com as 

mudanças, com as transformações, com os problemas políticos, econômicos 
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que o país atravessou e atravessa, o processo de... De desmoralização do 

professor... 

# Você acha que está ligado ao financeiro? Ao poder aquisitivo do professor que 

caiu... Precisava de mais professor? Ah... Os governos baixaram o salário? Fizeram 

o professo trabalhar o triplo, pra ganhar a mesma coisa? 

• Claro! Com o achatamento salarial... 

# está relacionado com a desvalorização... 

• Nos anos oitenta, de uma certa forma pra todo mundo, foi horrível no que se 

refere a questão econômica... Inflação galopante... E tudo isso... Eu vi, uma 

professora falando pra você na entrevista, que o professor vinha com a 

mesma roupa toda semana, o que alias é uma tremenda é... É isso mesmo 

uma tremenda bobagem... Uma tremenda bobagem é... È o poder do... O 

professor acabou se transformando de um intelectual “isso na visão de 

algumas pessoas”, de um intelectual para um operário... Porque muitos 

diretores vêem o professor como um padrão, não a sua formação, não o que 

ele poça passar na sala de aula. Ou o que... Como... A sua pratica de 

trabalho... Ou o que eles desejam: “Não deixem o aluno sair da sala”, 

“entregue seus diários em dia, todos preenchidos, você pode escrever 

insanidades não tem problema”, “entregue tudo em dia, entregue suas notas 

em dia”, “não falte”. É como diria: “fugiu da cabeça agora”, um escritor, ele 

falou do cidadão padrão aqui no Brasil na época do Regime Militar. “Cidadão 

padrão era o que achava que Lennin, Trotisk e Stallin eram atacantes da 

seleção Russa de futebol”, uma pessoa totalmente alienada, fora... 

Despolitizada. 
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ENTREVISTA DO PROF. AUGUSTO – ÁREA MATEMÁTICA 

# Pesquisadora 

• Entrevistado 

 

# Professor de matemática? 

• Matemática. 

# Da aula à noite? 

• À noite, só à noite. 

# É concursado? 

• Concursado. 

# Você da aula em outras escolas? 

• Não, de dia trabalho na UNESP como técnico em informática. 

# Não como professor? 

• Não como professor. 

# Ah! “Ta!” Você já deu aula? Você já ficou um período da sua vida só dando aula? 

• Só dando aula? Sim. 

# É? 

• Sim... 

# Ah! “Ta!” Então muitas vezes eu quero que você recorra a esse período “ta?” Que 

você era só professor, profissional da educação. Coisas voltadas só para o 

profissional mesmo “ta?” 

• “Ta”. 

# Eu queria que você contasse pra mim, por quê “que” você optou pela carreira do 

magistério? Por que “que” você quis lecionar, ter licenciatura?  

• É a área que eu tinha mais afinidade, eu comece fazer engenharia, desisti 

porque eu não seria um bom engenheiro e eu não fui na minha... Na minha 

real... Minha real vocação era matemática, tanto que eu demorei pra me 

formar... Fiquei um tempo meio enrolado em engenharia, mas eu sempre tive 

vocação pra matemática. Foi um erro de escolha. 

# Você se formou onde? 
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• Eu me formei na faculdade de MOEMA, Eu fiz a Fundação Santo André, 

Como eu trabalhava em São Paulo, eu parei com a Fundação por uma 

questão que... Fica mais próximo, terminei o ultimo ano na MOEMA. 

# E foi há quanto tempo isso? 

• Eu terminei matemática em oitenta e sete e trabalhei de setenta e sete até 

oitenta e sete com educação de adultos. Um professor de educação de 

adultos, o antigo mobral. 

# Ah, legal... 

• Fiz isso na função de monitor, como professor. 

# Então você esté no magistério, se contar o mobral, há quanto tempo? 

• Ah, desde setenta e sete, quase... Não! Desde setenta e seis há quase trinta 

anos. 

# Como profissional formado... 

• Desde de oitenta e oito na área de matemática. 

# Na escolha pelo magistério você não pensou que seria uma carreira um pouco... 

Que você não teria um retorno financeiro...? 

• Não, eu trabalho... 

# Você não pensou nisso quando você optou pelo magistério? 

• Eu trabalho ma área de... Eu trabalho na área de... De educação...  

# Então você... Em momento nenhum quando você optou em fazer matemática, não 

ficou pensando no retorno que ia ter? 

• Não tem retorno financeiro, como eu trabalho na área de informática, mas 

também depois eu tenho uma situação... Numa universidade lá como técnico 

e fiquei meio parado... Eu mesmo não procurei evolução, então me adeqüei lá 

e “vou ser técnico em informática e vou dar aula porque eu gosto”. Eu vou 

porque eu não recebo muito mais como professor e aqui eu trabalho porque 

eu gosto. 

# A é? 

• É... Eu sou um cara que... Ganho do meu serviço “né” Eu presto serviço e 

recebo por isso, eu acho que os professores como um todo deveriam receber 

muito mais, eu só acho que deveria se dedicar só a educação... Eu acho que 

eu sou uma exceção na regra, em termos de... Não é todo mundo, eu sou 
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parte de uma minoria que tem essa possibilidade, entendeu? Mas eu acho 

que é muito penoso o professor que só vive de Educação... 

# Eu vou te mostrar umas fotos... pode folhear a pasta, ela tem algumas fotos 

antigas, essa primeira foto é do inicio do século passado, “né”? Da escola Caetano 

de Campos, a entrada de alunos naquela época, o quadro de professores, você vê 

que só tem homens, Fernando de Azevedo na biblioteca dele, igualzinha a que todo 

professor tem hoje... [risos]. Os professores na década de sessenta, ai você vê um 

quadro, só mulheres, uma sala de professores, só mulheres, aqui um ginásio um 

pouco mesclado, você encontra professores, a vestimenta deles são diferentes, 

terno e gravata e umas fotos mais atuais “né” Uma sala de professores de dois mil e 

quatro, de uma escola de Primário, de uma escola de Ensino Fundamental, De 5º à 

8º você ainda encontra homens, mais é a minoria, uma sala de aula hoje “né”? 

Então, é fazendo esse percurso, olhando essas fotos, lembrando um pouquinho do 

professor no inicio do século passado você acredita que a condição econômica do 

professor ela está pior? Ela continua a mesma? 

• Bom, eu acho que... Quando houve a... [...] da educação pra todos, 

massificou o ensino “né” só que não tinha quantidade de pessoas preparadas 

o suficiente pra suprir isso, então houve uma queda de qualidade no ensino, 

por parte da formação de professores houve um... Entrou-se numa... Rota de 

que o que se... O que queria receber não é o suficiente pra se manter, houve 

uma fuga, mesmo aqueles que tinham perfil para a função, se desviaram pra 

outras áreas. Então eu acho que no decorrer pela própria vestimenta que 

você vê nas fotos, houve uma perda de poder aquisitivo, com isso existe 

naturalmente a mão de obra vai procurar o que ganha mais. Então por uma 

questão de sobrevivência, quem vive de ideal às vezes morre de ideal... 

[risos] ... Então acho que a maioria das pessoas não é... Deixam ideais de 

lado, eu, no meu caso particular eu tenho o meu ideal [...] eu pretendo me 

aposentar daqui cinco anos e meio na universidade e continuas trabalhando, 

porque em casa o seu filho não suporta você ficar o dia inteiro lá e eu tenho 

um ideal que eu gosto. Então é... mas lógico que eu vejo colegas que sofrem 

e tem muitas dificuldades financeiras coisa que eu acho que não é 

merecedor, talvez com certeza não é merecedor disso. 

# Você acha que se tivesse que sobreviver de magistério... 
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• Eu sobreviveria se eu fosse realmente, de acordo com minha... Se eu tivesse 

me dedicado a, ao ensino de forma mais contundente eu provavelmente eu 

estaria no ensino e não estaria talvez no estado, eu estaria em um lugar que 

pagasse melhor, lugar de boas condições, eu ia me tornar um profissional 

melhor. Eu acho que o que falta as vezes, é, que as pessoas tem que gostar, 

“você esta aqui, e você não esta no que gosta, você não evolui” 

# Você acha que o professor tem condições de se tornar um profissional melhor com 

o que ele ganha, com o tempo que ele tem? 

• Eu acho que... É... Aqui mesmo na escola tem um exemplo vivo “né”? Que é o 

professor “Zé Luis”  e tem outros professores que estão fazendo, o professor 

[...], a professora Sandra, e agora tem a Cristiane, a Cris, que estão fazendo 

mestrado, o “Zé” acabou de fazer mestrado agora o “Zé Luis”, tiveram a nota 

máxima na PUC, então, ele é professor daqui, ele se dedicou, ele se 

sacrificou financeiramente e se dedicou aproveitou a oportunidade que o 

estado deu, se dedicou. Então, a maioria esta aqui por falta de opção de 

mercado, não porque gosta do que faz. Isso é uma coisa que eu sou contra, 

você numa entrevista o que é uma realidade, eu... 

# Essa realidade... Essa oportunidade... Eu vejo “assim” são exceções “né”? Na 

maioria da rede estadual, a gente vê poucos professores tendo condições de se 

privar por um tempo de um valor “né”?  

• Sim. 

# Pra estar podendo investir na carreira, porque a maioria dos professores 

dependem disso, precisam dar aula de manhã, tarde e noite. 

• Se o Brasil melhorasse financeiramente empregando... Uma maior oferta de 

emprego... Digo pra você, de uns 30, 40% dos professores que hoje 

trabalham, iriam embora. Então, existe uma parte disso, aquela parte 

significativa, se hoje são 300.000 mil... No mínimo, no mínimo ficaria 70.000, 

80.000 mil iriam embora! Porque não estão satisfeitos com o que ganham e 

não estão satisfeitos porque não é aquilo que ele gostaria de fazer. As 

pessoas as vezes faz coisas por necessidade, eu acho que isso, cria um 

vazio, se for por necessidade, eu teria que me virar, eu iria batalhar se 

realmente eu quisesse ficar só na educação. Isso tem que ser de pessoa 

intimo! Não é o governo dando... Eu sei que o governo paga mau, uma das 

características da... Desse perfil do professor, é em função do salário, se o 
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governo pagasse... O dobro que ele paga, você ia ver que briga feroz, seria 

no meio do magistério, como existem empresas estatais que pagam melhor, 

apesar que os concursos já foram bem puxados, de matemática se 

escreveram quase é... 46.000 mil e passaram 13.000 mil, chamaram todo 

mundo e “ta” sobrando aula, quer dizer, tem muita gente que quer ser e não 

tem o mínimo de condição. Eu passei no ultimo concurso... Eu não estudei 

muito não... Porque eu não tinha tempo eu tinha que “ta” na universidade, “ta” 

dando aula e me preparando, eu não me preparei muito bem não e eu 

consegui passar na metade dos 13.000 mil, então quer dizer que tem alguma 

coisa errada, pra cima tem coisa... Sabe? Menos do eu em termos de 

matemática ou de que? Entendeu? Eu acho que eu tenho meus deveres 

como professor, porque eu me dedico exclusivamente a isso, essa é uma 

autocrítica, mas perto do que existe no universo que ”se” “ta” trabalhado eu 

me considero uma pessoa da media pra cima. Então o ensino “ta” defasado, 

por esse motivo. Hoje é dinheiro, vocação tem alguns... 

# A vocação é importante então? 

• É importante. É importante, deveria... 

# É como um dom? 

• Tem dom. Tenho, eu acho que na sala de aula eu sou um... Do dia-a-dia... [...] 

Dentro da sala de aula, existe uma... Um universo de como convencer alguém 

de que você esta falando alguma coisa que interessa e às vezes você não 

consegue. 

# Então vai além do que você aprende na faculdade? 

• Muito bem, muito, muito, muito... É, você tem que ter uma visão do mundo, 

não adianta só entrar e falar “é matemática”, as vezes eu começo contar é, o 

ciclo menstrual da mulher pra poder “mas professor, o Sr. É professor de 

matemática, de biologia? Eu falei: “não, eu “to” falando pra você que você tem 

que saber contar até vinte e oito, dividir por dois, quatro antes, quatro depois, 

se você fizer uma relação você vai engravidar”. Então eu não posso ter 

somente a área de matemática, em determinados momentos eu tenho 

assuntos que são de outras áreas, mas por uma questão assim de... De 

momento... Só isso.  

# E... Com que classe social você se identificaria hoje? 
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• Eu? Eu sou classe media, dentro do Brasil eu sou classe media... Pelo que se 

considera o IBGE e tal... Eu sou classe media e posso chegar, pelo fator onde 

eu trabalho, renda familiar eu sou considerado classe media alta, não media, 

classe média alta. Pelo que... Eu percebo, minha esposa percebe, então é... 

Um outro... Um outro... Entendeu? 

# Isso porque você trabalha e tem o outro serviço? 

• sim. 

# Se você vivesse só da educação... 

• Não! Eu seria classe media... Não sei, estaria na linha da pobreza. [risos]... É 

verdade... Falaram que tem que direito de você se vestir, ter moradia, lazer... 

Com o salário... Tenho exemplos de uma pessoa... Os sacrifícios que ele 

faz... Pra sobreviver...  

# Você acha que o professor não ganha pra isso? Pra sobreviver pra...? Pra se 

vestir? Pra lazer? 

• Não... Ele é... O sujeito “ta” ali dentro... 

# Sobrevive “né”? 

• É. 

# Tenta sobreviver... 

• Ele “ta” fora da realidade. 

# Vou virar um pouco mais a pagina aqui... Aqui nos temos dois profissionais: O 

professor hoje, e um empresário “né”? E um arquiteto. Qual que você acha que a 

sociedade valoriza mais? Por que? 

• Olha, é... A sociedade, ela valoriza o professor... Ela não... Não desvaloriza o 

professor, mas a sociedade, quando exige a participação dela como uma 

forma de, de ajudar na luta do professor, ela se volta contra o professor, então 

é gozado, ela quer que o filho dela tenha um bom professor, ela quer que ele 

tenha uma boa escola, mas ela não participa das lutas, ela não participa dos 

momentos em que o professor precisa de apoio... Então a sociedade acha 

que o professor é importante... Tudo isso aqui pra sociedade... Como a... As 

pessoas comuns... Tem o seu valor, mas o professor é o ponto a partir de 

tudo, então acho... O que falta é: As pessoas que formam esse grupo 

chamado sociedade, realmente quando um professor pedir é... Perceber que 
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o professor “ta” lutando pra uma coisa, que ela também perceba que isto vai 

influenciar o filho dela. 

# Você tem filhos? 

• Tenho uma menina. 

# Se você pudesse escolher uma profissão pra sua filha? Você pensaria no retorno 

financeiro?  

• Não, eu acho que ela tem que se sentir bem... Eu acho que ela tem que fazer 

o que ela gosta. 

# Certo. 

• Não... Eu jamais dirigi... Eu falo pra ela... “Eu não te adestrei...”, “não se 

adestra filho!”. “Se” não pode fazer do seu filho uma coisa que você queria ter 

sido... Não faça seu filho de um instrumento de realização, é ele que tem que 

se realizar... Não procurar pra ele um mundo que ele seja bom, que ele seja o 

melhor, ele tem que batalhar por isso, porque o mundo exige, cobra e é muito 

mal pra quem não é bom... Bom no sentido profissional tem que se preparar, 

porque um dia o pai e a mãe vão faltar... Ela tem que... Ter essa força. 

# O que é ser bom pra você? Um bom profissional? 

• Um bom profissional? 

# É. 

• É aquele que... A diante do desafio da profissão ele consiga resolver os 

problemas... Esse é o bom. Tem aqueles que são excepcionais, mas os 

excepcionais são pessoas que estão num mundo pra comandar os bons e às 

vezes não acontece porque o cara pode ser é... Engenheiro e comandar e 

não ser um cara excepcional, geralmente ele vai ter uma firma que vai ser 

muito boa... Ou ele se cerca de pessoas boas e excepcionais e ele só banca, 

ou ele se queima, tem exemplos de famílias ai como o Camargo Correa, 

aonde morreu o pai... Ele não deixou nenhum, ninguém tomar conta da 

empresa a não ser, ele determinou que fosse gerenciado por pessoas é... 

Profissionais, lucros, não sei o que, não sei o que... Tem que ser... Vai para 

os filhos, mas eles não põem a mão, porque ele sabia quem tem capacidade 

ou não, então ele já tinha a visão “né” Uma empresa grande... È isso. Eu acho 

que a pessoa tem que ser bom profissional é aquele que consegue responder 
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aos desafios do dia a dia... Tem certas coisas que talvez você não consiga, 

tem um limite “né”? 

# O professor bom profissional, “se” acredita que tem relação com dom, que a gente 

tava falando? 

• Tem, não existe o bom profissional mecânico. 

# E ai como que você justificaria o salário? 

• O salário é a decorrência da [...] Quando você é... Constrói um prédio, mas 

não constrói junto com o prédio uma estrutura... Pra essas crianças terem um 

acompanhamento psicológico... Ter um acompanhamento... De uma 

socióloga... Assistente social e diante os problemas ela pudesse intervir ao 

governo, o povo não tem dinheiro, é uma miséria desgraçada, em Diadema é 

uma miséria, tem um milhão de pessoas, mas de poder aquisitivo, então 

como que você vai? Eu tenho alunos aqui que [...] levar cesta básica, estão 

passando fome... E tem um assistente social na escola? Ela sabe? Tem 

tantas ONGS, alguém poderia dar uma cesta básica. Então é isso que falta, 

então o governo não adianta só erguer o prédio, o prédio por si só é uma 

estrutura, tem que ter manutenção se não ele se deteriora... O que falta é: 

pessoas que queiram trabalhar, pra isso o salário teria que ser agradável, 

porque se não você não consegue atrair pessoas boas, então é isso. 

# É, na nossa sociedade “né”... Se você pudesse é... Viver só do magistério, você 

viveria? 

• Financeiramente? No estado? 

# É. 

• Não... 

# Não da pra viver? 

• Não, é uma questão “assim” de... De saber o que... O que você quer na vida é 

aquilo que eu falo, se você vai viver de magistério só como profissional do 

estado não. Você tem que se especializar você tem que procurar escolas 

particulares tem que começar a dar aula pra faculdade, você tem que ampliar 

seu universo, se você ficar restrito a professor do ensino fundamental e 

médio, você no estado, você vai passar muita raiva. 

# Raiva? 
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• Raiva, porque a raiva, a raiva vem do que? “eu quero aquilo pro meu filho e 

não posso dar”, “eu quero trocar de carro e não posso”, “eu quero compra 

alguma coisa e não posso” ... Porque eu não tenho o respaldo, eu não 

tenho... Então é complicado, as pessoas hoje vivem em um mundo material. 

# Tem muita gente assim “né”... Na rede estadual... É... Você acredita que... Se você 

tivesse vivendo só da outra... Do seu outro emprego você é? 

• Técnico em informática. 

# Técnico em informática... Se você tivesse, não sei, investido muito mais nessa sua 

área de informática, e pego “assim” vários empregos nessa área, você acredita que 

sua classe social seria diferente? Se você tivesse deixado o seu ideal de lado um 

pouco e ter investido só nessa área que dá dinheiro, você teria ganhado bastante 

dinheiro?  

• Olha... Quando... Quando eu comecei nessa área, eu trabalhei em empresas 

grandes, eu trabalhei na Uniban Sistemas, trabalhei na Telesp, trabalhei 

numa firma que aqui é... [...] Aqui em Diadema, São Caetano... É... São 

Bernardo, depois eu fui pra UNESP. Então, o que “que” acontece é que... 

Quando eu entrei na UNESP, eu não mudei mais, porque tem uma época na 

idade da gente, que a gente tem que aprender, eu sempre na minha vida 

quando eu não “to” contente, não estava contente com o lugar eu mudava... 

Então é isso. Eu estava na Telesp, no tempo da telesp era uma das melhores 

empresas que tinha em São Paulo... Não me agradou eu sai, quebrei a cara 

por uns seis meses, eu sai e fui pra outra empresa, fui pra ABC 

computadores, que também é uma outra empresa do ramo, não deu certo eu 

vi colegas muito bons serem mandados embora, ai eu tomei o choque da 

realidade, que não basta você ser bom em alguma coisa... Na área é... Fora 

da área do serviço publico não basta ser bom, quando não se tem lucro, 

mesmo os bons são mandados embora, são cortados a cabeça, sem o 

mínimo de consideração... [...] pessoas com famílias, em seis meses não deu 

certo um empreendimento, eles mandaram todo mundo embora e eu fui burro, 

uma semana antes eu pedi a própria conta porque eu vi que não ia agüentar 

aquilo lá... Eu pedi a conta eu ia receber [...] reais, mas quando eu entrei no 

serviço publico na área de informática eu fiquei, porque eu já tinha uma certa 

idade e eu tinha que me estabilizar, eu não podia deixar mais esse lado de... 

“Vou pra onde eu quero, não” to “contente aqui” Hoje em dia eu trabalho na 
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UNESP e eu não estou contente, estou contente não pela UNESP, mas pelas 

pessoas que estão comandando a universidade, pela filosofia das pessoas 

que estão trabalhando lá no momento, mas eu não posso sair mais de lá, 

porque eu tenho cinqüenta anos vou fazer cinqüenta e um, faltam cinco anos 

pra mim me aposentar, uma aposentadoria integral... E eu não posso joga 

isso fora, é a minha velhice, só por isso... Se fosse quando eu tivesse trinta 

anos de idade, eu daria um senhor bico. 

# Depois de aposentado você pretende dar aulas e complementar o seu salário com 

aulas?  

• Não é... Seria mais por eles não me agüentarem em casa... É uma questão 

do salário quando eu me aposentar, não é tanto... Mais pra fazer aquilo que 

você gosta?...Eu estou aqui hoje... Até o ano passado até o... Até o mês 

desse ano, eu tinha que ficar aqui, porque eu tinha dividas que eu assumi 

durante... [...] Se o ano que vem eu quiser eu vou embora... Mas não é o que 

eu quero. 

# Você acha justo, que nem, a sua formação é matemática “né”? E com essa 

formação, você conseguiu o emprego de... 

• Técnico. 

# De técnico em informática? 

• Não, não exigia, exigia formação até o segundo Grau, eu tinha segundo grau, 

ensino médio e conhecimentos técnicos específicos da área... Esse é o perfil 

do cargo. 

# É, mas quando você se formou na Fundação, era aquela habilitação em 

matemática com informática? 

• Eu não tirei lá, eu comecei, “tava” faltando um ano, eu tava na Telesp, era em 

São Paulo, e ai enquanto eu “tava” na telesp eu “tava”... E “tava” fazendo 

Santo André e “tava” dando aula na prefeitura, então estava com minha 

agenda lotada e eu não tinha como manter a prefeitura de São Paulo, 

trabalhar na Telesp e vim na Fundação, ai eu optei por uma escola aonde eu 

ia tira o diploma... E a minha formação matemática... 

# Licenciatura... 

• Plena “né” só! Não terminei Santo André por... Um dos motivos foi esse, 

porque eu tava com a vida toda em São Paulo e eu não tinha como ficar em 
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Santo André e continuar na prefeitura dando aula, continuar na Telesp e me 

formar, ai eu optei por me formar... Numa faculdade que ficava a Dez minutos 

de onde eu dava aula... Tudo o que eu conheço de matemática eu comecei 

estudar quando eu fiz engenharia na FEI... Entendeu? Eu não aprendi nada 

de matemática...[...] Alguma coisa descente em faculdade de matemática... 

tudo o que eu aprendi, tudo o que eu sei de matemática é por conta de que 

eu entrei em uma faculdade de engenharia, não na faculdade de matemática, 

as faculdades de matemática que eu passei, eu acredito que deixou muito a 

desejar, a pesar que, a Fundação tinha professores muito bons inclusive a 

maioria deles eram professores da FEI, então eu não fiz as matérias, eu levei 

já tudo pronto, entendeu? Por isso que eu fiquei um ano lá fazendo as 

matérias que eu não tinha feito na FEI, eu tinha passado em tudo o que era 

calculo, tudo o que era... O professor que era responsável lá, foi meu 

professor, “o que “que” você “ta” fazendo aqui?” [...]conheci os professores 

lá... Não sei hoje em dia, quando eu fiz eram muito bons, entendeu? Então 

é... Eram bons professores, eu nunca assisti aula lá, é uma instituição seria, 

não sei quem se formou agora como que está “né”... 

# Faz um tempinho já... 

• Era uma fundação seria. 

# A pergunta que eu ia fazer era assim: Porque existem profissionais que... Como 

você não fez “né” mas existem é... Existia até um tempo atrás a habilitação, 

matemática com ênfase em informática, quando eu me formei tinha essa turma. 

Então, aquele profissional faz o mesmo curso, paga investe o mesmo tanto na sua 

carreira, só que um opta por uma área do magistério, outro opta pela área fora, 

muitas vezes esse que vai pra fora, ganha muito mais que aquele que foi pro 

magistério “né? Então é uma realidade um pouco cruel, eles investiram o mesmo 

tanto na carreira deles, e quando vai ver o retorno desse investimento, é bem 

diferente isso acontece em biologia, se você for um biólogo que...” Ta “em outra 

área, e comparar com um biólogo que” ta “dando aula, aquele biólogo que da aula 

trabalha o triplo pra tentar ganhar... Às vezes menos... 

• É o perfil da economia, é o perfil da economia... A massa de pessoas que se 

deslocam para as áreas de acordo com o poder econômico, a gente não pode 

é, pensar que existem só pessoas que estão no estado por ideal, não! São 

aquelas que não conseguiram entrar nas melhores funções que acharam 
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então ela se encaminhou pra uma coisa que ela achava que era mais fácil 

construir ou morrer de fome, por isso que não se valorizou, por isso que 

houve a deteriorização... 

# Você sabe que existe um deteriorização do próprio profissional que “ta” aqui 

dentro... Ele mesmo não valoriza isso aqui... 

• Ele valoriza e quando ele chega aqui ele quer ganhar mais, então é isso, pelo 

o que ele tem que fazer... A massa do serviço à responsabilidade, ele tem que 

ganhar mais, mas se ele tivesse tido a oportunidade pra ir pra área particular, 

pra outra área e ganhar mais ele não ia passar por isso, a maioria não iria 

passar, é muito desgastante a sala de aula, hoje em dia eles não são da 

mesma época que você se formou, a minha nem se pensa ainda, porque eles 

perderam, o professor perdeu a principal “coisa” que ele tinha... “O aluno 

devia respeitá-lo” Respeitar não é sinônimo de ser subjugado, mas respeitar é 

respeito, eles não tem... A maioria dos alunos eles não tem respeito, porque 

eles não tem, porque houve uma deteriorização da família, porque a mãe não 

fica mais com o filho, a mãe vai trabalhar, então pai e mãe saem, a criança as 

vezes, num lugar pobre fica sozinha na rua, quando é classe media vai pra 

uma escolinha é isso, quebrou-se o elo de família... Quebrou-se a educação 

dada em família... 

# Respeito que você acredita que havia naquela época... 

• Eles tinham muito mais terror... A educação é dos modos de... Da minha mãe, 

quarenta e não sei o que, era a maioria era terror... [...] Eu tive professores 

que eram terroristas, eles intimidavam os alunos até na força física... 

# È, podia bater naquela época. 

• Podia bater, podia... Palmatória, então eles criaram o terror, não o respeito. É 

diferente. 

# Mas existia mais a família, existia mais aquilo que você falou que hoje não existe. 

• É porque houve uma deformação maior ainda quando a família se separou 

pra trabalho, onde criou-se é... O direito “né” da mulher trabalhar que eu não 

acho que “ta” errado, mas quando se abriu esse leque de oportunidades da 

mulher trabalhar, o homem trabalhar e o filho ficar sozinho... É por uma 

necessidade... Necessidade porque o mercado começou a pagar menos pra 

mulher e tirar emprego do homem, é o jogo... Tudo é economia, tudo é 

economia... Não tem nada haver com evolução da mulher, na guerra a mulher 
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começou a trabalhar porque o homem “tava” lutando, percebeu-se que a 

mulher era muito capaz de exercer as funções pesadas e percebeu-se que se 

pagasse menos ela ficava. Então os caras sempre estão na frente da gente, o 

cara que tem o poder econômico ele sempre “ta” na frente. O que se faz na 

China, elas vão trabalhar em fabricas, elas trabalham na fabrica e em frente a 

fabrica é onde ela dorme, ela não pode ter namorado, ela não pode ter 

relacionamento nenhum, ela trabalha doze, treze horas feliz e contente 

porque “ta” empregada e volta marchando pra onde ela tem que dormir a 

noite... Porque? Porque a mão de obra é barata entendeu? Não houve 

valorização da mulher, não houve! É que economicamente é vantagem, o 

poder econômico é a maior graça que existe no mundo é a... O poder 

econômico a esse nível, é a corrupção de valores, se der mais certo... Tem 

trabalho infantil na Índia, tem no Brasil também que é “os meninos das 

pedrinhas” então que “que” é isso? Da dinheiro explorar a criança, se 

explorava na revolução industrial,[...] crianças, então, tudo! Eles vão se... 

Moldando a situação, os caras “qué” ganhar dinheiro, os cara “qué” ganhar 

dinheiro, quem tem dinheiro quer fazer dinheiro, independente se eu fizer uma 

desgraça a sua vida, é por ai, o pior... O povo... A mulher tem que entender 

vai demorar pra ela ter igualdade salarial porque o mercado é machista, a 

maioria é homem que manda. 

# E o poder aquisitivo do professor, vamos voltar pro professor. Você acha que 

com... Realmente você falou que você ganha muito mal “né” sobrevive nessa 

profissão é... Você acha que ele tem consciência disso? Que ele tem consciência do 

seu... A formação do professor do resultado pra ele ter consciência da perda de 

poder aquisitivo que ele tem? 

• Ele tem, ele tem consciência sim, quando ele vai no supermercado ele vê, 

“não posso compra isso pro meu filho, porque senão não vou poder pagar a 

conta de luz”, eu não posso dar um presente que eu acho que o meu filho 

merece, mais caro porque isso vai fazer falta pra pagar a conta de telefone, o 

professor tem noção... 

# Prioridades culturais então passam longe? 

• Não, ai você tem que... Se tem que pegar a carteirinha da “apoesp” pra pagar 

metade que nem o... O estudante. Entendeu, é uma forma de você... O 

professor... O professor... O professor não devia ter isso, devia pagar inteira e 
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ganhar pra pagar inteira... A meia não é um... A meia se tornou... A meia não 

é um desrespeito, não é uma graça, se eu ganhasse muito bem e você me 

desse meia entrada no cinema e nas coisas, eu acho que ai seria uma forma 

de reconhecimento, mas não, isso é uma forma não de reconhecimento, 

reconhecimento se paga o trabalho da pessoa de acordo com a importância, 

esquece é, porque. A maioria que “ta” em escola pública é filho de pobre, e 

filho de pobre... Pobre é massa de manobra, pobre é aquele que vota de 

acordo com o Lula “lá” com cinqüenta reais que o cara dá por família, 

entendeu? E ele não “ta” dando uma formação melhor, educação, uma... 

Perspectiva de melhoras, ele “ta” alimentando, tudo bem, tem gente passando 

fome, então o cara tem que ter uma... Mas é isso. 

# É... Você acredita que a sua situação econômica hoje “ta” melhor do que a dos 

seus pais?  

• Olha... 

# Como que era ates? 

• Eu acho que... O mundo em que o meu pai e minha mãe viveram, “assim” na 

mina idade, na minha idade não porque eu já... Na idade... Trinta quarenta... 

Trinta anos, era um mundo completamente diferente, começou a... Ao inferno 

da televisão, porque a gente vivia “minha filha” ganhava no fim do ano um par 

de tênis uma calça e uma camisa, tinha o que de comer... E só. E era feliz... 

Tinha “trocentos” mil primos, ia jogar bola na rua com os primos e era feliz. 

Então quando você acelera o consumo das coisas, você destrói... A maior 

maquina de destruição, da sociedade de um povo, é quando você enfia a 

televisão, porquê a televisão ela não respeita pobreza... Ela mostra aquele 

iogurte maravilhoso, ela mostra aquele carro maravilhoso, você é um pobre... 

Você não ter dinheiro pra comprar uma “conguinha”, um chinelo Havaianas, 

que é caro hoje em dia, então o meu pai e a minha mãe viveram numa época 

onde essas coisas, não tinha acesso. Existia riqueza mais não sabíamos o 

que era riqueza, nós não visualizamos a riqueza na nossa sala, num sofá 

furado. Tinha um tempo na minha casa que o sofá tinha uma... Uma lata de 

qualquer coisa pra não cair no chão. Tinha um papel de bala na televisão pra 

ficar colorida. Então a televisão é a maior fonte de... Coisas erradas e certas. 

Ela peca por mostrar pra você: o rico vai ter isso e você não vai ter. Então o 

meu pai e a minha mãe, eles viveram numa época, graças a Deus, muito feliz. 
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Eles escutavam rádio, depois de setenta que eles começaram a ter televisão 

em casa. Eu assistia o desenho do pica-pau era inglês, porque eu não 

entendia coisa nenhuma. 

# Seus pais têm nível Universitário? 

• Não. Minha mãe tem o primário e meu pai terminou o ginásio. 

# Nesse ponto houve uma melhora, “né”? 

• Ah, “assim”, uma melhora educacional sim, mais pra época deles ter um 

primário e ter um ginásio, era o máximo. Não tinha acesso pra [...] porque não 

tinha direito, não tinha escola, não tinha direito. 

# Você acha que dá pra um professor pensar em ter “assim”, ter expectativas de 

ascensão social? E na realidade que “ta” hoje, dá pra ele sonhar em mudar essa 

classe social, ganhar mais, ter esperança? 

• A pessoa que acha que o Estado vai fornecer essa função, “acho” que ela é 

uma pessoa totalmente utópica. Ele tem que se sacrificar pra ir pra outra área. 

Na área de educação isso dá mais dinheiro. É uma questão de sobrevivência. 

Aquele que entrar no Estado e achar que o Estado vai suprir suas 

necessidades, e parar de estudar e parar de se formar, ele vai se “lascar”. 

Daqui a um tempo ele ta na parte de loco do servidor publico “lá”. 

# Vamos falar um pouco do trabalho do professor. Antigamente o professor tinha 

uma serie de funções burocráticas, como dar notas, provas, prazo de entrega de 

notas, provas, aqueles documentos “e tal”. Você acredita que hoje nós temos um 

sistema de ciclo que eu já te falei que flexibilizou um pouco o ensino. Acredita que 

hoje o trabalho do professor, está menos burocrático? 

• Não. A educação não evoluiu, não. A educação continua tendo notas, corrigir 

provas, fazer tarjetas, talas, passar notas. A burocracia continua a mesma 

coisa, e às vezes o Estado inventa mais coisas ainda. Tem lugares “aí” que 

fizeram “uma tal” de ficha de acompanhamento, se o cara vai mal, você tem 

que pressionar a ficha parece um dicionário.  

# E isso é bom ou ruim? 

• É ruim porque você preenche o papel, o papel aceita tudo. O papel não traz 

solução, o papel é uma forma de escrever, escrever e jogar fora e ser 

reciclado se for bom. Não tem evolução nisso não, a evolução só se parte 

quando você der pra essas crianças... Elas passam fome, então a escola tem 
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uma merenda descente. Elas vêm aqui porque, elas têm o que comer e o 

professor vai dar uma coisa pra elas aprender pra ela evoluir, e quando ela 

sai daqui ela não sai com nada, ela não sai com nada. 

# Então o trabalho do professor continua com a mesma burocracia, e isso é ruim? 

• Pro professor, é ruim. 

# E pro aluno? 

• Pro aluno? O aluno não percebe isso. O aluno não percebe... A idade que ele 

tem, ele não percebe. Ele só percebe as coisas quando ele “ta” mais velho, 

quando ele tem mais idade. Ele só dá valor, eu mesmo, em certas aulas, “pô”, 

por que “que” eu não prestei mais a atenção, não fui mais dedicado? É lógico 

que isso pros alunos normais “né”, eu não me considerava um cara normal, 

eu sempre fui um cara “zuera”, então, o que eu plantei eu colho “né”, eu não 

posso exigir muito do aluno, porque eu já tomei cinco advertências, três 

suspensões, como que eu vou exigir de um aluno desse certas coisas, “né”? 

Então você [...] “né”? Então aí já é diferente. 

# Pra você, qual a importância da avaliação escrita? 

• Avaliação escrita? 

# É. Ela é importante mesmo ou pra você ela não passa de mais um trabalho 

burocrático dos professores porque isso não avalia nada mesmo, você avalia o aluno 

de outras formas... ? 

• Aqui a gente brinca, que aqui tem a avaliação global, “né”. Nós não 

trabalhamos: aqui tem a beleza... Aqui tem um... Não. Eu acho que, se você 

trabalha num assunto e você cobra dentro daquilo lá, “é aquilo que eu falo, 

certas coisas o aluno tem que saber...” o mínimo. É o que eu falo[...] você “ta” 

me queimando... Não faz isso não... “Se” tem que saber o que “que” [...] 

ficaram sabendo nada não... É por isso que eu falo! Você queima. Então você 

tem que cobrar, se a maneira mais correta é cobrar é tradicionalmente, 

inclusive houve uma discussão aqui ontem, houve uma discussão, sobre qual 

o tipo de avaliação que nós vamos fazer. Então, a avaliação, eu parto pra 

uma avaliação mais ampla possível que eu não pego o cara. Eu não tenho 

interesse nenhum de... Reprimir o aluno com a avaliação. Eu deixo ele 

consultar... Do um trabalho em grupo... O objetivo, eu falei pra eles: não é 

esse você tem que saber o mínimo! Eu quero que você saiba o mínimo. 

# Aquele professor que se baseia só na prova, é um professor... 



 

 

17 
 

 

 

• Ele é mal-visto pelo colega... Pelo colega não, se o cara quer dar quinhentas 

provas porque ele acha que isso vai valorizar o trabalho dele, ele que faça! Eu 

não faço isso. A valorização pessoal é como você representa na sala de aula, 

você sabe que você fez o máximo naquela classe, e tem classe que o máximo 

que você faz, mesmo assim eles não querem aprender o mínimo, então eles 

têm uma dificuldade...É a idade...De perceber...Que aquilo vai fazer falta. É a 

idade. 

# Maturidade. 

• É a maturidade... O Estado colocou uma... Se você não sabe nada você vai 

chegar até o colegial, até o primeiro ano do Ensino Médio do colegial. 

# Você concorda com essa...? 

• Eu não concordo porque... Você mascara muito a realidade... Aqui mesmo na 

escola eles fizeram um projeto de alfabetização de alunos na sexta serie... 

Então como que um aluno na sexta serie não sabe ler e escrever nada?Nada! 

Não sabe mesmo é analfabeto, que eu considerava no antigo Mobral “puro” é 

aquele que só sabe assinar no Maximo escreve o nom, então é isso... O... É... 

Nós “tava” falando do? Do aluno... Não é boa não, ela é... Aqui mesmo tem 

esse projeto... “Como na sexta serie o aluno não sabe ler nem escrever 

nada?” Então é uma escola que tem um diferencial, eles fazem uma provinha, 

eles percebem, a escola percebe isso e alfabetiza, pra depois devolver ele 

pro... Pra... Próxima serie... Isso ocorreu aqui e foi uma vitória do pessoal. 

Isso é feito a tarde aqui, é um... Uma continuidade da escola, a maioria das 

escolas vão empurrando, aqui quando se percebe, da um breque... Se já tiver 

no colegial é encaminhado pra alfabetização de adultos, porque que não 

adianta, ele não sabe nem ler nem escrever. Que “que” ele vai fazer? Que 

relação é essa? 

# Então pra você... A escola era mais eficiente quando ela podia reter, você 

acredita? 

• A escola era mais eficiente com a retenção, era porque o cara te cobrava, 

será que é... Tudo bem que você tinha que decorar geografia historia, mas 

você decorou? Decorou? O que... Você tem que depois escrever aquilo? Que 

“que” você treinou no cara? “Memória e escrita”, o cara tem memória e tem 

escrita, esse cara já é normal... 

#  muito importante, a memória “né”? 
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• Guardar as coisas... E reter. 

# Vai ser muito importante na velhice. Então você acredita que o ciclo... Pra gente 

terminar, o ciclo mudou a função do professor?Essa é... Essa nova lei ensino, mal 

interpretada, entendida, pelas escolas e atropelada “né” pelo... Pelas diretorias de 

ensino, porque tinha que ser implantada, que acabou gerando uma progressão 

automática... Alterou a função do professor, desvalorizou mais esse profissional? 

Você acredita que influenciou? 

• Desvalorizou... A partir do momento é... O professor é... É porque é o 

seguinte, em toda classe existem os normais e os anormais, tem professores 

que são anormais como pessoas, eles não conseguem enxergar na frente 

daquela criança, os anseios, as expectativas, então tem cara que com isso ia 

é... Ter o prazer de reter, eu sou contra esse prazer de reter, Então existe. Em 

toda a historia, tem o lado bom e o lado ruim, se tivesse a evolução, mas se 

isso fosse, se o cara tivesse uma boa aula, tivesse um ensino bom, não teria 

problema nenhum a evolução automática... Você tiraria do aluno esse peso 

da prova... 

# Só que na maneira como ela foi colocada... você vai empurrando, você é obrigado, 

você não pode reter... Como é que se faz?Uma perguntinha bem importante pra 

mim... É, se você concorda com o meio de ascensão e ingresso na carreira publica? 

• Eu acho que... 

# Os concursos, você concorda com os concursos públicos? 

• Concurso... Ele não mede a didática... Ele não mede se aquele cara 

realmente tem vocação... O pecado do concurso é que ele não mede aquele 

cara que é do “ramo”, como se fala, o concurso ele mede, através de testes 

pela parte escrita que é muito “xarope” não mede se o cara tem raciocínio se 

o cara tem velocidade de pensamentos, se o cara tem o domínio de uma sala 

de aula, não adianta você passar num concurso e você depois de uma 

semana você “ eu to ferrado não consigo dominar esses caras” E dominar no 

sentido “assim” de motivar pra ele assistir sua aula, não dominar fisicamente, 

não dar “porrada” não é isso não, eu sou contra  esse termo, de ser violento... 

Eu só bato na mesa, porque eles têm que ter um choque de autoridade às 

vezes, todos tem, tem que existir o respeito, se não é respeitado 

naturalmente. Então o concurso não serve, mas é um mecanismo... Se você 

pegasse esse concurso e fizesse depois uma entrevista... Psicológica, 
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dinâmica de grupo e fosse classificatória, se vai ver que uma parte desses 

caras não servem pra entrar em uma sala de aula... Esses caras são os caras 

que vão pra palmatória, que vão pra parte de “soco” porque você fica louco, 

você tem que trabalhar como que você vai fazer? Se você não suporta você 

vai entrar em quê? Se começa a entrar em “parafusos” 

# Se você pudesse, você consegue ver na escola uma hierarquia? Você acredita 

que existe uma hierarquia dentro da escola? 

• Essa escola existe uma hierarquia 

# Abaixo dela... 

• Existe o professor Zé Luíz que é o coordenador e é respeitado, existe a 

professora Alice que é responsável, eu pessoalmente eu sempre trabalhei 

com hierarquia na minha vida... Tem que existir tem quem manda, quem 

manda não é quem manda, tem capacidade de escutar as criticas... 

# Que não é fácil. 

• Que não é fácil, se existiu alguma coisa desagradável ela dá a liberdade de, 

por exemplo, eu conversar, se eu tiver alguma coisa com o professor Zé 

Luizio, com o coordenador pedagógico e conversar com ele, tenho certeza 

absoluta que ele vai me ouvir... Existe alguns lugares que ainda ocorre isso? 

Existem, mesmo em Diadema que tem fama de diretores que não respeitam 

professores, em todos os lugares existem aqueles que são normais e 

anormais, os normais de direção são pessoas bem educadas e criam ciclo de 

respeito e amizade pelos profissionais e tem os anormais que só querem 

mandar e dá “porrada” e na primeira remoção, todos vão embora. 

# Certo. Abaixo da... Dos vices e coordenador existiriam professores? 

• Olha, existe uma hierarquia aqui... É que é o ciclo por uma questão que existe 

a secretaria que eu trato com respeito igual ao diretor... Ela faz uma parte 

administrativa que eu tenho que respeitar, respeito, ela estaria em um nível... 

Ela esta acima de mim porque eu acho que o pessoal da secretaria também... 

Eu acho que todo mundo tem que respeitar, mas eu acho que o professor na 

escala, não é isso que ele estaria abaixo deles, mas ele tem que ter o 

respeito, ter o momento de você se dirigir, tem o momento de você reivindicar, 

de você conversar, acho que é por ai. 

# No seu lugar “né”? 
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• No seu lugar... 

# E os alunos... 

• Estariam abaixo pela hierarquia. Existe uma escala, existe uma pirâmide de 

hierarquia, existe. Não podemos inverter... 

# E os serventes e funcionários de... Agentes de...  

• Estariam a nível de qualquer funcionário... Eu não vejo uma necessidade de 

colocar o servente abaixo do aluno não, não tenho isso, eu acho que eles 

estão num nível de consideração igual... De importância com o aluno, é 

importante também, tanto com o aluno, eu não consigo discriminar a parte de 

quem trabalha limpando, a parte que fica tomando conta deles no pátio, eu 

não consigo... Eu não é... Por uma questão de hierarquia, talvez com certeza 

eles estariam abaixo da minha importância, mas sem eles você não consegue 

trabalhar não, não tem quem vai limpar o banheiro, num tem ninguém pra 

varrer, quem vai fazer a merenda? Quem vai abrir o portão e ficar olhando? 

Quem é responsável só tem importância, existe hierarquia, mas todos são 

importantes “né”. 

# “Ta” certo. 

• O aluno é importante porque sem ele a gente ficaria só. 

# Você acha justo ter cargo de confiança? 

• Cargo de confiança? 

# No emprego publico, por exemplo, o vice-diretor é um cargo de confiança... Não só 

o vice “né” tem cargos que nem na diretoria de ensino, existe cargo de confiança... 

Gera toda aquela politicagem, se acha que no serviço público, “se” acha isso legal? 

• Eu acho que é o seguinte... Depende, cada historia é uma historia “né”? Por 

exemplo, aqui tem a vice-diretora é a pessoa que é dos professores... Então... 

# Não trouxe de fora. 

• Não trouxe de fora, entendeu? Então ela... Mesmo uma outra, aquela vice que 

foi embora, era gente fina. Existem aqueles, existem coisas que... Podem se... 

São suportáveis sem problemas. Na mina opinião, se tem concurso pra 

diretor... Classifica e fica como vice-diretora até assumir, tudo bem, não tem 

problema nenhum... [...] eles não pagam mais? 

# Eu não sei se ganha mais, acho que ganha. 
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• É o cargo de vice-diretor, concursar aguardando pra direção e pagar mais [...] 

A dona Vera com certeza ela não trabalha sem vice-diretor, se não ela vai 

ficar louca. 

# É que vice-diretora é cargo de confiança “né”? 

• É de confiança, mas... Mas é o que eu falo, se fosse concursado eles teriam 

que ganhar mais, criar um cargo pra ganhar mais... 

# Seria um cargo... 

• Concursado teriam... Confiança, e cada escola é...  Cada escola. Eu falo pra 

você, no caso aqui não tem problema porque são pessoas que são da 

comunidade, são pessoas que não são odiadas, são amadas e não tem 

problema... Por enquanto ela está boazinha... 
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ENTREVISTA DA PROF. JÚLIA - ÁREA PORTUGUÊS   

# Pesquisadora 

• entrevistada 

 

# Por que, que você escolheu o magistério? Qual foi o percurso que você percorreu 

quando você optou lá na faculdade?  

• O magistério mesmo, o magistério mesmo.  

# Ah o ensino médio? 

• Na época do ensino médio eu fiz o curso de magistério.  

# Magistério? 

• Que agora, cessou né não tem mais. Ah, como é que eu comecei? 

# Depois você fez letras? 

• Depois eu fiz letras, depois eu fiz pedagogia. 

# Ah, tá. 

• Coordenação pedagógica né o que eles chamam. 

# Por que você optou pelo magistério lá no ensino médio? 

• No ensino médio? ... Ah é meio que um desafio porque eu            comecei 

assim, deixa eu explicar a trajetória toda. Eu comecei de 1º a 4 º serie, eu 

trabalhei 11 anos de 1º a 4º serie, ai teve concurso pra PEB 2 eu prestei ... 

ai eu consegui passar no concurso, eu falei bom agora eu tenho que optar, 

já trabalhava na prefeitura de Diadema e trabalhava como PEB 1,  eu falei: 

agora eu tenho que optar, ou eu faço um ou eu fico com o infantil, 

fundamental ou fund..2 Fundamental 2.  Ai eu acabei, ai eu falei “vou 

tentar, eu gosto de desafio né” 

# Nisso você já era formada?  

• Já era formada, já tinha 11 anos já de profissão. 

# E quando você foi optar pela sua carreira lá trás? Mesmo depois do magistério, 

você não pensou por que você fez essa opção, não tinha outras alternativas? 

• Tinha (riso) foi meio que por acaso assim, a professora de didática na 

época do Filinto ...  que é aqui em Diadema ....  

# hum ..... 

• Ela tinha o habito de passar e o magistério começava no segundo ano.... 

Não como hoje começa no primeiro, começava no segundo ano, então o 
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que ela fazia? Todo final de ano ela passava nas salas de primeiro ano 

oferecendo curso de magistério, perguntando quem gostaria de fazer o 

curso de magistério, explicava como era o curso.  Até hoje eu lembro que 

ela brincou, ela falou quem quiser ganhar dinheiro vá vender coxinha dá 

muito mais dinheiro. Dá muito mais lucro vender coxinha do que ser 

professor. Mais se você vai em busca de uma coisa diferente, você pode 

tentar, aí eu fiquei em casa pensei  “ah quer saber eu vou,  a vantagem é 

que eu já saio com uma profissão.” 

# A outra alternativa era fazer o ensino médio normal e tentar em uma faculdade?  

• Normal, e tentar uma faculdade, ai fazer Direito, né, minha intenção 

primeira era fazer Direito. 

# Ah, tá. 

• Mais ai eu pensei, falei não eu vou fazer [o magistério] pelo menos eu 

tenho uma profissão, terminou o curso tenho uma profissão. Já me 

garante uma forma de manter a faculdade depois né, pra quem não tem 

é... pra quem veio de classe ba... populares, pra gente é difícil fazer 

faculdade né... A gente tem que ter uma fonte de renda pra poder pagar a 

faculdade, falei bom, já é um caminho, pelo menos eu trabalho pago a 

faculdade tem como continuar os estudos né.  

# e foi o que aconteceu, logo conseguiu o emprego né?   

• e foi o que aconteceu né, eu acabei fiz o magistério, trabalhei um ano acho 

que foi em 87 que trabalhei 1 ano em escolinha particular, eles não exigem 

formação. Ai terminei 88, 89 eu já ingressei no estado como... estagiária 

que hoje é a professora eventual... Só que antes é o ...estagiário só tinha 

um contrato de 2 anos, pra você ficar como eventual na escola, e eu 

acabei gostando. Foi ate hoje já há 16..........   

# Ai depois você optou por letras? 

• Por Letras, mais eu ia fazer direito... 

# É... 

• eu prestei concurso pra Direito, prestei vestibular pra Direito, e minha 

amiga falou “vamos prestar outro” “então tá, vou fazer o que? Vamos 

tentar Letras?” Lá na faculdade de São Bernardo tem Letras, e a gente 

acabou optando por Letras, e foi a que a gente passou.  
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# Então a de Direito você não passou? 

• Não, a de Direito eu não passei, e eu acabei de novo gostando do que eu 

estava fazendo. 

# Aham... e você fez em São Bernardo? 

• Eu fiz na FASB. 

 # Ah, e quando você se formou?  

• Letras? 

# É? 

• Oitenta.....82 por ai. 

# Você sempre trabalhou mesmo estudando na faculdade? 

• Sempre trabalhei, estudava, e de manhã... 

# Sempre deu aula? 

• Sempre dei aula, trabalhava de manhã, dava aula de manhã fazia 

faculdade a noite, fiz o curso de letras assim... 

# Aham, depois teve a complementação... 

• aí eu parei um ano, é, parei um ano, ai depois do curso de Letras eu parei 

um ano, acho que em 94 teve complementação pedagógica no magistério 

ai eu falei “bom já é na carreira” né.....  Já que eu gostei da coisa. 

# Ta, eu vou te mostrar umas fotos agora que mostra um pouquinho do percurso do 

professor no século passado, desde o inicio do século, esta é uma sala de menino 

estão uniformizados, você conhece esse foto bem famosa da escola Caetano de 

Campos o professor no fundo da sala de casaca livro na mão, a sala bem 

uniforme, aqui a entrada das crianças também no inicio do século, as meninas de 

um lado meninos do outro...... 

• Do outro.... 

# Em fila, o quadro de professores dessa época homens? o professor Fernando de 

Azevedo, na biblioteca dele, biblioteca particular, uma sala só de meninas 

estudando música outras de meninos, aqui em 1930 começa a mudar um pouco o 

quadro de professores, a mulher entra no magistério, ela começa a participar mais, 

agente já vê mulheres se formando no curso normal, depois uma sala de 1960 só 

de mulheres..... 

• Mulheres... 
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# ...aqui é o recreio da escola Caetano de Campos todos de uniforme, escola 

Caetano de Campos é estadual ta? Aqui 1960, no científico ...  existia o curso 

científico, normal que equivalia ao colegial ...      

• Que é o ensino médio hoje.  

# A gente via alguns professores no ensino médio e tal...diferente do primário...  

• É.... 

# Que eram só mulheres...  

• É, só, parte de alfabetização primário ficavam só com as mulheres 

mesmo.... 

# É.... 

• Ate mesmo, na época da gente mesmo assim você percebia isso no 

ensino médio, é muito mais forte os homens no ensino médio que as 

mulheres, hoje não, hoje já ta....  

# Hoje já ta mais mesclado. 

• Mais mesclado.. 

# Aqui os homens iam de terno e gravata, as mulheres de sapatinho...aqui umas 

fotos atuais... a gente vê que mudou bastante o quadro desse professor, a maneira 

dele se vestir, a maneira dele se portar, houve um... caminho ai que o professor 

percorreu nesse século, você credita que olhando essas imagens pensando nesse 

caminho que o professor, enquanto profissional, caminhou nesse século, você 

acha que a situação econômica dele melhorou, piorou ou esta igual?  

• Ah eu acho que piorou, piorou em termos ne, eu acho que a profissão 

ficou desvalorizada, se a gente analisar o respeito que se tem hoje pela 

profissão de professor é muito menor, antigamente o pai tinha orgulho de 

ter o filho professor, é, você vê nessas fotos antigas ai, era um orgulho pra 

família ter um pai... um filho professor... Hoje não, quando você fala que 

vai ser professor o pessoal já fala “ai meu Deus, vai ser mais um sofredor 

na vida, vai ganhar pouco trabalhar muito sofrer dobrado porque vai 

agüentar aluno com problema” ,ne, então eu acho que... tem uma 

desvalorização muito grande financeiramente..... eu não sei quanto eles 

ganhavam lá atrás ne... mais financeiramente também eu acho que tem 

uma certa desvalorização, a gente tem que analisar ai ai né o salário do 

professor, o salário teve uma queda muito grande, mais não é só do 
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professor, se for analisar toda questão econômica do país, você vai ver 

que o professor ainda ta ganhando melhor que muitas outras carreiras. 

Ne, as vezes a pessoa fala, ah professor ganha pouco, mais se você for 

analisar o quanto se você tudo bem você ganha pouco ao tanto que você 

estuda ao tanto que você trabalha, você leva trabalho pra casa ne, mais se 

você analisar, comparar vai em relação a alguns outros profissionais né da 

nossa sociedade você vai vê que tem gente que ganha muito menos...   

#  Uhum...quem por exemplo? 

• Aqui?  

# Compare com outra profissão.... 

• Hummm.... 

# Que você ache que ganha pouco também.... 

• O duro é que você tem que comparar também a formação ne......ai onde o 

pessoal comenta, a mais ta comparando a formação, formação de um 

operário de uma industria diferente de um professor ne, formação de um 

vendedor é diferente.... 

# Mais o salário seria melhor do professor?  

• é se você comparar a carga horária.... 

# Porque trabalha menos... 

• É, a carga horária ne, porque o que a gente ganha vai num salário de 700 

por 4 horas, tem gente ganha por 700 por 8 horário de trabalho... 

# Uhum.. 

• Ne, se a gente comparar em termos sem levar em conta ai a formação. 

Nesse sentido que eu falo, mais eu acho que é mais a desvalorização da 

profissão mesmo... 

# Pela sociedade? 

• Pela sociedade ne, não vêem com tanto respeito, hoje em dia acho que a 

gente é....você vê muitos conflitos ne, o pai acaba...o pai, o aluno as vezes 

vê o professor como inimigo um coroa que ta ali pra te ferrar, a palavra é 

bem essa...   

# Uhum.. 

• Ne, como acontece com os adolescentes, “...ah esse daí vai pegar no meu 

pé, esse daí vai me prejudicar de alguma maneira...”, né, ou como eles 
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falam, vai me ferrar no final do ano. Então eles acabam vendo a figura do 

professor não como um companheiro, alguém que vai caminhar junto com 

ele e sim como um inimigo, alguém que ele tem que rebater, acho que ele 

tem tantos problemas no dia a dia que ele vê mais um inimigo na frente, 

então querendo ou não desvalorizou, não é mais aquele, aquele condutor 

né, aquela pessoa que vai mediar  meu, meu conhecimento vai, me 

mostrar certos caminhos né, é meu inimigo as vezes, então eu acho que 

os grandes conflitos que a gente vê nas escolas são esses ne, é o aluno 

que vê a figura do professor como inimigo, e o professor acaba também 

assumindo isso.... Ne, você vê muitas pessoas quer procuram 

distanciamento do aluno, não quero aproximação, é diferente do professor 

de 1º a 4º né, a gente vê que o professor de 1º a 4º fica muito tempo com 

aluno, fica 4 horas, educação infantil...da creche ne...  Porque é 

creche...na outra escola é ensino, ensino funda....é ensino médio. Da pra 

vê essa diferença, como a gente fica muito mais tempo com a criança né 

de 1º a 4º ou, ou educação infantil você acaba se envolvendo se 

aproximando mais dessa criança  

# Uhum... 

• quando chega no ensino médio você vê algumas posturas de profissionais 

o seguinte, não, não quero me envolver...então ele acaba colocando uma 

barreira ne, o aluno já tem uma barreira o professor coloca outra, então 

não quero me envolver...  

# Por que você acha que isso acontece lá no ensino médio? 

• Ah, talvez seja pra manter, acha. então acha que com isso vai manter o 

respeito dos alunos né...  

# Hum... 

• Não se aproximando muito do aluno não é tentando entender o que esta 

acontecendo na cabeça dele, não tentando conversar, tem professor que 

não sabe o nome, só sabe o numero né.. Quem é o João? Não sei quem é 

o João, é o numero 43 é o 45? Então querendo ou não só essa maneira 

de já colocar o numero e não tenta te, deixar a coisa mais pessoal sabe 

quem é o João mesmo, quem é a Maria já cria um distanciamento, eu 

acho que as pessoas confundem, acham que através disso vão conseguir 

o respeito do aluno.... e eu acho que o aluno do ensino médio ao – 
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contrario o  adolescente ele que contrario, ele que uma aproximação... Né, 

e ai acho que onde tem os grandes conflitos em sala de aula, quando ele 

vê um professor que ele consegue se aproximar um pouquinho mais ele 

respeita....  

 # Ahh.... 

• Entendeu diferente as vezes desse professor muito.. é carrancudo né, que 

só chega ali faz a chamada e não sabe quem é quem, faz chamada por 

numero e, e mantem esse distanciamento, que dizer o professor acha que 

com isso vai conseguir o respeito do aluno, ele ate consegue.... Vamos 

chamar de disciplina, mais não sei se o respeito mesmo de sala ele 

consegue.  

# Uhum...é, com que classe social você se identifica hoje? 

• É.. como assim? 

# Que classe social, classe media? 

• Que eu me encaixo? 

# É...aham... 

• Porque....pra você é classificar ne, não da pra dizer que você esta na 

classe pobre porque você tem algumas, alguns privilégios. também não da 

pra você colocar na classe média...(Riso) 

# Hum...que privilégio?  

• Ah, acho que a gente tem alguns, algumas regalias ne, a gente tem aceso 

a cultura, conhecimento né, cinema, teatro, informática ne, internet... 

# Isso por causa da sua profissão? 

• O que eu tenho hoje, consegui com a minha profissão. 

# Aham... 

• Né, mesmo bens de consumo né, eu consegui ai casa, carro, mesmo os, 

os bens materiais eu consegui através da minha profissão, trabalhei 

bastante prestei concursos coisa de louco né...então é onde..........     

# E por que não da para se colocar na classe média? 

• Ai não sei, porque a gente tem ali o salário contado, hum não sei se da 

para se encaixar na classe média, porque o salário ta ali contado, você 

vive com divida (riso)... Você vive no vermelho né, então não sei se da pra 
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encaixar na classe média porque eu acho que a gente tem tanta divida né 

e o salário ta todo comprometido que é difícil ter uma sobra... 

# Uhum...ficaria um pouco indefinido? 

• É.... É indefinido...(Risos) É, eu acho que.... é o que eu consegui foi 

trabalhando bastante, eu consegui muita coisa, muita coisa, o que é muita 

coisa né? É ter o mínimo de dignidade, de possibilidade de ir a um teatro a 

ir a um cinema, a fazer passeios, isso são alguns privilégios ai que eu 

conquistei com minha profissão mais são poucos né.... Hoje em dia tem 

muita gente endividada..... se a gente pegar o funcionário público....  se a 

gente pegar o funcionário publico, ta muito endividando ne.   

# Você acha que essa é uma situação do funcionalismo publico no geral? 

• Geral, eu acho que não é só do professor, eu acho que é geral se a gente 

analisar mesmo o trabalhador brasileiro ta sofrendo isso né, não da pra 

gente só falar que é o professor. É todo mundo.  

# Aqui é uma sala atual né, era só pra comparar sala, a 1º sala com a atual. Se eu te 

mostrar (Hammm) essas duas fotos de profissionais diferentes ne, o professor e 

uma arquiteta não sei.. Você acredita que qual...qual profissional que é mais 

valorizado pela sociedade, que a sociedade valoriza.... 

• Se a gente olhar pela foto valoriza mais o outro, o professor né que ate 

pela simplicidade que eles colocam não ah, ne se a gente analisar ai as 

duas fotos o professor não é muito valorizado, a outra te da status...  se 

você busca, se você analisar  beleza, status, siga outra profissão, ne aqui 

já é uma coisa mais.... 

# Por que você acha que a sociedade vê assim? 

• Ai..... 

# Será que as pessoas tem noção de quanto ganha cada profissão, você acha que 

está relacionado ao econômico ou não? 

• Provavelmente... pelo que ganha... 

# É? 

• é... (Riso) 

# Se você pudesse ter escolhido outra profissão qual teria sido?   

• Direito né.... 

# Direito.... 
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• Do jeito que eu falei, eu teria prestado direito... 

# E você acredita que se você tivesse se formado em direito, fosse hoje uma 

advogada, você estaria em uma classe social diferente? 

• É.. provavelmente porque, querendo ou não (Riso)... 

# (Riso) 

• Ganha muito mais né...ganha muito mais....  

# Aham... 

• Direito tem né..as causas, se você analisar quanto ganha um advogado 

por dia é muito mais. 

# Você falou que consegue...conseguiu hoje com o seu salário hamm muitas coisas, 

viagens teve acesso a cultura, teatro, você acredita com o que você ganha hoje, com 

o que o professor ganha hoje, é possível, ele consegue prioriza atividades culturais 

que a gente sabe que é importante para a nossa profissão, exposições, teatro, 

museus, cinema, ta sempre por dentro que esta acontecendo ate mesmo viagens, 

conhecer o nosso país, conhecer fora, você acredita que o professor hoje, professor 

funcionário publico né, professor do estado, consegue tudo isso?    

• Eu acho que não... né, porque se você for pensar bem, é caro ne, uma 

peça de teatro 20, 30 reais um passeio ou ate um congresso que você vai 

participar pague..que você tem que pagar 100, 200, 300 reais é muito..né, 

e se você compara que o professor ganha, isso faz falta... 

# Uhum... 

• Porque você tem que sobreviver.... 

# É.... 

• Você tem filhos, tem aluguel... 

# Os professores não tem casa própria... 

• Não tem casa....a maioria não tem casa própria né, a grande maioria não 

tem casa própria, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar as 

contas....   

# Que é um quadro diferente daqui do começo né?  

• Diferente... 

# Porque os professores tinham casa própria... 

• Ne... então você tem que...é... se tem que..se tem que sobrevive, você 

precisa comer... Né, então você acaba é..colocando no quadro de 
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prioridades dah...né do seu dia a dia, é lógico que você da 

prioridade..compra roupa pro seu filho do que você paga um congresso... 

Né, então eu acho que hoje em dia ta difícil, né..não é uma coisa fácil não. 

# Com relação a situação econômica dos seus pais, você acredita hoje que você 

esta melhor ou pior? 

• Bem melhor....  

# É? 

• Bem melhor...né, porque meus pais vieram da Bahia....Então é...da roça, 

então querendo ou não, eu sou uma vencedora, bem melhor que a deles, 

com certeza. Minha mãe é analfa....não é analfabeta ne..ela sabe lê, sabe 

escreve, mais minha mãe não cursou, ela não fez, não curso nada, ela 

aprendeu a ler e escrever com os irmãos ne, ela freqüento no máximo 

escola de..de lá do nordeste é o que, 2º serie era pra pessoas leigas né. 

Meu pai freqüentou ate a 4º serie, andava muito pra ir pra escola... Né, 

então assim, em relação financeiramente eu to bem melhor... Né, e 

profissionalmente também, então pra eles eu sou uma vencedora.  

# E quando,e eles moram aqui, não? 

• Morram... Fico ate emocionada... 

# Essa pergunta do tipo que emociona.... 

• É, faz.... 

# Essa pergunta... 

• Uhum (choro) os pais sempre esperam mais da gente ne... Em relação ao 

que eles tiveram... e....você vê a pessoa vindo do nordeste e consegui 

um..um filho na universidade..são poucos... 

# É ta difícil.... 

• E hoje em dia ainda é pior, acho que hoje em dia ta mais difícil ainda...    

# Mais difícil... 

• Né, é um...é um sonho pra muito poucos..e..eu trabalho com ensino médio 

eu vejo isso.........e as vezes me entristece....você..é....Ai desculpa....   

# não tem problema.... 

• É...eu me emociono. Porque eu gosto do que eu faço ne....... Eu peguei 

um amor tão grande pela profissão, que ate eu brinco com a Aline, com a 

Ana ne...E eu..eu faço porque eu gosto.... Acho que diferente de muita 



 

 

11 
 

 

 

gente, eu não trabalho pelo salário... Eu trabalho porque eu gosto, eu 

ainda dou aula hoje, porque eu gosto do que eu faço ne...eu acabo me 

envolvendo de mais.... (Riso) né...e..e eu vejo assim ham...eu dei aula de 

1º a  4º serie, hoje eu dou aula pro ensino médio. Então as vezes eu me 

entristeço de saber que muitos não vão chegar a faculdade, muitos vão 

conseguir o que... é..... ser vendedores...se consegui né, então assim, eu 

vejo muitos alunos que tem um potencial muito grande, mais não vão 

conseguir chegar onde eu cheguei né. Então eu tento...fazer minha parte, 

que eu acho que o professor é isso, acho que você busca as vezes varias 

profissões, mais se você que fazer alguma coisa de útil pra sociedade, a 

profissão de professor te favorece isso. Né, é hoje em dia, sei lá 

mudanças enormes, eu não acredito mais em mudanças tão grandes 

né..Mais eu acho que o plano....  muito boa cada ano...só me entristece 

por isso, porque eu sei que muitos não vão conseguir ne..vão ser pais de 

família que vão sonhar com seus filhos na universidade também ne, é 

isso... 

# (Riso) Você acredita que da pro professor, você como professora tem uma 

expectativa de ascensão social daqui pra frente ou não, você acha que daqui pra 

frente?     

• Eu sou muito pé no chão sabe Maressa, eu acho assim é... mudar de 

facha social, acessão social, eu num, eu num penso nisso, entendeu, eu 

nunca pensei nisso, em mudar de classe social, eu penso assim em te..é 

condições ne, te possibilidade de como eu falei ne, ter o mínimo 

necessário pra uma pessoa viver com dignidade, que é te uma casa ne, 

ter seu carro próprio que te possibilite ai transitar ne, sem ficar na 

dependência...ter acesso a cultura que eu gosto de teatro, eu gosto de 

cinema, eu gosto de viajar, então eu acho que o que eu penso é isso, é 

que eu consiga essas coisas...   E é o mínimo pra gente viver com 

dignidade ne, com decência e ai na medida do que a gente estudou tanta. 

Mais com acessão, eu nunca sonhei com isso, nunca sonhei com isso....   

Então eu acho isso um pouco....aquele ilusão que se passa ate pela mídia 

de..que o pobre ne..ne, a gente brincando ate com Os dois filhos de 

Francisco, é um filme que querendo eu não te joga um sonho, você sonha 

que vai conseguir muda, ao em vez de você fica sonhando com que você 
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vai muda, porque não você conseguir o mínimo, conseguir sobreviver de 

maneira descente né, você conseguir muita grana oi traça de..de..de 

classe social, acho que isso é um sonho da população de um modo geral 

mias eu...     

#  Pouquíssimos conseguem....          

• Pouquíssimos conseguem, então eu não penso, nunca pensei nisso, eu só 

pensei em vive com qualidade...te qualidade de vida ne... Ne, mais sem 

essa...essa ilusão.   

# Você acredita que o salário do professor é compatível com ah função dele? 

• Em relação ao que estuda não ne, porque o professor tudo bem né..como 

eu falei antes, tem a formação, você investe muito, pra voce conseguir da 

aula no ensino médio, você tem que fazer 4 anos de faculdade, faculdade 

não ta barato, se você que continuar tem que fazer pos graduação 

mestrado, você investe muito dinheiro... Ne, você leva serviço pra casa, 

não da pra falar que tem professor que não leva serviço pra casa, todo 

professor leva serviço pra casa ne. Então eu acho que..é....em relação ao 

quanto a gente investe na na profissão se você que ser um bom 

profissional, você tem que investir ne.. se você que se um meia boca se só 

pega o livrinho lá de todo ano, e repete aquilo todo ano, você vai ser um 

profissional...  

# Humm nível médio... 

• Nível médio, nível fraco e se contentar com aquilo, agora se você que ser 

um bom profissional.... 

# Mais mesmo assim leva serviço pra casa (riso) 

• Mesmo assim leva serviço pra casa, mesmo sendo um mal profissional 

você leva serviço pra casa ne... Mais se você que investi ne, se tornar 

cada vez é um profissional melhor, acho que você investe muito e o 

retorno é muito pequeno em relação a isso. 

# É, eu vou falar um pouco agora..fazer umas perguntas sobre a sua...   seu trabalho 

pratico né. Você acredita que as funções do professor HTPC, conselho de classe... 

preencher diário, reunião de pais, todo aquele...aquele trabalho ham.. como que eu 

digo...  

• Burocráticos. 
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# Isso, você acredita que são burocráticos esses serviços?  

• Eles são chatos, são chatos, não sei qual pessoa que fale que goste. O 

amigo meu fala que quando a gente for por inferno vai preencher diário... 

(Riso) o castigo do diabo vai ser preencher Tala...  refazer tala ele 

falava.... que não tem coisa pior que você ficar refazendo tala, então é um 

serviço burocrático e é um serviço querendo ou não chato ... 

# Você acha que isso mudou, não sei se você tem ex....quanto tempo você esta no 

magistério? Desde.... 

• 16...né 89..  

# Você acredita que ouve mudança nessa parte da sua profissão... ouve melhoria? 

• Essa parte burocrática...  

# É... 

• Ah eu não sei viu... 

# Esta mais burocrático hoje, ta menos burocrático?  

• Eu acho que ta mais burocrático, porque o pessoal tem muito medo de 

processo né, então fica muito preso há papel, você tem que preencher 

papel, você tem que prova (Risos)........ eu acho que aquilo que você fez, 

ta certo, ta errado, então queira ou não acaba sendo mais burocrático, 

porque você tem que  preencher nota, preencher tala, é.... monte de 

papelada ........   

# E você acha bom ou ruim pra profissão pra você.........?  

• Se é bom ou ruim? Ai, tem coisas que você... faz parte da profissão né, 

um diário tudo mais se é... bom ou ruim isso?    

# É... 

• Só... 

# Você acha que atrapalha o professor, esse é um tempo que é perdido? Sei lá, ele 

podia ta lendo um livro, ele ta lá fazendo  aquela trabalho burocrático... 

• Ai..se você é organizado ate que não... Porque eu vejo (Riso)..É porque é 

meio relativo né, tem gente que é super organizada, consegue conciliar as 

duas coisas ne..acha que quando você deixa tudo pra ultima hora você 

fica meio maluco, tem gente que deixa tudo pra dezembro ai fica louco ne, 

quando você vai é...organizando aquilo preenchendo ao longo do ano, dos 

dias vai..o diário, se você faz....Opa desculpa...  
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# Da situação burocrática do trabalho?..... 

• Burocrática.... 

#  Então você acredita que não ouve muitas mudanças de quando você começou a 

trabalhar pra cá?  

• É, o que eu lembro é o seguinte, que algumas coisas quem fazia era o 

pessoal da secretaria da escola.... Né, eu lembro da época que eu 

estudava, que carimbava a carteirinha, que colocava nota no boletim era 

o...os funcionários da secretaria..... Hoje isso fico pro professor.... Então 

mui...eu vejo assim, é...se falo..é...pensando um pouquinho, muitas das 

tarefas que eram da secretaria, do secretario da escola ou de algum 

funcionário ligado a escola, agora passaram...essas tarefas pros 

professores..... Né, então querendo ou não acho que sobrecarregou um 

ouço mais a questão de...de...de burocracia Ne, então o boletim hoje em 

dia, quem preenche o boletim é o professor....né.... 

# Você acha que tem prejudicado um pouco o trabalho do professor, atrapalha? 

• Eu acho que sobrecarrega um....sobrecarrega mais entendeu? Como eu 

falei sobrecarrega, se a pessoa não for muito organizada....Né, ela 

(risos)... Se perde na burocracia e fica louco.... Né, chega em dezembro ta 

todo mundo maluca e um brigando com o outro porque ta lá e não agüenta 

mais ver papel pra preencher, no caso de ensino médio é mais grave 

ainda, porque você não tem um diário pra preencher... Você 

tem..dependendo da..da matéria que você da aula, você tem 10 diários 20 

diários.... Então eu acho que é uma loucura isso né, então é preciso..pra 

você preencher 15 diários, ou você é muito organizado, na maioria das 

vezes (risos)..    

# Enlouquece (risos).. 

• Você enlouquece (riso)... não consegue da conta daquilo tudo, então 

assim, o co...é...é português ainda tem uma vantagem, então tem 

poucas..eu tenho mais aulas, então eu tenho poucas salas, então eu tenho 

em media vai pegando uma carga de 20 aulas eu tenho hoje...hoje 4 

salas....  Ate porque ouve..ouve essa reforma no ensino médio então são 6 

horas aula agora...Né, antes eram 5 então....  

# No ensino médio você da aula de manhã?  
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• De manhã, tenho 20 horas aula, então o que, que acontece.... 

# E a tarde você fica aqui? 

• Aqui na creche...né, então eu tenho...são dois opostos né... 

# É.... 

• Isso já mostra que sou meio maluca né...(riso) isso já mostra que pessoa... 

pessoa que não é muito certa da cabeça (riso) Eu pego..a minha turma 

essa ano tem 4 anos, eu pego as duas pontas, e no ensino médio eu pego 

1º, 2º, 3º, então eu pego as duas pontas da educação... Né, então eu acho 

que da pra você ter uma visão bem ampla, ate minha colega Mirian disse 

brincou, o que voce já não fez ? Eu falei, olha não sei eu já experimentei 

de tudo, de 1º a 4º alfabetização, esse ano eu resolvi experimenta 

creche...Que eu dava aula só para educação infantil, então eu gosto de 

experimenta, eu sou meio maluca assim ne, vou experimenta....Eu acho 

que é assim, se você não pode falar mal sem você ter experimentado 

antes.... Né, quando eu fui pra creche o pessoal falava ´´você é maluca´´ 

né ´´ ta doida não sei o que´´ Sei lá, se tem que experimenta, então eu 

acho que é meio por ai, é...coisas boas..né... coisa que não te causem 

prejuízo né, você tem que experimenta, ai você tem como ter um ponto de 

vista, olha, eu gosto ou não gosto né, eu não gostei disso não gostei da 

quilo ne.... Eu já trabalhei como coordenador de escola, não gostei... 

(Riso) É...prefiro ah sala de aula... 

# E pra você qual a importância da avaliação escrita, pensando lá no trabalho 

burocrático? 

• No trabalho burocrático? 

# A avaliação escrita pra você é importante? 

• Olha.. 

# Ou é mais um trabalho burocrático, você poderia avaliar de outra forma?  

• Eu acho que tem outras formas de avaliação né..é, querendo ou não 

avaliação escrita se torna um trabalho burocrático pra mim porque exige 

se  um pouco isso né...Tem outras formas..a gente não só avalia através 

disso não, hoje em dia isso mudou muito né, nos avaliamos não só com  

a...com..com a escrita ne..com a atividade escrita tem toda um..a 

participação tem envolvimento, tem outras atividades ne, querendo ou não 
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a atividade escrita acaba sendo um registro, ne...e ate pra você ta vendo 

também, se você trabalha com português, se você não tiver o material 

escrito não tem como avaliar se esse aluno é..esta escrevendo bem se ele 

esta escrevendo mal como é que ele esta raci...é né raciocinando.... 

Pensando, os erros que eles cometem, então ela acaba sendo necessária 

ne..não a única forma de avaliação mais ela acaba sendo necessária. E 

outra coisa que eu vejo também, meu aluno vai presta concurso...  Né, 

então eu vejo a avaliação escrita um pouco por esse lado, não ah única 

forma... 

# O vestibular também.. 

• Não a única forma, ate eles brincam isso é um pré-vestibular (riso)....Né, 

porque não é uma única..a única de forma de avaliação se tem outros 

elementos para estar avaliando o aluno na sala de aula na participação no 

desenvolvimento, você sabe....querendo ou não se você se envolve ne ate 

onde você consegue com os alunos, você consegue exatamente conhecer 

cada um...   Né, qual as dificuldades de um, quais as dificuldades de 

outros ne, mais esse registro  se faz necessário pela questão burocrática 

porque se exige que se tenha uma nota no final do ano, exige a questão 

do histórico ne, e pra português você tem que saber o que o aluno ta 

escrevendo.... Né, e como eu falei antes, acabei perdendo ai... é.....ele 

precisa presta concurso, ele vai presta concurso ele vai presta vestibular 

claro eu não ...... que meu aluno vai presta vestibular entendeu? Eu sei 

que não é a maioria, mais eu sonho.....Que alguém preste no vestibular 

mais tem a ETE, o senai, hoje ele tem outras possibilidades.... Eu vejo que 

é..os alunos do ensino médio buscam muito isso a ETE e o senai ne, que 

é um....né..é...    

# Os cursos profissionalizantes né? 

• Então pra isso ele precisa fazer..vai presta uma prova.... 

# Uma seleção.... 

• Ele tem uma seleção ne, você vê empresas ne..esse ano mesmo...eu não 

lembro o nome da empresa..é entra uma prova escrita ne pra fazer uma 

seleção... Querendo ou não a prova escrita ele é uma forma de eliminar 

muitos candidatos ne....A entrevista vem em segun....vem depois, se você 

observar bem, o que eles fazem, primeiro uma prova escrita, ai daqui eles 
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fazem uma seleção pra depois vai pra entrevista, então ela acaba sendo 

necessária pra ele competir também com outros.... Né, eu vejo a avaliação 

escrita por esse lado, né...eu ate falo pra eles nesse ponto, explico pra 

eles vocês tem que lê pra quando vocês vão presta um concurso... Então 

você querendo ou não já tem que se habituar um pouco com 

isso....ne..porque se você não conseguir você vai ate colocar a culpa em 

mim ...Ah o professor não me preparou pra isso também ne...então eu 

acho...que ela..ela tem ai o seu dado de necessidade hoje em dia. 

# E a classificação exigida pelo estado em satisfatório, insatisfatório no final do ano, 

como você vê isso, se concorda, você acha que é adequado inadequado?  

• Hum... ai..eu acho..eu sei é...a classificação que da, eu acho que isso é  

menos importante....Né, como eu falei, mais um serviço burocrático, se 

exige vai ter um histórico pra fazer então eu penso nisso, eu vou ter que 

dar uma nota pro aluno porque ele vai te, vai te vai consta no histórica 

num documento que ele precisa pra ele continuar os estudos, então eu 

acho que se é A ou B ou C  se é de 0 a 10 se é S ou I acho que isso é... é 

o menos importante... Acho que o pessoal as vezes briga muito por isso a 

é S não que seja de a A a E nem que seja a 10...acho que isso é o menos 

importante....   

# É... 

• Né, é só uma exigência legal pra consta no histórico desse rapaz dessa 

moça prosseguir os estudos entendeu? 

# Aham.. E você concorda com a..com essa idéia de tanto o satisfatório....(Risos) 

Então e voce concorda como..... porque ate chegar ao..tem um ciclo que você pode 

rete né no caso é...mais se você não segar naquele ............ que você pode rete o 

aluno tanto satisfatório, quanto insatisfatório o ano seguinte uns cai na mesma serie 

na serie subseqüente tal.. concorda com essa com fico?   

• Oh..eu acho que quem criou ne..falam  que foi idéia de Paulo Freire, acho 

que essa questão do ciclo ela foi mal interpretada..né o aluno tem essa 

questão de trabalhar de ir desenvolvendo isso seria o ideal vai..... Né, que 

o aluno desenvolvesse em ciclos acha que esse é nosso sonho é um..é 

um sonho, mais que foi muito mal interpretado, então acabou virando uma 

promoção automática e ai a gente tem defasagem muito grande  de aluno 

na 5º serie ainda né é...fazendo bolinha entendeu?? Então acho que ah 
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idéia é maravilhosa mais ela foi mal interpretada..né, ela não foi bem 

entendida, ne..ate eu brinco, as vezes eu comparo..Quando a escola 

surgiu a intenção não era fica dando nota, a intenção era só 

conhecimento...é ampliar o conhecimento dessa..desse cidadão dessa 

pessoa ne...essa questão de nota de tudo vem 

depois..querendo..querendo ou não era uma coisa eu..eu ahhh...credito 

que era mais ela era..natural, você ia pra aprende pra desenvolver ne... 

então é......era um ciclo natural se a gente a...analisar e não né..a escola 

formal, mais essa busca de conhecimento acho que era uma coisa natural 

hoje com es...com a escola é... E não ficou, não se entendeu a idéia ne... 

Querendo ou não a criança acaba sendo largada, então, uma aprende na 

segu...outra aprende na primeira e vai pra segunda, chega na segunda o 

professor pega trabalha com aqueles que aprenderam e com os outros 

abandonam, se você analisar um aluno chegar na 5º serie se ser 

alfabetizado, é porque foi largado, ou ele tem um problema muito serio, 

porque nos temos problemas sérios né..tem problemas que são é..é 

vamos chamar assim clínicos, que precisariam ne...de um 

acompanhamento melhor, a gente vê muito isso né..só que não tem 

estrutura pra atender essas crianças... Ne, então acho que o ciclo não foi 

bem entendido ne...o que a gente vê é assim, é alunos escrevendo muito 

errado no ensino medio ne...a gente pega casos de alunos que estão 

seme- alfabetizados ne...na 5º na 6º então eles foram abandonados, 

chego na 5º  piora a situação, porque de 1º a 4º ele tem um professor só 

pra da atenção... de 5º pra diante são varias matérias, varias..varias 

disciplinas ai piora, porque você tem 45 vai 50 minutos, 1 horas pra da 

atenção praquele menino, e você tem que da conta é... alem de tudo ne...  

Do conteúdo daquela serie e ainda tem que trabalhar alfabetização, então 

é complicado, acho que os ciclos, não vão melhorar a educação ao 

contrario ne..elas eu acho q os ciclos ta camuflando dos planos, em 

quanto os dados estatísticos maravilha ne..e tantos que estão no ensino 

tentos que atingiram a oitava serie virou dados estatísticos....      Mais pra 

esse aluno isso não foi bom. Acho que a educação piorou ne...quem teve 

a idéia com certeza não era isso q tava como intenção....Ne piorou muito a 

qualidade dos alunos é....  
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# Aham..e você acredita que quando a escola.... 

• Ham.... 

# Quando a escola podia dar notas, reter, aprovar, selecionar das outras series, você 

acredita que era melhor, era mais eficiente a educação?    

• Não sei se mais eficiente, mais acho que pelo menos o professor acabava 

se comprometendo mais, não repetiu, então tem que trabalhar n..não sei 

se isso é o certo, também não acho que repetir é o melhor caminho, 

entendeu? Mais se o aluno não aprendeu a ler e escrever que tem que ser 

trabalhado, porque se não ele não consegue....não prossegue atingir o 

restante, como é que ele vai entender outras coisas se ele não conseguiu 

ser alfabetizado.... Né, então não sei se o caminho também é...é meio 

complicado isso, na verdade a gente não sabe qual é o caminho direito, a 

gente acha pelo lugar pressão continuada ruim mais também a gente acha 

a retenção ruim....  Ne, complicado isso ne...num...mais pelo outro lada 

parece...parece que quando o professor repetia, no outro ano ele acabava 

se sentindo mais responsável mais comprometido a trabalhar com aquele 

aluno....... Hoje a coisa ficou muito solta, acho que é isso que é mais por 

ai.     

# Você acha que os ciclo alteraram a função do professor, mexeram com as 

atribuições do professor?       

• Ah, eu acho que mexeram, acho que vai muito por ai, acho que mexeram, 

é como eu falei quando era é...não é que é o caminho não é que eu 

concorde com isso entendeu? Mais parece quando o professor repetia no 

outro ano ele se sentia obrigado há fazer alguma coisa pelo aluno......Né, 

ele se sentia responsável né...hoje não..hoje ficou solto o negocio 

entendeu? Então o cara....é como eu tava falando, ficou solto, o professor 

acha que, ah não vai repetir mesmo..... Então não vou esquentar muito 

minha cabeça, então eu acho que ficou muito solto, muito largado.... 

# Você acha que? Bom você falou que o ciclo por aluno foi muito ruim, e pro 

professor?  

• Se ficou melhor ou pior?......... Ai não sei te dizer, mais eu acho que o 

professor, como eu falei ne...se..se..largo mais de mão ne....não são todos 

ta? To falando que todo professor é largado.... 

# Não. 



 

 

20 
 

 

 

• Né... Temos ai bons profissionais e maus... maus profissionais em tudo 

que a gente faz, mais eu acho que ficou mais descompromissado o 

negocio........ Ne, eu sinto um certo descompromisso as vezes ne...ah não 

vai passa no final do ano  que a gente escuta as vezes no conselho é 

isso.. ah fica esquentando a cabeça por que, vai passa de ano do mesmo 

jeito, né então nessa fala ta implícito o que tudo o que eu to te 

falando...não ta mais preocupado como antes, então gerou um certo 

descompromisso com..com o aluno.... Né, então é muito mais fácil lógico 

não ter muito trabalho, ficou mais burocrático porque com essa questão de 

ciclos você tem ficha descritiva nas 1º a  4º serie então ficou mais 

burocrático em termos de documentação ne registro....Né, mais o trabalho 

em sala de aula se perdeu muito então, ficou fácil por um lado né mais o 

professor, alguns ne vamos colocar assim não da pra generalizar mais 

alguns largaram de mão...Né, então é lógico se você não se compromete 

muito com aquilo fica mais fácil pra você, vo lá faço meu serviçinho vo pro 

casa e tudo bem ne tudo bem...ne, em termos de documentação 

aumentou ne, são muitos mais papais pra preencher...  

# O que gerou um pouco assim de decepção no professor, por que antes ele tinha 

uma função definida que era analisar, avalia, seleciona aqueles que iam que eram 

muito bons os melhores, aqueles que não podiam ir que precisavam de ajuda ne, 

então ele tinha essa função bem definida, você acha que gerou um pouco esse 

sentimento de desvalorização? tipo eu não sou mais necessário.    

• Eu acho que sim ne, se a gente analisar as falas do..do...de..da grande 

parte dos professores eu acho que sim, é..é como lá num...é realmente 

como você falou ´´não sou mais necessário ne...ja passa mesmo não 

precisa de mim mais ne´´........ Então ´não preciso fazer ma.......muito ta 

coisa por aquele aluno. 

# É...e como você acha, se falou um pouquinho do relacionamento do professor com 

aluno no começo, como você acha que o professor deve se relacionar com os 

alunos, pensando lá na escola do João Ramalho..é.....ja acha que já se envolveram 

muito com as dificuldades, porque a gente vê ali tem uma comunidade crente, ou 

você acha que ate tem que se envolver com uma certa distancia por que afinal 

dificuldades e tem problemas, se você for se envolver apenas com um, você vai 
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acabar privilegiando aquele.....Os outros não, você não vai da conta de resolver o 

problema da sala inteira mesmo... 

• É.... 

 # Como você acha que deve ser esse envolvimento? 

• Olha, é como voce falou, não da para você se envolver de mais na 

intimidade ne, na vida pessoal de mais, porque você não tem como fazer 

muita coisa....Ne, é.... como eu falei antes o respeito você vai através da 

conversa parece brincadeira ne, as vezes o pessoal acha ´´ah você vai 

consegui respeito´´ consegue ne.. você consegue silencio se você for um 

professor severo, você consegue, isso não significa que você conseguiu o 

respeito desse aluno ne....  É.... eu não sei se eu sou uma felizarda ne.. 

mais as pessoas falam “é hum né...” Te olham ate meio torto, mais eu 

tenho o respeito dos meus alunos ne...eu acho que eles me respeitam 

porque eu falo pra eles...eu respe...é uma troca ne..eles querem ser 

respeitados então é preciso respeitar, então acho que tem que da a troca, 

você que respeito me respeite também ne.... E...é, esse envolvimento não 

é....Se uma amiga pessoal, mais você sabe me o nome, sabe se ele ta 

bem, se ele não ta, se esse aluno é qual o conhecimento que ele tem...Ne, 

muitas vezes silencio não que dizer..é muitas vezes não depende (risos) 

silencio não quer dizer que ele ta aprendendo...E professor que acha que 

silencio esta relacionado a disciplina e a respeito com aluno ne, e não da 

pra você dizer que ele ta em silencio que ele ta aprendendo ta entendendo 

ou ta participando ne, ou simplesmente ta fazendo aquilo ne pra não cria 

problema com o professor  com o professor ne..mais eu num..nunca tive 

num tive ainda problema sérios com aluno, tem um problema ou outro tem, 

acho que não da pro dizer que não tem ne...mais acho que é essa 

conversa essa troca entendeu, você se aproxima você fala oi ta tudo bem 

ne..ou o aluno fala ´´olha hoje eu não to  bem´´ é......  

# E que com os pais assim, também você acha que deve conversar um pouco mais, 

informar os pais do seu trabalho... 

• Eu acho que precisa, você....eu acho que não pode ter medo...... 

# Deixar eles a par do que esta acontecendo? 

• Entendeu? As vezes eu sinto que o professor tem medo de se aproximar, 

se aproximar que eu digo assim, de conversa com os pais entendeu, de 
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coloca mesmo a minha proposta de trabalho é essa, vou trabalhar com 

isso ne...ou ate...como eu falo, aceitar ah critica do pai ´´olha professor, ta 

acontecendo isso ne..num acho que ta bom desse jeito´´ tem que ter 

conversa..... Ne...não adianta, é como eu falo pros pais, não adianta você 

falar mal de mim lá no portão não vai resolver o problema.... Tem que ter 

esse dialogo, ne...essa, que eu chamo de aproximação, não tem que te 

essa distancia, nós não somos inimigos.....professor, aluno e pai, não é 

inimigo...nos estamos todos querendo um bem comum ne..que é a 

evolução desse aluno, então se a gente que um bem comum, pro que a 

gente tem que se inimigo, ao em vez de a gente conseguir é..ser aliado ou 

ter uma conversa.  

# Tem muitos pais interessados em saber sobre o seu trabalho ou não? 

• Tem, é..é como a gente conversa como ele ne, é, o pai as vezes acha que 

porque é adolescente ele  pode já ta grandinho então já consegue 

caminhar com os próprios pés ne, e não adolescência é uma faze 

complicada, então você tem que colocar isso pra ele, que há adolescência 

é ma faze muito complicada, então quando ele acha que ele pode larga o 

filho de mão, é ao contrario ne, ´´não já sabe caminhar sozinho então 

já..não me preocupo tanto, é ao contrario há adolescência que o pai tem 

que ta próximo dos filhos, tem que ta sempre ligado no que esta 

acontecendo...  é oi mundo onde é...é, o aluno ta em conflito o 

adolescente ta em conflito, ele que experimenta muito ne, se você não 

esta atento com o que esta acontecendo com seu filho, no caso 

adolescente ele se perde ne, nos conflitos.    

# você acredita que nessa relações aluno, pai, professor o papel do professor se 

perde um pouco, se passa ah fazer outras funções uma assistente social de 

psicólogo?  

• Faz, não tem jeito, você acaba fazendo.....Sim ne, você não é só o 

professor, chego do minha aula acabou e pronto ne, você pode fazer isso 

(riso) pode ne.. 

# Tem professores que fazem isso.... 

• É...... 

# Que conseguem larga. não se envolver...... 

• É se vai não vai não faz e vão embora e ta ne.... 
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# Você acha que isso é certo? 

• Eu não sei o que...é relativo, o que é certo pra uns não é certo pra outro 

ne....num é certo praquele professor ele consegue trabalhar bem é um 

bom professor ne.....  

# Sem se envolver... 

• Sem se envolver ne..eu acho que é relativo isso vai se envolver, então tem 

ótimos professores que não se envolvem eles ambos tem excelentes salas 

os alunos aprendem ne..mais não se envolvem ne, quando você se 

envolve um pouco mais que você procura saber que..que se o aluno ta 

bem se não ta  ´´ olha professora hoje eu não to bem, eu não ta afim de 

fazer isso´´´, quando você trabalha no noturno você acaba tendo esse tipo 

de dialogo.... ou aquele.... Que ta muito cansado e acaba dormindo na sua 

aula, e você que entender porque ele ta dormindo na sua aula, nossa 

minha aula tão chata assim que ele ta dormindo todo dia, ne....  Então 

você num papel de psicólogo (Risos)... Nem e de assistente social quando 

você conversa ´´olha ne´´......  

# Aqui no João Ramalho via muitas crianças assim de chinelo, camiseta  aquela 

escola fria........ 

• Chinelo, camiseta ne família.......... 

# As vezes no meio do ano, a gente ficava com vontade de ir la e dar roupa ne ao 

invés de dar aula (Risos)   

• Da roupa nem aquele que ta passando por dificuldades que você acaba 

fazendo........ 

# Uma cesta básica.  

• Ne uma cesta básica..é...é..não tem jeito ne agora...........  

# Aham...acaba fazendo parte dessa profissão... 

• É.....mais depende ne, você se envolve um pouquinho mais, você 

conversa, você sabe, tem, você entra na sala é....bom, eu falo por mim 

ne.. não da pra generalizar também, é como eu falei, tem gente que não 

se envolve e consegue trabalhar muito bem com isso, mais eu sei quem ta 

passando bem, quem não ta passando bem, quem ta com crise 

(Riso)......Quem ta mal-humorado aquele dia ne, você acaba conhecendo 

e se envolve.... é como eu falei..se envolvendo ate um certo ponto... você 
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tem que se envolver ate um certo ponto, também você não pode se 

envolver de mais, eu lembro que no começo de carreira eu chegava em 

casa chorando ne.... Quando eu comecei a carreira que eu trabalhei um 

tempo em uma creche eu cheguei em casa chorando... É......(riso) porque 

você se emociona, como você falou você ve aquela..aquela criança com o 

pé.....chinelo passando frio ai isso faz um mal né, então com maturidade 

com o tempo você vai não pode se envolver tanto assim, porque você não 

vai conseguir mudar ne.... 

# Resolver tudo. 

• Resolver todos os problemas ou muda aquele problema social ne, eu acho 

que isso a gente percebe com o tempo..... No começo de carreira todo 

mundo...a gente se emociona de mais e.....Fica, ´´meu Deus o que eu vou 

fazer ne, será que eu vou conseguir salvar o mundo?´´ ne, quando a gente 

começa a gente acha que vai salva ne ´´vou salva´´ e você não vai 

conseguir .... mudar, porque  é uma questão social questão política, 

questão muito mais ampla do que a gente pensa ne...então a gente tem 

que se envolver na...ate um certo ponto, ate aquele ponto que você pode 

contribui em quanto professor. 

 # Eu Acho assim, por..pro professor em quanto profissional não seria melhor 

ele...chega ir lá da sua aula, fazer..cumpri sua função ganha pelo que ele..ne foi 

contratado e pronto...  

• Eu não acho.  

# Não seria melhor pra ele em quanto profissional? 

• Seria mais fácil....Eu acho que mais...mais fácil........Do que você fica um 

pouco é.. conhecendo ne, porque ai você querendo ou não acaba 

precisando de psicólogo também.... você fala ´´nossa o que eu consigo 

faze ne....´´seria mais fácil eu acho. Conseguir chegar nesse ponto.  

# E qual a relação assim você acha que seria ideal pra você ter com seus colegas de 

profissão, com os outros professores, você trabalha bem com eles, ou você não 

trabalha bem porque muda muito o quadro de professores, como que é essa 

relação, como você acha que deveria ser?  

• Olha, trabalha bem a gente...eu trabalho como você diz, fala com o grupa? 

Só que muda muito todo ano, realmente num..é...você acabe se 

afinan...afinando com um e com outro que permanece na escola....Ne, 
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então tem sempre aquele professor que você acaba se aproximando mais 

porque ele ta ali muitos...a tantos anos quanto você.....Ne, então muda 

muito, quadro de professores a cada ano muda muito. 

# Aqui você é efetiva?  

• Eu sou efetiva.  

# É sua sede?  

• É, minha sede é lá entendeu? então não, você se envolve ne..e tem um 

trabalho conjunto..... 

# Faz tempo jaz ne que você ta la?  

• Lá desde 2000 ne... 

# Faz 5 anos.... 

• 5 anos é..6 é 2006....mais acho que prejudica isso essa mudança muito 

grande, essa rotatividade de professores ne.....muitos...e a escola muito 

grande...... 

# Muito grande. 

• Entendeu? Então assim são dois intervalos.....  

# tarde também. 

• Você encontra aquele grupo de professoro, mais não encontra outro, 

entendeu? È..... eu acho que no ensino...é no ensino médio isso é mais 

complicado...... ne..não é que é difi...é complicado.....Ne, porque mesmo 

no AHTTC você encontra um grupo de professores mais não encontra 

outros.  

# Dificilmente então você consegue troca tarefas ham, gravar atividades conjuntas?  

• Com todo mundo é assim, se estar assim com um grupo é difícil.....Ne, não 

é uma tarefa fácil ne.. mais mesmo com aqueles que você a gen....tem 

afinidade ou ta sempre no mesmo intervalo ne... 

# Como você vê a função do professor even....eventual, se acha legal ou não?   

• Se é legal?  

# Importante?  

• Importante? eu acho que se ele fosse mais valorizado, mais respeitado ai 

sim ne.. 

# É.. 

• Porque também não é fácil...  
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# Por que, pelos próprios professores ou pelos alunos?  

• É....pelos dois tanto pelos professores quanto pelos alunos ne.... 

# É... 

• E também não é fácil você pensa, uma pessoa que ta fazendo curso de 

matemática... 

# É... 

• Ele tem que eventual, ele tem que pegar qualquer aula ne...tem que esta 

se especializando em uma área, e tem que aplicar outra..num é uma tarefa 

fácil.... É..então você ta se formando por...se habilitando em português e 

tem que da aula de matemática, de historia, geografia, química, física 

então..... 

# É... 

• Eu...eu acho que o próprio o..o modo que é arranjado já... 

# É já é esquisito.... 

• Já é esquisito.... 

# Estranho..(riso) 

• Entendeu? Porque ai o professor fica ´´o que, que eu vou passar naquela 

sala, vou la so pra cumpri...cumpri o dia pra não perde dia letivo?´´ Ne, 

então eu acho que a própria estruturação do professor eventual já faz com 

que ele seja desvalorizado pelo o que ele faz. 

# Você acha que se eles ganharem o mesmo tanto que, que vocês efetivos... 

• Eu acho que tem que ganhar por aula normal não é? Acho que se eu 

ganho por aula, por que, que ele não vai ganha por aula? 

# Ah por que ele ainda não é formado. 

• É... 

# Não é concursado (risos) 

• É então... (risos) É se você olhar por essa lado lógico ne.... 

# Deveria ter um valor a mais um pouquinho.... 

• Deveria ter um valor a mais.... 

# Passou no concurso...   

• Concurso, tem tantos anos, se tivesse um plano de carreira descente..... 

Nem tem uma diferença gran...uma diferença maior ai ne... 
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# Você acredita de existe uma hierarquia na escola, você consegue enxergar uma 

hierarquia?  

• Hierarquia? 

# É.  

• do professor.... Diretor ne..aluno..aluno professor vise diretor então 

hierarquia....... 

# É....normal.. A secretaria ficaria junto com os coordenadores ali como é que fica 

ali, como é que fica a secretaria junto com os professores? 

• Na questão de hierarquia?  

# É.... 

• Eu acho que você, colocando ai, se você analisar a hierarquia... hierarquia 

vai, os professores, funcionários ne de modo geral, tem uma coordenação 

uma vise direção um diretor, querendo ou não tem um...........  

# Tem ne..e o aluno estaria abaixo do professor? 

• É...nessa hierarquia.  

# E..a..a...os funcionários em geral você coloca é o..o.......... 

• Os professores funcionários da secretaria de limpeza tudo, querendo ou 

não a gente tem que ta coordenando um grupo.... É o diretor.... Então isso 

é uma hierarquia, não deixa de ser..... 

# Sei. 

• Entendeu? È lógico que ai se você colocar uma gestão ne, gestão escolar 

ne...não...não...na nossa estrutura, mais o ideal seria que o conselho 

de...escolar trabalha-se junto com o diretor, mais mesmo assim o diretor 

ainda fica como o gestor principal ne. Então tem sim.  

# Tem ne...Qual sua principal aspiração para os próximos anos, os planos ? 

• Ai, pros planos? Meu Deus. Eu queria trabalhar menos (risos)... 

# (risos) é ganhar mais... 

• E ganhar mais, eu queria trabalhar menos e ganhar mais.... Esse é meu 

sonho de consumo.... 

# (risos) todo mundo ne?  

• Ne, pode se mãe um pouco ne, que eu acho que a gente trabalha tanto e 

depois que você tem filho você quer ser mãe ne.. hum..hum..eu me deixei 

tenta fazer o mestrado agora..... 
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# É. 

• Esse ano não, o problema esse, agora eu tenho que pensa no filho uma 

idade ideal que não prejudique tanto, porque o mestrado exige de você 

uma dedicação muito grande ne, mais eu tenho planos pra ta fazendo 

mestrado... Ne, mais pra isso eu tenho que pensa também em meu lado 

familiar, eu acho que isso que também pesa no papel do próprio professor 

ne, não só profissional, mais você também é mãe, você  também é pai 

então você tem família, então você tem que conciliar as duas coisas 

ne...mais meu..meu plano...projeto seria esse mesmo sabe, tentando fazer 

um mestrado, não agora ne não pra imediato mais pra frente.  

# Você num, num pensa em direção de escola? 

• Olha.. (riso) eu já fiquei como assistente de direção em uma escola da 

prefeitura, fiquei 4 meses cobrindo gestante, fiquei 4 meses em 97, e 5 

meses em 99, então se eu falar pra você,que é uma coisa que eu gostei 

faze....eu não gostei muito ne... 

# Por quê?   

• Ne..eu gosto de da aula, e eu..me sinto bem na sala de aula ne..... Então 

eu já experimentei, como eu falei, eu já fui coordenadora, não gostei 

(riso)......  

# mas você não acha que você teria menos trabalho ganharia uma pouco mais teria 

uma flexibilidade de horário com a sua filha  

• Teria ne... meu marido as vezes fala mas você hoje em dia você não 

pensa sei lá, não sei..num..num, eu fiquei um tempo como eficiente ne, 

não te aquilo que me realiza. 

# Se tivesse um concurso pra direção, você não iria preta?  

• Ah não sei...... 

# Não?  

• Eu não sei....acho que eu.... Eu vou muito...eu acho que....eu vou muito 

pelo...pelo tempo, meu tempo ne.... Eu já experimentei entendeu? Eu 

gosto de sala de aula é...ja experimente direção, coordenação mais eu 

acho que eu fico muito pela meu tempo ne...eu acho que vai chega um 

tempo que quem sabe eu deslumbre a direção...... Mais não é agora...... 

# Não é agora. 
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• Agora eu não quero..... Agora nao é aquilo, não é isso que eu quero, 

mesmo ganhando menos, parece brincadeira ne... Eu não sou normal.... 

Não sou padrão de normalidade (riso) 

# comparando com o inicio de sua carreira, com seu, sua profissão, com você hoje 

ne...em quanto profissional, você acredita que ouve avanço, se, se sente realizada?   

• Profissionalmente?  

# É. 

• É como eu falei, eu gosto do que eu faço... Eu gostaria de desenvolver um 

trabalho melhor, eu acho que tenho muita coisa na cabeça que eu não 

consigo por em pratica ne... 

# Por quê?  

• Ne, eu acho que pelo tempo, falta de tempo, ne, eu acho que a gente 

sobrecarrega de mais porque a gente sempre pega 2,3 períodos de aula, a 

gente pega muita aula, então você se sobrecarrega e sobra pouco tempo 

livre pra você.......   

# Por que você pega tanta aula ?  

• então você acaba pegando...o o...acho que você é.....compromete muito o 

seu tempo ne com muitas aulas e ai você não consegue coloca em pratica 

tudo que você queria, então assim é, eu to satisfeita com meu trabalho no 

ensino médio to, mais acho que como eu sou muito exigente comigo 

mesma poderia ser melhor ainda ne, se eu tivesse um tempo livre maior 

pra planejar.... E..meu horário é muito corrido, eu entro as 7 na escola....no 

João Ramalho tem 20 aulas ne, eu peguei a carga mínima..........Ate pra 

não fica louca, eu já peguei a carga mínima, já tive essa já tive.... Manhã, 

tarde, noite j tive essa de fazer isso, ai dei uma parada porque eu já..ja 

não to mais......  

# Agüentando. 

• Agüentando isso entendeu? Mais mesmo assim eu era muito corrido, eu 

trabalho  das 7 da maioria das 7 as 11 chego em casa e pego da 1 as 6, 

então meu tempo, quando você chega em casa a noite você vai fazer o 

que? Trabalho domestico ne...mulher já viu....Ai você se..você vai se 

dedicar um pouco ao seu filho a sua casa, então o tempo que sobra livre 

pra planejamento ou pra estudo é muito pequeno.....  
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# Algumas horas no fim de semana e olhe lá.  

• E olhe lá...final de semana e mesmo assim uma hora que você... e não é o 

certo ne.. você acaba se cansando muito, porque por exemplo, tem dia 

que eu vou dormir meia noite 1 hora da manhã na frente do computador 

digitando material pra o outro dia, ne ou pra daqui 10 dias, então você se 

sobrecarrega de mais porque eu sou uma...quando você é mais tranqüilo 

também...quando você é muito exigente com você fica cansado de mais 

porque você vai planeja não sei que tudo direitinho  que fazer bem feito, e 

pra fazer você fazer um trabalho bem feito, tem que planejar...  Tem que 

colher material, é ne.. é como a gente brinca pequenininho educação 

infantil você brinca ainda você da uma ta piada.... Mais se você for parar 

pra pensa....   

# Nem estão aprendendo é mais fácil de planejar.......  

• É mais fácil ne, uma brincadeira uma atividade de recorte colagem esta 

direcionada para facha etária deles ne..mesmo brinca eles estão 

aprendendo, agora se você não tive uma coisa preparada, souber o que 

você vai fazer, tiver aquilo bem elaborado pro ensino médio ou de 5º a 8º 

serie..olha bem planejado, você vai ficar 50 minutos loucos.... Louco 

né...por que, você vai fazer o que com o aluno de ensino médio 50 

minutos se você não tiver nada planejado, vai enrola? Ele percebe que 

você ta enrolando......  

# Aham....você não consegue dominar a sala. 

• Você não..não domina a sala, você tem uma indisciplina muito 

gran....ai..ai..entra os problemas de indisciplina, famosos problemas de 

indisciplina, se você não planeja direitinho, se você não tem elaborado 

aquilo que você tem que fazer ne, todos os ham...você tem 

que....de...visualizar todas as etapas ne...você não tem disciplina.  

# O que seria um bom quesito pra você considerar um bom profissional aquele que 

consegue planejar suas aulas?    

• Ou um bom quesito porque quando você...você os alunos percebem esse 

diferencial entendeu?    O aluno respeita é...respeita o professor porque 

ele também percebe que esse professor é comprometido com que ele ta 

fazendo. 
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# Agora como você acha que o estado tem visto isso? Por que ele não pensa nisso 

na hora que ele da, é hora que ele atribui as aulas é hora que ele estabelece o valor 

do salário... 

• Não, não..ele não pensa nisso ne..o HTPC num..abacá não sendo usado 

pra isso....De outras coisas, projetos pedagógicos..... horários não sei o 

que... pra planejar mesmo, pratica mesmo, você acaba não tendo esse 

tempo, você não faz isso fora de casa, o que ele paga de hora livre pra 

você fazer isso é muito pequeno, eu ganhei 2 horas livres mais eu gasto 

muito mais do que 2 horas livres pra planejamento.     

# Ganha 2 horas livres pra planejar 20 horas de trabalho 20 aulas, são 20 por 

semana?  

• É deixa eu faze a conta...são 20.......ai... Se eu não me engano são 20 

horas ne......aula, depois vem as horas livres e.... HTPC, se eu não me 

engano...se eu não me engano se não me falha a memória 2 ho..2 horas 

pra isso ta....aqui eu lembro que é 1 hora e meia... ne (riso) aqui a gente 

ganha 1 hora e meia por semana.... por semana pra ta planejando, agora 

no...no João Ramalho se eu não me engano na casa de 20 é porque é 

diferente da carga  ne... então acabo não lembrando, mais se eu não me 

engano sua mãe pode falar melhor isso....(riso) para 20 horas aulas são 2 

de planejamento...horas livres ne..é muito pouco, você gasta muito mais 

que isso....Ta..e como você falou antes do quesito, você se você que, que 

o aluno te respeite não adianta só você é...banca o duram não..você tem 

que planeja e tem que mostra pra eles a que você veio na sala de aula. 

# Você se julga uma boa profissional?  

• Me julgo, eu acho eu faço bem aquilo que eu me proponho... É como eu 

falei, se eu tivesse o tempo maior livre, muita coisa na cabe...eu tenho 

muita idéia que acaba não indo pra pratica porque você,..não adianta só 

você ter idéia, você tem que planejar, elaborar...olha eu tenho essa idéia 

na cabeça, mais você tem que elaborar aquilo direitinho....Você tem que 

estuda pra coloca aquilo em pratica ne...você tem que lê... 

# É.  

• Professor tem que ser um pesquisador constante ne...se você é..você tem 

a idéia...mais pra você trabalha legal aquela idéia pra por em pratica, você 
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tem que correr atrás de material, você tem que lê ne..então você tem que 

ser um pesquisador ne.  

# É verdade..hamm..e. 

• não sei se to de vagar ou não to conseguindo responder as perguntas.. 

# Não ta ótimo... 

• os meus alunos ´´professora volta ne´´....Mas eu me considero eu acho 

que é....tava falando serio, eu me dedico bastante ne. 

# O que mais você acha que...que qualifica um bom profissional, alem do preparo 

das aulas, o que mais uma pessoa deve investir  pra se torna um.... 

• Um bom profissional? É preparo ne... Acho que a didática é importante, 

tem professor que não consegue ensi...o aluno que não entende o que o 

professor fala... entendeu, o professor não tem didática, então pra ele é 

difícil entender o que o professor ta falando, as vezes o professor prepara 

tudo bonitinho ne..ele é dedicado é compromissado, mais ele não tem uma 

boa didática....E ai todo aquele trabalho dele vai por água abaixo, então 

é...ate...o professor as vezes não consegue se expressar bem 

ne..entonação de voz...... Tem professor que murmura, se você fala num 

tom muito baixo seu aluno não entende o que você ta falando.   

# Isso seriam coisas que ele deveria ter aprendido na..formação dele... 

• Na formação, eu acredito que a questão........  

# Um déficit de formação.  

• Def...é eu acredito nisso, então eu acho que a didática interfere muito 

também para você ser um bom profissional, se você não tem uma boa 

didática, se você não consegue ne...chama aprende a atenção o atingi 

aquele aluno, você acaba com o.... 

# É. 

• Todo seu planejamento comprometido ne...como é.. a entonação de voz 

de...tem gente que tem sei a mesma entonação sonolenta, ai chega uma 

hora que você que ta todo mundo meio dormindo..então você tem que 

ne..opa..  

# Você acha que resolveria com investimento em educação.... 

• Na formação professor?  

# É. 
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• Eu acho que sim, na formação tem que ter preparo....tem que ter didática, 

na forma de ta prendendo a atenção, se aquela pessoa ta entendendo o 

que você ta falando, se a linguagem que você ta falando não é muito 

distante da linguagem que ele utiliza ta..não é que você vai empobrecer 

sua linguagem, mais você tem que  ta atento ne..ao jeito do adolescente 

ne.. ate é ´´ta´´ esse ´´ta´´ vai falar o ´´esta´´ ai você tem que as....ne...ve 

se ele ta entendendo o que você ta falando....  

# E você acha que, essa entonação essas questões, então ele consegue uma 

formação mesmo que se ele não conseguiu na formação inicial, vai conseguir na 

formação continuada. Você acredita que o professor, ele tem vindo com bom 

conteúdo então. O que falta nele seria essas questões práticas... 

• Prática. 

# que ele tem condições de correr atrás? 

• Eu acho que falta isso porque...foi assim, você começa aprender...Você 

aprende dando aula. 

# Que na faculdade isso não é ensinado. 

• Isso não é ensinado. Então você se vê no primeiro ano com, aquele monte de 

adolescente na sua frente. Quarenta e cinco, quarenta aluno na sua frente. 

Então, qual profissional aprende só trabalhando? Você primeiro...oh vou 

aprender fazer ate essa..vou começar (risadas). Então, não vou querer fazer 

isso. 

# Então não tem necessidade da nossa profissão. 

• É. 

# Só aprende na prática. 

• Na prática você vai aprender fazendo.  

# Como você acha que o estado tem avaliado o professor?...Tem visto algum tipo de 

avaliação? 

• Não tenho visto..avaliação. Não vejo avaliação...do professor. 

# Isso é ruim pra sua profissão? Assim, pros profissionais da educação? 

• Acho que deveria ter uma avaliação pro profissional sim ne. Bom, não sei 

também ne. (risadas). Tem gente que escreve tão também , que tipo de 

avaliação vai fazer? Tem gente que escreve tão bem que na prática né...Não 

é um bom profissional. Tem aquele que tem dificuldade pra escrever e é um 
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excelente professor. E...não dá nem pra dizer, sei lá...avaliar? Avaliar como? 

Né? Quem vai avaliar?  

# Você não acha que ta ruim... 

• Que professor também? Porque aquele que trabalhou direitinho e se dedicou, 

vai ganhar a mesma coisa daquele que não fez nada, né. O que... 

# Não dá um sentimento de desvalorização?    

• É, pode ser né Assim, nem dá. Eles só avaliam...o que vejo de avaliação nos 

SARESP né? No SARESP com as perguntas. Pesquisas que eles fazem com 

a relação a escola. O que eles tem feito de avaliação que eu me recordo é 

isso. Tem algumas perguntas em direção a escola, a respeito do professor, a 

respeito da releitura. É, não sei, se, bom, provavelmente eles estão usando 

isso como uma avaliação com o profissional. Se eles lêem com freqüência, se 

não lêem com freqüência. Então tem lá na.. na, uma partes do SARESP tem 

essas perguntas. Mas não há nenhum...um segredo...  

# Mas o bônus... 

• pra quem é o melhor profissional (risadas).Não sei como esta funcionando 

essa historia do bônus né. Cada um fala uma coisa. Tem gente que fala que o 

bônus é por freqüência. Né? Pro professor que falta pouco... Bom, geralmente 

quem falta menos ganha um bônus maior. Então, querendo ou não, ele está 

tentando...Acho que é uma forma de valorizar. O professor que...que falta 

menos...que desenvolve projetos. Eu acho que ele já ta tentando fazer isso, 

com esse bônus que da todo final de ano. Só que... 

# Aquele professor que se dedica mais, por exemplo, você mesmo que vai dormir 

mais de meia noite tal, não acaba faltando porque...você tem direito também 

lógico...usa as abonadas e tudo. Você não falta porque você só dedica porque você 

ficou cansada... 

• Tem. 

# Porque ele não pagou sua hora. 

• Também tem. 

# Sua hora do trabalho correta. 

• Tem muitas vezes que você não conseguiu sair da cama no outro dia 

# E não é injusto? Por exemplo, então aquele que não faz nada realmente não vai 

ter trabalho vai dormir no horário... 
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• Tem, tem... 

# Esse não precisa falta.  

• É um nego...é complicado isso, porque tem gente que...é uma avaliação....  

# Não falta... 

• É tem gente que não falta, mais também não é o de planeja, de não sei o que 

né....ta preocupado de...de novo.  

# Não falta mesmo pra não perde os direitos... 

• É de novo destorce, acho que acontece no estado é muito é ....é muito..muito 

na educação é isso tudo, tudo que é largado pra educação é destorcido. 

#  (Riso) Por que? Pelos professores.  

• O ciclo (riso) outro ciclo, coitado do ciclos do, nossa, um sonha já pensou 

você ir estudando e esquece de passa com nota., não é uma coisa 

maravilhosa? Você vai estudando, você adquirindo conhecimento vai 

aprendendo mais não precisa se preocupar com nota...  Agora o bônus, vai 

que seria uma valorização, merecimento né, do profissional destorce de novo, 

ai o que acontece, o professor não falta.... Daí ele não retem aluno porque 

dizem que a quantidade de gente também compromete o bolso, então não 

posso repetir ninguém parte ter meu bolso mais gordinho no final do 

ano...(riso) acho que de idéia o pessoal lança idéia no estado um monte de 

idéia boa, ai quando a idéia chega alguém destorce....  O Bônus é uma 

obsessão pro professor né..é você tem razão.... Ai vai de merecimento virou 

uma obsessão, professor ficou obcecado pelo bônus de final de ano, ai ele 

não falta e não retem ninguém..... ele da um jeito de que bem a prova do 

SARESP, não porque o SARESP vai estar contribuindo né, mais pelo bolo de 

engordo no final do ano, então eu não to falando que é todo mundo né, 

mais....... 

# Aham....mesmo assim tem algumas que são atingidos.  

• Algumas salas que a gente escuta na escola.... Então acho que querendo, é o 

famoso jeitinho brasileiro, acho que isso é...é castigo de todos os...brasileiros 

viu, porque sai o negocio, ai vem o jeitinho. 

# E o que você acha dos meios de ingresso e ascensão na carreira publica, os 

concursos, se concorda?  

• Com concurso publico?  
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# É.  

• Eu concordo, eu acho que tem que ter concurso... porque..querendo ou não, 

mercado de trabalho ta difícil, como é que eles são seleciona né..... Eu... eu 

acho que ele é um mal necessário, mal necessário né, como aqui, o que 

acontece, na prefeitura não tem concurso pra diretor, é eleição... é, então as 

pessoas vão fazes sua plataforma (riso)...E disputa uma eleição, então acho 

que, querendo ou não o...o concurso publico foi um mal necessário...  

# Acha melhor o concurso? 

• Acho melhor o concurso do que a eleição de diretor, só sei que a gente vê na 

prefeitura hoje, na prefeitura....   

# Aham, certo. E o..os pontos que o governo atribui aos professores pra poder 

classifica-los, pra poder premia-los ou pra....? 

• Acho que tem que melhorar. 

# É tem erros?  

• Tem, eu acho que é...não tem jeito..tem a visão dos dois ne..de município e 

do estado, eu acho  que o município valoriza muito mais.... Os cursos que 

você faz do que o estado.... se você conta no estado, o que conta ponto? 

Você tem que presta concurso pra conta ponto, tempo de serviço... Mestrado, 

doutorado, então os cursos que você faz fora ou um congresso, não conta 

ponto.... um curso de especialização não conta ponto.  

# No estado não conta?  

• Não conta, o único que contava na época que comecei era o projeto P,  que 

não tem mais...  era o projeto que era.... 

# Então o projeto era deles da rede é que conta?  

• Que conta, então na época 89...não sei quando acabou o projeto P..agora o 

que você faz fora não conta entendeu? Eu fiz um congresso na PUC não 

conta, conta pra cá na prefeitura, mais por estado não conta, então acho que 

eles não valorizam os cursos que você faz é...relacionados a profissão pra 

contagem de pontos, então eu acho que o plano de carreira do estado precisa 

melhorar, é porque se não você pensa ´´vo insisti só pra conhecimento ´´ não 

tem contagem de pontos pra isso então acho que precisa melhorar muito, 

hoje eu já fiz vários cursos ai quem não contam pontos pra nada pro estado 

ne, o lato sensu pro estado pois não conta. 
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# Não sabia. 

• Não conta, você tem que te ne com certeza........No caso, eu prestei esse 

ultimo concurso, eu passei então....... 

# O concurso vale alguns pontos?  

• Vale alguns pontos, o que vale mais pontos? No estado é o doutorado.  

# Pronto.  

• É  

# E a estabilidade do emprego publico, você acha justo? 

• Se é justo? (riso) Eu acho bom (riso) Eu acho bom, se é justo ou não 

é.....outra.... 

# Bom pra quem? (riso) 

• Pra mim é isso né, pra quem é funcionário é ótimo porque do jeito que ta  o 

desemprego do jeito que anda é..né, a questão do emprego no país, você tem 

uma garantia de emprego, isso é muito bom... Você sabe que no final do mês 

você vai te dinheiro pra compra o leite do seu filho, isso é muito bom...  a 

estabilidade acho que ela te da um certo alivio você respira no final do mês 

aliviado, mesmo ganhando pouco ne... Então te da um certo alivio, nosso no 

final do mês ta la garantido, o estado é um patrão maravilhoso...Bom ne, todo 

final é..no meu caso vem no  final do mês né..mais no começo do mês meu 

salário ta lá, isso faz com que eu enquanto trabalhadora, enquanto ne 

profissional eu tenha ai um respi....respiro aliviada... Porque nossa tenho 

salário pra paga as contas e pra compra minhas coisas. 

# Tem algo ruim nisso?  

• É como eu te falei, se é justo ou não é outra discussão eu não sei 

eu..vejo..vejo os dois lados da coisas, tem o lado ruim? Tem, tem a pessoa 

que se acomoda? Tem, ´´é sou estável, não pode me manda embora então 

me acomodo´´ . No estado sei se aconteceu muito isso, mais acontece muito 

isso na prefeitura né, porque são muitos funcionários estáveis 

ne,..Estabilidade, então eu falo de maneira geral a pessoa se acomoda, 

´´então eu não posso te manda embora....Não sou avaliado então depois de 

alguns anos de serviço eu to cansado então eu dou uma tapeada, vai vou 

chamar assim ta? Então eu to falando de numero, de maneira geral ta, é tão 

complicado esse negocio que você tem que tomar cuidado porque você 
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generalizam você acaba falando ´´ta todo muito assim, não todo mundo é 

assim´´ então é o cuidado que a gente tem que te. Também não é todo 

mundo seja assim, mais você percebe que algumas pessoas se acomodam... 

por ter esse estabilidade, acho que esse é o lado negativo da estabilidade, 

esse comodismo de algumas pessoas ne, deixa de fazer o serviço porque não 

vai ser mandado embora.   

# Isso atrapalha a educação? 

• Eu não sei se só a educação ne, mais você falou de funcionalismo publico 

ne? Mais acho que não só a educação mais o funcionalismo publico em geral 

é....(tose) 

# Você concorda que existam cargos de confiança no funcionalismo publico, por 

exemplo na escola temos o vice diretor que é um cargo de confiança não exige 

concurso?     

• Bom, ate um certo ponto tem que ser um cargo de confiança porque tem que 

ser alguém casadinho com o diretor, que se o diretor fala ´´A`` o e vice fala 

´´B´´ você vai ter uma escola.. 

# Um campo de batalha.  

• É um campo de batalha, e tão ate certo ponto eu concordo ne, porque o vice 

diretor..o diretor tudo bem prestou concurso, ele precisa de um parceiro pra 

trabalha.... E um parceiro que fale a mesma língua que ele ne, que quando 

ele tomar uma decisão o cara não vão fica falando por trás ne, desmerecendo 

a figura do diretor ou indo contra ne... Ei acho que o vice diretor e o diretor 

tem que ta casadinho que tiver de divergência tem que ser ali os dois ne, 

naquele espaço dos dois elas vão discutir.... As divergências, mais na hora de 

pega e fala isso de maneira geral pra escola ne, de tomar uma decisão tem 

que ta casadinho...Porque se não você tem um campo de batalha você tem 

um inferno pra trabalha, mais você não consegue trabalha legal ne, então vira 

aquela picuinha ´´quem é melhor, o diretor ou o vice, mais o vice é bomzinho, 

o diretor é ruimzinho´´.. Então eu acho que nesse ponto isso se faz 

necessário. Porque se fosse concurso publico, são pessoas completamente 

deferentes ne... particularidades diferentes cabeças deferentes, então eu 

acho que isso não..não seria bom pro andamento da escola...Acho que nesse 

ponto é necessário.  



 

 

39 
 

 

 

# Certo. E como funciona assim o seu afeto com o seu superior, pensando no estado 

ta, ao diretor, ao coordenador, ao vice, a secretaria da educação, a dirigente 

regional, quando você precisou, se você teve livre acesso, se teve acesso a eles, 

resolveram seus problema?   

• acho que você tem, na escola grande as vezes fica difícil assim, o horário do 

diretor é um e do vice é outro... Então isso dificulta, o..horário ne, então quem 

trabalha de manhã as vezes não vê o diretor, porque eles também tem carga 

horária eles não ficam disponível na escola o dia inteiro... Ainda mais no João 

Ramalho que funciona das 7 as 11 da noite vai....  

# É. 

• Ta, e querendo ou não diretor tem seu horário de trabalho e o vice tem seu 

horário de trabalho...Né, o..pessoa não vai fica lá (riso)...  Das 7 as 11 na 

escola...Então ele tem que ter um horário ne, então as vezes o que dificulta é 

isso, é você encontra o é..... 

# No horário certo. 

• É nesse horário o diretor mais ate hoje não tive problema não, sempre tive 

acesso quando precisei, conversei . 

# A secretaria da educação também? 

• Acho que a secretaria de educação já é um âmbito bem maior então já é mais 

difícil... 

# Mais burocrático.  

• Burocrático, mais difícil pra você entra em contato ne, a dirigente não, porque 

supervisor de ensino, e como você falou, tem hierárquica tem ne, ate porque 

se o dirigente de ensino pra abrir as portas meu Deus do céu ne, ele não faz o 

serviço dele e faz aquela...(riso) Atendimento, tem que te, tem coisas que é 

necessária mesmo que a gente não acha, se ele for atender todo mundo..... 

Ele vai abrir a porte é esquece o resto de serviço ne, mesma coisa o diretor 

ne, ele tem lá sua demanda de trabalho, então não é toda hora que ne, ´´não 

conversa com o coordenador´´....  se não, não da conta, eu sei como é o 

trabalho de secretaria de escola de administração de escola ne, tem uma 

demanda de trabalho também.... Mais eu sempre fui, tive acesso, revolvi o 

que eu tinha pra revolve, na secretaria de educação é um âmbito muito maior, 

acho que já é mais complicado não sei, agora eles tem a linha...a internet, 
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então eles possibilitam o professor mande ne, sugestões, criticas sobre o 

trabalho, então isso já é um cominho pra ta um pouco mais próximo ainda.   

# Aham. Bom essa parte que e já encerrei (riso).... 

• (riso) acabou..... 

# Vou só fazer uma pergunta que ficou aqui me intrigando, você disse desde o 

começo que você gosta muito do que você faz, faz porque você gosta e tal, você 

acredita que pra ser professor, precisa ter algo especial, alem do gostar, precisa ter 

dom, você acha que é alguém diferente, ou é como você falou, não precisa disso 

você vai pra faculdade vai adquiri o conhecimento e depois através de cursos você 

consegue a pratica a didática e tal, e atraves da pratica você vai aprendendo ou não, 

você acha que é um ser diferente que tem um dom? 

• Olha...(riso) 

# Como você vê essa questão?   

• Não sei... os professores são difíceis mais eu to tentando...Você tem que 

gosta, mais só gota não basta...Tem gente que gosta muito de dar aula, mais 

não consegue dar aula... Entendeu? Essas suas perguntas.são bem 

filoso....filosofia pura, ta horas e horas filosofando aqui porque a gente 

começa a pensa ´´ é, mais não é também´´   você já ta respondendo, porque 

é e não é...é meio filosófico o negocio (riso) é ou não é...você gosta, gosto, 

tem gente que não mais não consegue dar aula .... Ou dar uma boa aula, eu 

acho que isso que eu falei, a didática se faz necessário.  

# Se não acha que existam pessoas que nasçam com isso, com esse dom que saiba 

dar aula? 

• Nasce pra ser professor? 

# É. 

• Eu nunca sonhei em ser professora. 

# É?  

• Eu não pensava em ser professora, pensava eu ser todo na vida, sonhava em 

ser um monte de coisa, mais nunca me passou pela cabeça em ser 

professora, então não sei se é um dom. 

# É o esforço mesmo que faz um bom profissional?  

• Eu acho que sim, você gosta? Se você gosta já é um grande passo, você tem 

que gosta de gente... Se você não gosta de lidar com gente...já é uma 
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barreira que você encontra... É..se você não..não, ai não sei se é o dom, mais 

se você percebe que você não consegue trabalha com..com, você prefere 

papel, tem vai procurar papel pra fazer...porque o ser humano é difícil de 

trabalha entendeu?   É complicado trabalhar com gente ne..são 200 e poucas 

cabeças com anseio diferentes com criação diferente com experiência de vida 

diferente... Então você tem que gosta, é um...já é um grande passo 

entendeu? Você gosta de trabalha com pessoas, você gosta daquilo que você 

ta fazendo já é um grade passo, porque lógico se você gosta vai busca forma 

de melhorar, lógico, ´´eu gosto mais não consigo explica, então eu vou busca 

novas maneiras´´ ... Então já é um grade passo, mais só o ato de gosta não, 

não indica ser um bom profissional ta..tem que ter uma boa didática, eu acho 

que hoje em dia se faz muito necessário isso, muito necessário é didática e 

que mais...dialogo, respeito, preparado, professor tem que ta preparado...Não 

adianta se ir pra sala de aula se saber sobre o que você vai fala... Você perde 

a credibilidade ir por água abaixo vai o teu  respeito ne, e pra você recuperar 

isso é muito difícil, então você tem que ta consciente do que você ta fazendo 

ne, se a faculdade não te da isso, corre atrás...  Acho que da pra você ser 

muito bom profissional você tem que corre atrás ta, mais como dizem minha 

professora no começo, se você que ganha dinheiro...Vai vende coxinha, não 

sei se coxinha ta dando dinheiro hoje em dia... Mais é tem outras... 

# Batatinha frita da. 

• É batatinha frita então tem outras profissões rentáveis ne, professor ela é 

obri...você tudo bem, você não vai se...ai como que fala isso? Abnegado? 

(riso)..  Né, tem muita dificuldade na profissão né, você acabe enfrentando 

barreiras ne..financeiras é questão de planejamentos os alunos é não é fácil 

lidar com gente, você tem que quere...é as vezes eu brinco com a Marina, 

´´Marina muda de profissão´´ ne..  Não é que muda, se você que muda, muda 

agora.. Né, porque depois fica mais difícil...Você ta começando uma carreira e 

tem pretensões de mudanças.... De muda outra carreira, você tem que muda 

no começo porque depois fica mais difícil...Né, agora se você vê que é isso 

que você gosta de fazer, então corre atrás, né não tenho sonho de infância 

ser professor, tem gente que fala ´´ai eu sonho desde pequenininha ser 

professora´´ não nunca sonhei ser professora..ne, mais eu gostei muito do 
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que eu fiz ne, me realizo com isso, me trás é..é ne, uma satisfação muito 

grande pessoal, acho que foi bom ne. 

# Você não se sente um pouco frustrada que as pessoas que tem a mesma 

formação que você trabalha em uma empresa e ganham mais, que investiram o 

mesmo tanto na carreira e tem um prestígio na sociedade diferente sei la por que, se 

veste social anda de sapato alto é uma secretaria e tal, você não se sente um 

pouco? 

• Nem um pouco,  eu sou bem resolvida nesse ponto, não fico..sou muito bem 

resolvida... 

# É? 

• Né, é como você perguntou antes, você não tem aquele sonho de ser diretora 

ser vice, me daria muito mais status lógico ne.... ´´Nossa diretora da escola 

tal´´ Acho que te da muito mais prestígio e status.... Fica legal o titulo de 

diretor ne, junto com você.. Mais eu sou bem resolvida nesse ponto, o ne na 

empresa, eu não penso nisso não, eu acho que importa é eu estar fazendo 

uma coisa e me sentir bem fazendo aquilo... O que os outros vão pensa ou se 

vai dar status não me importa ne, é preciso ta muito bem revolvido com isso, 

se você se incomoda (riso) se você ta se incomodando, então é porque não ta 

bom..... Mais pra mim não... Não me incomoda.. Sou muito bem resolvida 

nesse ponto. 
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ENTREVISTA  PROF. MARTA – AREA DE ATUAÇÃO LÍNGUA PORTUGUESA 

#  Pesquisadora 

• Professora 

 

# A primeira pergunta é sobre a sua opção pelo magistério, porque você optou, por 

que você fez essa escolha? 

• Uma questão de sonho, sempre tive vontade de ser professora, minha mãe 

era professora de escola rural e eu achava bonito, e tive contato. Fiz e não 

me arrependi... 

# Você morava no interior?  

• Morava no interior. 

#  E sua mãe era professora da escola rural? 

• Da escola rural. Minha mãe tem até a 4a série, mas naquela época, ter até a 

quarta serie já lecionava e ela era professora na época. E eu admirava, 

brincava de dar aula também, então era o meu sonho ser professora e na 

primeira oportunidade que surgiu, eu fui fazer. 

# Então... aqui tem fotos de professores antigos, do início do século passado. Essa 

foto é bem famosa, da “Escola Caetano de Campos”, é uma sala só de meninos, 

uma sala de leitura, o professor está no fundo da sala, as crianças estão enfileiradas 

de uniforme, viradas pra frente. Essas fotos são mais pra você recordar, aquele 

tempo que a gente ouve tanto os professores antigos falarem... Aqui é a entrada das 

crianças em fila. Aqui é o quadro de professores da “Escola Caetano de Campos”, a 

maioria homens de casaca. Aqui é Fernando de Azevedo na sua biblioteca, quer 

dizer, um professor de escola pública tendo uma biblioteca, então coisas que eram 

possíveis para aquela época. Uma sala de meninas, em aula de música; uma sala 

de meninos. Aqui já no meio do século, o quadro de professores vai mudando, a 

gente já vê a entrada de mulheres, já vê um quadro mais misto de professores, aqui 

é na década de 60, 70 também, vai mudando e nós vamos vendo professoras, essa 

aqui, da  “Escola Caetano de Campos”, a maioria mulher, então saiu, mudou 

totalmente o quadro de professores, os alunos continuam, aqui é uma foto do 

recreio, continuam uniformizados. Aqui também é uma foto do colégio da época de 

1967, o antigo científico; também já tem mulheres inclusive no científico, as 

mulheres vão entrando em todos os campos do magistério, mas os professores 

ainda continuam usando terno, gravata, as professoras vão bem vestidas, a gente 
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vai observando isso nas fotos. Aqui já é hoje em dia, 2004 a gente vê que já mudou 

bastante a aparência do professor, ele se veste com moletom, uma roupa bem há 

vontade; são professoras mais velhas trabalhando. Aqui professores de calça jeans, 

tênis. A sala de professores de hoje muda alguma coisa. Aqui é a sala de aula de 

hoje em dia, são alunos... 

• Sala mista ne?  

# É sala mista; sentados não mais enfileirado, não estão todos olhando para a 

frente, eles estão conversando, olham para o lado, a atenção é outra; o que mostra 

também uma mudança na disciplina na escola ne? Olhando essas fotos, fazendo 

esse percurso histórico do professor, do seu trabalho, da sala de aula, você acredita 

que dá para... pensando nessas etapas, você acredita que dá para dizer que a 

situação do professor, a situação da profissão que nós temos, está melhor, esta pior 

ou está na mesma? 

• Economicamente?  

# Economicamente também pro professor, o que você acha, melhorou, piorou ou 

está igual?  

• Eu acredito que a situação econômica, pra época, eu acredito que está 

melhor, só que a gente percebe vendo as fotos, a gente percebe assim que o 

pessoal já não valoriza mais a profissão.  A profissão não é tão valorizada 

igual era há alguns anos atrás igual no começo. O professor ele tinha aquele 

respeito; você percebe que tinha aquela coisa assim – eu sou professor – tem 

aquela imagem respeitada ali na frente, até na maneira de vestir. 

# Você acha que está ligado à imagem do professor, nem tanto ao econômico? 

• Eu acho que a situação econômica nessa época, não era, ...por exemplo, o 

valor do salário, de repente era até menos em relação a hoje, se for 

comparar, mas eles davam valor àquela profissão, então “eu sou professor, 

estou na frente” relacionado à imagem de quem está falando pra quem está 

ouvindo, então, você tem uma aparência, e hoje se a gente olha assim, de 

repente a questão do salário deveria ser até melhor, mas se bobear, você 

confunde até o professor com o aluno. O professor ás vezes usa até o 

uniforme da escola, mesmo não sendo exigido, porque às vezes em escola 

particular tem uniforme, mas a escola pública não; e de repente você vê o 

professor usando o moletom, o uniforme de tactel, o tênis, usando a roupa 

igual à do aluno. E eu acho assim, não é nem a questão de não poder 
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comprar uma roupa não é porque economicamente ele não pode comprar 

uma roupa, mais apresentável, a pessoa parece que igualou. To nem aí ne, 

eu vou pra escola, é escola pública mesmo, eu tenho essa impressão. 

# E quando você optou lá, pela carreira do magistério, você valorizava o professor 

por ser o professor, por essa imagem de ser professor? Você falou que você sempre 

quis por causa da sua mãe, ou você pensou no lado econômico também? 

• Não, eu nunca pensei no lado econômico, eu pensava em ser o professor, a 

professora no caso, tanto é que quando eu fiz a minha 8a série, eu casei e vim 

pra cá. Onde eu morava não tinha; eu estudei até a 4a série, fiquei 3 anos 

parada, depois fui fazer de 5a á 8a, aí terminei a 8a série em um ano e em 

Janeiro do o outro ano eu casei. Vim pra cá, fiquei 5 anos sem estudar, tive 

meus filhos aí depois voltei a estudar e queria fazer o magistério, meu marido 

não quis, é que era justamente aquela época, 91, 92, 93, você só ouvia falar 

de greve dos professores e eu ia fazer o Ensino Médio, e queria fazer o 

magistério, que naquela época tinha, inclusive onde eu fiz o Ensino Médio 

tinha magistério e ainda tinha aquele vestibulinho conseguia entrar e eu 

queria fazer o magistério e meu marido não quis, ele pensava 

economicamente, ele falava – é... isso é porcaria. Você vê aí professor 

brigando por salário e tudo, mas eu não pensava na questão do salário, eu 

queria ser professor, eu não pensava assim, em estudar pra ganhar dinheiro.  

# Quando você optou você já estava casada, e o seu marido ainda argumentava 

com você... 

• Desde pequena eu queria ser ne, e quando eu tive oportunidade de fazer, eu 

já estava casada, ele falava – faz o Ensino Médio normal, depois presta 

vestibular, vai ser advogada, ou médica, alguma coisa mas  fazer magistério 

pra ser professora, essa briga, essa coisa, por salário, mas eu não pensava 

na questão do salário, eu queria ser o professor. 

# O seu marido já pensava 

• Ele já pensava. 

# Por ele você teria outra profissão? 

• Por ele eu não teria feito, hoje ele já pensa diferente, mas na época... 

# Porque ele pensa diferente?  
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• Hoje ele fala – o professor tem seu valor – mas só que na época ele pensava 

assim – você já casou, se vai fazer alguma coisa pra trabalhar, então tem que 

fazer alguma coisa pra trabalhar e ganhar alguma coisa que de pra sustentar, 

por exemplo, pagar alguém pra cuidar dos filhos, porque não teria vantagem, 

no caso ele falava, não teria vantagem nenhuma, por exemplo, eu ir dar aula, 

ganhar pouquinho e ter que pagar alguém pra cuidar das crianças, ou de 

repente ele ter que tirar do dele pra pagar alguém pra ficar com as crianças e 

eu ainda fora, ganhando pouco, não dando assistência pras crianças ne, 

então... 

# E hoje ele vê que o professor não ganha tão mal assim... 

• E hoje ele vê que o professor não ganha tão mal e se a gente for fazer uma 

avaliação assim, na verdade, hoje é quem está empregado, se você for fazer 

uma avaliação das profissões que acho que dão um retorno mais rápido é a 

profissão de professor, só que eu não pensava isso, eu queria ser professora. 

Eu não pensava isso, em retorno. 

# Seu marido faz o que? 

• Meu marido é engenheiro mecânico e ele tem uma empresa de tratamento de 

água, trabalha com tratamento de água, projetos...  

# Então ele é autônomo?  

• È, e hoje ele está empregado na prefeitura de São Paulo, tem uma firma né, 

mantém a firma, faz esses projetos e trabalha na prefeitura de São Paulo 

gerenciando o terminal, na área de transportes. 

# Você acredita que vocês estão em que classe social? 

• Nem sei assim, essa classificação como seria ... 

# Não sabe? Não saberia classificar?  

• Faz tempo que eu não vejo assim como... porque vira e mexe sai nos jornais 

até tanto salário pra classe assim, e faz tempo que eu nem observo isso. 

# E olhando pra essas duas fotos atuais, qual o profissional você acha que é mais 

valorizado na nossa sociedade? 

• Eu acho, aqui no caso a gente vendo, por exemplo, essa foto aqui uma 

secretária ou uma engenheira no caso aqui, o outro aqui também uma 

arquiteta e a professora, com certeza pela sociedade, no caso aqui, a 

segunda foto ela é mais valorizada pela sociedade. 
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# É uma profissão mais valorizada?  

• É uma profissão mais valorizada. 

# Pode ser que ela ganhe a mesma coisa... 

• Pode ser que ganhe a mesma coisa, ou até menos, mas até na aparência 

você percebe, de repente se ganha aí 1000, 1000 e pouco, como a gente 

ganha né. 

# Porque você acha que a sociedade valoriza mais essa? 

• Eu acho até que é pela aparência, pela maneira de você se vestir, você é 

tratado diferente. 

# Então você acha que o professor está desvalorizado porque ele não se cuida?  

• Eu acho que influencia também, mas quando você fala que é professor, você 

sente assim aquela... 

# Mesmo estando bem vestido, bem apresentado... 

• Mesmo estando bem vestido, às vezes quando você pergunta – o que você 

faz? – há eu sou professora – há.... então você vê assim, que não é a mesma 

reação, quando se pergunta – você é formada em que? – em Direito, sou 

arquiteta... você percebe na reação, às vezes até a expressão da pessoa 

muda. 

# Você acha que essa profissional aqui, pela sociedade, ela se encaixa numa 

categoria social, numa classe social diferente desta? 

• Acho, uhum. Olhando a foto, você imagina que sim, uma classe mais alta, 

socialmente uma classe mais alta economicamente.  

# Com o que você ganha, você consegue priorizar atividades culturais. Você acha 

com o que o professor ganha, mais específico você, com o que você ganha hoje, 

você consegue priorizar as atividades culturais, que a gente sabe que são 

importantes pra nossa profissão, como teatro, exposições, cinemas, museus, enfim, 

atividades que a gente sabe que são importantes na nossa profissão, você 

consegue? 

• Eu consigo, ás vezes eu não vou mais assim, por falta de tempo, mas dá pra 

estar bancando, se a gente quiser dá. 

# E qual foi o último livro que você leu?  

• O último livro que eu li, bom agora, recentemente a gente estava lendo... eu 

estou lendo vários, mas mais resumos... 
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# Mas é de formação da rede? Eles que fornecem o material? 

• Não, não, é que como vai ter o concurso de diretor, então eu tenho o livro que 

são as resenhas do livro... 

# Há vai ter o concurso pra direção?  

• É falaram no inicio do ano que teria esse ano, vai ter saiu um edital com a 

bibliografia e tudo... 

# Mas então você não comprou o livro? 

• Não 

# Você acha que você teria condições de comprar o livro, os livros?  

• teria mas, eu não leria todos, se fosse pra comprar, dá pra comprar mas eu 

não ia ler o livro na íntegra, e como tem as resenhas que são preparadas já 

para concurso então eu optei por comprar o livro de resenhas. 

# E qual foi a última atividade cultural significativa que você foi? 

• Há eu adorei, fui na exposição do museu da língua portuguesa, lá na Estação 

da Luz. Nem foi a última, mas essa foi a que eu gostei mais... 

# Com que freqüência você consegue ir? 

• Essa do museu eu fui 18 de Julho, a gente ainda estava de férias, voltaria na 

segunda, eu fui na Sexta-feira e nesse tempinho nós fomos no Sesc aqui de 

Santo André, é que tinha apresentação de um grupo de dança, nós fomos... 

# Com a escola? 

• Fui com a escola. 

# Sozinha você, ...não, fora as atividades escolares? 

• É, eu fui no museu, sozinha a última que eu fui foi o museu da língua 

portuguesa. 

# Com relação há situação econômica dos seus pais quando você era criança? Você 

acredita que hoje você está melhor, igual? 

• Eu estou melhor. 

# Está melhor... 

• Estou. 

# Você tem convicção disso? 

• Tenho e assim, se a gente for fazer um levantamento, porque na época, 

minha mãe trabalhava, e meu pai trabalhava na lavoura, sempre na roça. Ele 

ganhava, não ganhava mal, mas só que era bem... por exemplo, igual hoje, 
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eu pago a faculdade do meu filho, ele está fazendo Engenharia Mecatrônica, 

agora minha filha passou no curso vestibular, prestou vestibular para fazer 

Fisioterapia, então  a gente tem condições de pagar. Fica um pouco apertado, 

mas dá pra pagar, na época, se fosse para eu estar fazendo um curso pago, 

eles não teriam condições, por mais barato que fosse não teriam condições 

de estar pagando. Então, se a gente for levar isso em conta, por exemplo, no 

meu caso, a gente tem carro, tem casa; eles tem o sítio mas em valor, se a 

gente for pensar é pouco em relação ao que eu tenho. 

# Você acredita que o que o professor ganha, é compatível com a função dele?  

• Eu acredito assim, a gente não ganha mal igual a gente fala... 

# A gente reclama muito? 

• Eu acho que a gente reclama, e gostaria de ganhar mais, mas eu acho que 

deveria ser mais valorizada a nossa profissão, até  financeiramente... 

# você acha que essa valorização vem também por outras áreas? Não só pelo 

econômico. 

• Não só pelo econômico. 

# Mas o econômico também seria importante. 

• Também seria interessante. 

# Bom vamos falar um pouco do seu trabalho, enquanto professor, eu sei que já faz 

um tempo que você esta fora da sala de aula, porque você está direção... mas, você 

acredita que as funções do professor hoje, planejamento semestral, HTPC, conselho 

de  classes, preparações de aula, você acredita que estão mais burocráticas que 

antes? Que aquele professor lá do inicio do século? 

• eu acho que sim, eu acho que são mais burocráticas . 

# por quê? 

• no início do século... mas, a gente hoje, eu acho que é mais burocrático em 

função até da sociedade que a gente tem. Hoje você tem muita criança, você 

tem muitas famílias desestruturadas, então você enfrenta vários problemas 

dentro da escola, e a cobrança de registro é papelada, registrar tudo o que 

acontece, é muita em cima da gente... 

# Antes o professor não tinha que registrar tanto? 

• lembrando assim no meu tempo, quando eu estudei. Eu fui fazer a 1ª serie 

em 1976, por aí, 75, 76. Então a gente tinha aquele respeito pelo professor, 
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dificilmente a gente ouvia o professor chamar a atenção do aluno, não era 

preciso fazer isso, o professor tinha aquele respeito, então a gente não tinha... 

o professor, acho que não tinha tanto aquele trabalho de estar fazendo 

registro, independente do motivo. Era mais aquela coisa, diagnóstico do 

aluno, nota.... eu acho que era mais isso. E hoje, além disso, eu acho que tem 

muito essa coisa de estar ligando para o conselho Tutelar, polícia,... é aluno 

que é ex-presidiário, que tem liberdade assistida, então vira e meche o 

professor tem que registrar, tem que estar mandando informações que eles 

pedem, documentação e tudo, e às vezes o professor que tem que fazer, 

porque o professor que está lá na sala de aula com eles, eles vêem pra gente, 

e a gente tem que pedir para o professor fazer isso, porque por mais que a 

gente... 

# Então é mais burocrático? 

• Eu acho que é mais burocrático. 

# Você está há quanto tempo no magistério? 

• 10 anos, em Julho completou 10 anos. 

# E a avaliação escrita? Ela é importante, ou ela se perde no meio do papel 

burocrático? 

• Eu acho que a avaliação é importante... 

# A avaliação escrita 

• Escrita, ela é importante até para você estar vendo a evolução do aluno, 

porque até no nosso caso, você tem assim, nem digo assim pela questão de 

você quantificar aquilo, dar a nota, mas é pra você estar avaliando 

qualitativamente... 

# Você é da área da Língua Portuguesa? 

• Sou. Pra você ver o avanço do aluno, se no decorrer do ano, ele está 

atingindo os objetivos.  

# E a classificação final que o estado exige? Vocês acabam classificando como 

satisfatório ou insatisfatório?  

• É satisfatório ou insatisfatório... 

# Para o Estado é isso que existe? 

• É isso que existe. 

# Então você acha que isso é adequado? 
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• Não, porque nós temos casos de alunos que... por que hoje, com a LDB, não 

é hoje, é há 10 anos atrás, com a nova LDB a progressão é continuada, então 

a criança que faz a 5ª série, ela não tem falta, mas se ela chega ao final do 

ano com todas as notas vermelhas, por exemplo, então seria insatisfatória pra 

gente, então é uma criança que não atingiu os objetivos... 

# Vocês dão as notas pra poder saber... a escola trabalha dessa forma, não significa 

que todas as escolas façam isso. 

• É teria que fazer, todas tem uma forma de avaliar e pela avaliação que você 

faz... 

# Aqui é específico ou vocês dão uma nota, como vocês fazem?  

• Aqui no caso são os conceitos, até 2004 era nota de 0 a 10 e de 2005 pra cá 

é conceito que é o P S que é o plenamente satisfatório, S o satisfatório, e I é 

insatisfatório, NA o aluno não avaliado, porque às vezes a gente tem aquele 

aluno que é igual àquele caso que eu estava falando, o aluno freqüenta todos 

os dias... 

# aham... 

• Até 2004 então o ano passado, 2005 já foi com o conceito. E às vezes a 

gente tem assim, aquele aluno que está presente todos os dias, não 

desenvolve nenhuma atividade, só que chega no final do ano, como é um 

aluno freqüente e a progressão é continuada, ele vai pra 6ª serie. Esse 

conceito, chega no final, de repente ele está com NA, I, mas chega no final, o 

conceito vai S, porque você tem que promove-lo pra 6ª serie, porque a 

progressão é continuada. Então lá na frente, supõe que ele consegue 

recuperar o que não conseguiu na 5ª serie. 

# E você não acha isso adequado? Você acha melhor reter ele ali na 5ª serie ...  

• O ideal é recuperar ali, é a gente tentar fazer igual no nosso caso, a gente 

recebe muitos alunos da 5ª serie aqui, e em media 10 % desses alunos, eles 

vêem sem saber ler e escrever, as vezes a gente fala analfabeto, não chega a 

ser analfabeto, mas eles não conseguem ler um texto e interpretar aquele 

texto, e a gente vai trabalhando isso aqui, de uns 3, 4, uns 4 anos tem esse 

trabalho aqui, e já está trabalhando diferenciado, faz a avaliação diagnostica 

no inicio do ano, monta essa sala e faz os trabalhos diferenciados com esses 

alunos, e a gente obtém resultados, você vê que quando você pega, de 
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repente 2, 3 numa sala, não é nada, então o professor não tem, às vezes nem 

tem o tempo de chegar ali e dar atenção pra aqueles 2, 3, e quando você põe 

numa sala, os alunos com a mesma dificuldade, é mais fácil você estar 

trabalhando e consegue recuperar, isso aqui é verídico, chega no final do 

ano... 

# Esse é o esquema que as escolas no passado usavam, você acredita que a escola 

nessa época, no passado, ela era mais eficiente? 

• Eu não acredito que a escola era mais, eu acho que com a mudança assim, 

das leis, eu acredito assim que depois, de 96 pra cá piorou a situação, porque 

o aluno não entendeu o que é a progressão continuada, os pais... 

# O aluno ou o professor? 

• O aluno não entendeu, os pais não entenderam e a gente tem muito professor 

que não entende a progressão continuada, então eu acho que banalizou o 

ensino do professor:  “ahm... vai passar mesmo...!” 

# Então você acha que hoje nós temos muito mais burocracia no nosso trabalho, e o 

nós temos menos resultados porque a escola tem... ela não é tão eficiente como era 

no passado? 

• Eu acredito que não. 

# E você acha que o quadro atual, é devido há nova LDB?  

• Eu acredito que sim; 

# Você acha que essa nova lei, com essa sugestão, eles sugerem a organização da 

escola em ciclos, sugerem entre aspas, uma lei sugere... 

• É então acaba tendo que fazer... 

# Mas você acha que essa nova lei, com essa sugestão do ciclo, da organização da 

escola em ciclos, fez com que a função do professor mudasse? Alterou a função do 

professor? 

• Eu acho que alterou, até por essa falta do entendimento do professor, porque 

a gente tem muitos colegas, a gente ouve colegas falando que “se o aluno 

não quer, ele sabe que vai passar só de estar presente então vou ficar me 

matando?“ Então são expressões que a gente ouve de colegas, então 

querendo ou não mesmo o professor não entendeu. Porque não é porque o 

aluno vai passar, que você não vai exigir dele, não é porque ele vai passar de 
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qualquer jeito que você não vai exigir desse aluno que melhore a situação 

dele em sala de aula. 

# Você acha que mudou também a relação do aluno com o professor? 

• Mudou, muito... 

# Como que é hoje? O que mudou?   

• tem parte assim que as vezes eu acho que era melhor na minha época, só 

que às vezes eu acho que é até melhor que na minha época, por exemplo, 

porque às vezes tinha um professor ali como um superior, não sei se a gente 

respeitava por ser o professor, ou por medo. Eu respeitava porque admirava, 

pra mim era o máximo aquela pessoa ali, mas algumas pessoas tinham medo 

de chegar num professor ali, para conversar. Direção, às vezes a gente nem 

conhecia, então não tinha essa relação, e hoje às vezes a gente percebe 

assim, a relação professor aluno ela é muito próxima, o aluno tem a liberdade 

de chegar e conversar com o professor, contar, por exemplo, a situação de 

como é em casa, contar coisas que não tem coragem de contar para os pais, 

só que eu acredito também assim que muitos deles perderam o respeito 

também, porque a gente vivencia casos aqui de aluno que vem falar com o 

professor, como se tivesse falando com o coleguinha, mandar pra não sei 

aonde, e não respeita de forma nenhuma... Tem esses dois lados, eu acho 

que tem esse ponto positivo de ter essa liberdade de chegar e conversar, mas 

tem esse lado da falta de respeito, tem muito isso. 

# Antes o professor era mais respeitado... 

• Antes o professor era mais respeitado, o que o professor falava, ninguém 

discutia, pai e mãe apoiavam o professor, hoje você tem o pai que vem aqui 

brigar porque o professor chamou a atenção do filho, tem  casos assim. 

# E o que você acha que o professor de hoje deveria fazer para resgatar esse 

respeito? Se distanciar um pouco da criança, dos problemas que ela trás e tentar se 

impor um pouco mais na sala de aula como profissional, ou não, você acha que não 

tem solução, não tem o que o professor fazer? 

• Eu acho que, tem solução, não assim, o professor se distanciar, não querer 

saber do aluno, eu acho que é interessante a gente ter essa aproximação 

com o aluno, até pra tentar ajudar, porque às vezes a causa da dificuldade do 

aluno está aí, nesse problema que ele tem lá fora de estrutura familiar e tudo, 

ele tendo essa liberdade de conversar com o professor, você conhece o aluno 
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que tem. Mas e a questão da imposição de impor respeito, a gente tem 

professor que faz isso e consegue, ele é amigo do aluno, consegue sentar e 

conversar com o aluno, mas na hora que ele fala sério o aluno respeita 

também. Às vezes a gente tem caso aqui, a gente tem o caso de um 

professor de Língua portuguesa também, chegou aqui esse ano, é um 

professor que trabalha com os alunos aqui, você precisa de ver, ele tem essa 

liberdade de o aluno chegar, contar coisas pra ele, e você não vê um aluno  

faltar com o respeito com ele. Ele não precisa chegar na sala e pedir “ todo 

mundo sentado”... 

# Mas você acha que faz parte da função do professor, ouvir então o que o aluno 

trás? Em que você  acha que o professor pode ajudar o aluno, quando ele escuta os 

problemas? 

• porque quando você conhece com quem você está trabalhando eu acho que 

é mais fácil... 

# você não acha que o professor pega para ele uma carga que não é dele? Ele não 

é psicólogo, assistente social, e muitas vezes ele fica sabendo de problemas que ele 

não tem como resolver. 

• Então, eu acho assim, eu acho que faz parte um pouco da profissão, porque 

qualquer profissão, quando você conhece com quem você está trabalhando, 

você sabe até como agir com aquela pessoa. De repente, igual às vezes o 

aluno chega e fala de uma situação lá em casa com pai e a mãe, você não 

pode interferir lá, mas aqui dentro, o comportamento daquele aluno seria 

outro se você não soubesse daquela situação que ele tem em casa. Tem 

professor que o aluno tem essa liberdade de chegar e é outro aluno, em 

relação aos professores é a mesma escola... 

# Então você acha que ... porque você acha que hoje em dia está assim, com essa 

liberdade maior? Você acha que é a mudança na lei que aproximou os professores... 

• eu acho que foi essa mudança, em função dessa mudança da Lei, o aluno 

não entendendo, por exemplo, ... nem só o aluno, acho que professor, pai, 

não entendendo a lei, então começa aquela coisa de, você aproximar para 

saber, “porque você não está fazendo a sua lição” porque acho que não 

precisava fazer isso, você estar explicando, o aluno está prestando atenção, 

porque ele sabia que seria cobrado, porque se não desse conta ele ficaria 
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retido, era assim, e hoje o aluno não está nem aí, então tem que chegar 

“porque que você não esta fazendo?”então acho que deu essa liberdade... 

# Você acha que professor gostou dessa mudança? 

• Eu não sei. 

# Não sobrecarregou mais o professor? 

• Pelo que a gente ouve, o professor não gostou, pelo que a gente percebe 

assim, tem gente que não gostou por não entender, porque eu acho que é 

interessante a progressão continuada, porque a gente não ganha em nada 

estar retendo o aluno. Igual no caso, a gente faz este trabalho aqui, e eu acho 

que a gente deveria dar atenção para esse aluno aqui que tem essa 

necessidade, que precisa... 

# Mas olhando para a realidade do professor numa sala com 40 alunos, 40 e pouco, 

e todos os problemas de professor, a falta de tempo, a falta de apoio extra, porque 

um psicólogo normalmente tem um outro terapeuta pra ajuda-lo, ele nunca está 

sozinho, e o professor além de ouvir todos esses problemas ele ainda tem que se 

preocupar com a sua condição financeira, tem que dar aula, continua  com essa 

condição social e cultural que ele tem que dar conta, então não sobrecarregou de 

mais esse profissional? Sem nenhum apoio por trás. 

• se a gente for ver assim sobrecarregou, se a gente for pensar assim, mas eu 

acredito que hoje o professor tem mais apoio que uns anos a trás. 

# Como assim? 

• Porque igual a coordenação pedagógica, por exemplo, não tinha, era o diretor  

e professores na escola, não tinha a coordenação pedagógica. A 

coordenação pedagógica surgiu de pouco tempo, igual na época que a minha 

mãe, por exemplo, era professora, era na escolinha rural lá nos... no meio do 

mato e  ás vezes uma vez por ano tinha uma reunião com pessoas superiores 

a ela, nenhum diretor por perto não tinha, porque no caso era escola rural lá 

no meio do mato e a cidadezinha era um município de uma outra cidade, e às 

vezes ia uma reunião lá uma vez no ano para um curso para receber 

orientações e no caso não tinha, ela não tinha esses problemas que a gente 

tem hoje com tanto apoio, eu acho que a gente tem mais apoio. A gente tem 

coordenador, diretor, tem dependendo do tamanho da escola dois vice, tem 

um durante o dia, dependendo do tamanho da escola, tem outro noturno, 

então tem, igual o HTPC que você senta para conversar junto, um grupo de 
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professores e há uns anos atrás lembrando da minha mãe ela era sozinha, 

ela não tinha com quem discutir uma duvida, se surgisse uma duvida, não 

tinha um professor ali do lado para trocar informação e hoje tem muito curso, 

não participa quem não quer. 

# você acha que dá conta então. 

• Eu acho que da conta sim, eu acho assim que depende do carinho que você 

tem pelo que você faz. 

# E a relação do professor com os pais, você acha que também deve ser a mesma?  

• Eu acho que a gente deve ouvi-los também, eu acredito que sim. 

# E como você acha que deve ser a relação do professor com os seus colegas de 

trabalho? 

• Essa relação do professor- professor, é uma relação que acho que é 

fundamental dentro da escola. Qualquer trabalho, para ele dar certo eu acho 

que tem que ter essa ligação entre as pessoas que estão envolvidas ali, 

porque não adianta nada eu fazer língua portuguesa, mas aí eu trabalho uma 

coisa e você trabalha outra e eu não tenho nem noção do que você está 

trabalhando. Às vezes a gente tem a mesma série e um não sabe nem o que 

se passa com o trabalho do outro. Então eu acho que é interessante essa 

relação, a troca de informação, a troca de experiência entre os professores.  

# E você estabeleceria uma hierarquia na escola? Existe uma hierarquia na escola? 

• olha, se a gente for olhar assim, burocraticamente existe, mas eu acho assim, 

ninguém dentro de uma escola, ninguém é superior a ninguém, eu acho 

assim, cada função que a gente faz é dentro da escola, uma depende da 

outra, tipo uma corrente, eu acho que, por exemplo, os gestores, no caso o 

diretor, o coordenador, o vice, eu acho, por exemplo, se chega um diretor e 

fala pro vice “você vai fazer isso, isso e isso” já impondo, aí chega o vice 

passa para um coordenador  “você vai estar fazendo isso, isso e isso” o 

coordenador chega para o professor “você vai estar fazendo isso, isso e isso”, 

sem ter essa troca, um  está ouvindo o outro, o que precisa, como a gente 

deve agir. Eu acho que essa hierarquia existe, tem essa hierarquia dentro da 

escola, como em qualquer outro local que a gente possa trabalhar tem, mas 

eu acho que qualquer função independente do grau dessa função, é tão 

importante quanto a mais alta que tiver dentro de uma escola como, por 

exemplo, a cozinheira, acho que a importância dela dentro da escola, é tão 
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grande como a do diretor, sem ela lá, o diretor não vai conseguir desenvolver 

um bom trabalho também. Sem o coordenador o professor não vai conseguir 

também um bom trabalho com os alunos na frente, então a gente sabe que 

existe mas... 

# Que hierarquia você sabe que existe? 

• Igual por exemplo na escola, dentro da escola a gente tem o diretor, o vice, 

depois o coordenador, professor, vem o aluno e depois os 

funcionários:limpeza, cozinha, essas coisa, vigia, guarda e tudo. Se a gente 

olha fora, mas que está relacionado com a escola, tem a supervisão, tem a 

dirigente e tal, mas eu acho que cada um tem a sua importância. Eu acho que 

o grau de importância não tem como você medir, cada profissão é tão 

importante como a outra, pra ser desenvolvido um bom trabalho. 

# Vamos falar um pouquinho mais de você agora. Qual a sua aspiração, quais os 

seus objetivos para os próximos anos, profissional. 

• bom eu, no meu caso eu fiz Pedagogia, terminei o ensino médio, não fiz o 

magistério, fui prestar Pedagogia, depois fiz Letras, fiz o curso de supervisão 

e estou pretendendo fazer pós-graduação depois também fazer mestrado e 

continuar na carreira, quero estar estudando, não quero parar. 

# Pra que cargo você gostaria agora, direção, supervisora? 

• eu acho assim, eu fiz o curso para supervisora, mas não eu acho assim... 

# Você vai prestar o concurso? 

• vou prestar o concurso, mas eu acho assim, eu acho que até a direção eu to 

gostando, é um cargo que eu estou gostando, mas a supervisão eu acho que 

eu não gostaria... 

# Porque? 

• Porque eu gosto do aluno sabe? Então o meu interesse não é, igual a gente 

está, quando a gente vai para a coordenação você não deixa de ser professor 

porque você está lidando com o aluno... a supervisão eu acho que eu não 

gostaria porque eu gosto do aluno, então o meu interesse não é, por exemplo, 

igual quando você saiu da coordenação você não deixa de ser professor, 

porque você está lidando com o aluno, agora na direção.. eu gosto dessa 

parte de estar lidando com o aluno, estar ajudando e você não deixa de ser 

educador  
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# Você está na direção agora? 

• Estou como vice  

# E comparando com o inicio da sua carreira até hoje, você está satisfeita com a sua 

profissão? 

• Muito, nunca me arrependi. 

# E que investimentos você julga necessário, em você mesmo, o que você acha que 

deveria investir, para crescer na carreira e conseguir outros cargos? 

• È estudar mesmo, a gente não tem outra opção a não ser estar estudando 

para aquilo que você,... se você almeja outro cargo é estar estudando. 

# Eles exigem outros cursos de nível superior? O que eles exigem... Na direção 

mesmo o que eles exigem?   

• No caso para direção, é você ter pedagogia. Então foi o primeiro que eu fiz, 

só que quando eu fiz Pedagogia naquela coisa assim de... eu não pensava 

em direção. Eu fiz Pedagogia porque eu queria ir para a sala de aula, e na 

época eu fiz pedagogia até assim, por falta de informação, eu conversei com 

uma professora de língua portuguesa, quando estava no 3o ano e ela disse 

professora, faz pedagogia, porque com pedagogia, você pode dar aula de 

qualquer disciplina, e na época podia mesmo. Só que quando eu cheguei no 

2o ano de Pedagogia, então eu vi que não era isso. Eu não estava sendo 

formada, habilitada ali para por exemplo dar aula de Língua Portuguesa, eu 

não estava sendo habilitada para aquilo ali. Então eu já percebi que era 

voltado mais para a administração e de repente, 1a a 4a série... 

# Você trabalhou de 1a a 4a? 

• Não cheguei a trabalhar de 1a a 4a , no 2o ano de Pedagogia, já comecei 

como eventual mas é de 5a há 8a, porque na época, de 1a a 4a já era muito 

concorrido e como eu não tinha pontuação, então era meio que impossível 

você conseguir, porque aí a prioridade era pra quem tinha magistério, e eu 

não tinha formado ainda, então a prioridade era pra quem tinha magistério. E 

no meu caso, quando fiz Pedagogia, a minha habilitação era Administração e 

Magistério nas matérias pedagógicas, então eu poderia estar dando aula para 

o magistério eu formaria o professor  de 1a a 4a... 

# Que incoerência, poderia formar o professor mas não poderia trabalhar... 
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• È eu poderia trabalhar com o professor, mas não poderia trabalhar com o 

aluno de 1a a 4a. Depois eu fiz as adaptações do curso para se for o caso, dar 

aula de 1a a 4a série, estar lecionando de 1a a 4a série, então quando eu  

cheguei no 2o ano de Pedagogia eu gostei, amei o curso, mas aí eu já vi que 

eu não tinha habilitação específica, aí eu já pensei “quando eu terminar eu 

vou fazer Letras, eu quero ser o professor de Língua Portuguesa”, 

praticamente eu queria ter essa habilitação e no magistério eu não tinha, em 

Pedagogia eu não tinha. 

# Então você acha que tem que ir estudando e os recursos que o professor tem para 

isso, para estar estudando são suficientes? 

• È... às vezes dependendo do curso que o professor quer fazer, por exemplo, 

um Mestrado, hoje para a gente, por exemplo, nós temos muito caso de 

professores que é arrimo de família, às vezes nós temos uma professora que 

às vezes o marido está desempregado então ela que sustenta a casa, é o 

salário que sabe ali que todo mês tem é aquele. E se for o caso de fazer um 

mestrado, então para esse professor não dá, a gente sabe que um curso de 

mestrado hoje, é mais ou menos o valor do que a gente ganha... 

# Você acredita então que dá para você, por exemplo, estudar porque você tem o 

seu marido que te ajuda, que te apóia... 

• Que ajuda, é mas no caso assim, um professor que não tem esse apoio, não 

consegue.. 

# Para um pai de família ficaria mais difícil? 

• Ficaria mais difícil, para quem é arrimo de família ficaria bem mais difícil.  

# E o Estado, como você acha que o Estado poderia ajudar, interferir ? 

• Hoje o Estado ajuda, e no nosso caso, está tendo vários professores que 

estão fazendo Mestrado, tem 2 que já concluíram acho que na nossa escola 

tem 2 professores que já concluíram o Mestrado e pagos pelo Estado. Mas aí 

no caso do Estado, por enquanto é só o professor que já é efetivo, que está 

tendo essa chance de fazer. 

# Você não é efetiva?  

• Não, ainda não. 

# E pode ser vice diretora sem ser efetiva? 
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• Pode, o cargo de vice, é cargo de confiança, então o diretor ele pode estar 

escolhendo... 

# E você fica como, você fica como ACT?  

• Só que aí a gente fica, por exemplo, no início do ano a gente tem que 

participar da atribuição de aulas, você pega aula, afasta e fica no cargo de 

vice, ou coordenação que é o mesmo cargo, para você ocupar o cargo de... 

# Você tem que pegar um numero de horas aulas? 

• não é o mínimo da sua, por exemplo, no caso da Língua Portuguesa... 

# Você não ganha por isso? 

• Não, no meu caso eu ganho por 200 horas independente do numero de aulas 

que eu tiver. Se eu pegar uma sala de Língua Portuguesa, por exemplo, eu 

afasto, mas como estou  como vice, eu ganho por 200 horas . 

# Ganha mais como vice, do que como professora, ou é a mesma coisa? 

• Acho que não, é a mesma coisa. No meu caso é diferente de quando eu 

estava em sala de aula, porque tem o adicional noturno, porque eu tenho as 

horas do noturno, mas não por ser vice. 

# Certo, e você concorda com os meios de ascensão e de ingresso, do Estado para 

a carreira pública, os concursos, você concorda? 

• Eu concordo, os concursos que nós tivemos depois que eu me formei, passei 

no de Língua portuguesa, só que a classificação foi baixa, de inglês também, 

teve o de PEB 1, passei também, mas tudo lá em baixo porque faltou preparo, 

eu não me preparei para o Estado. E às vezes a gente tem bastante caso de 

professores recém formados, que passaram, já efetivaram porque às vezes é 

aquela coisa também, tem mais oportunidades para estar estudando fora, 

igual no meu caso, eu tenho aqui, tenho casa, sou mãe, sou dona de casa... 

# Então você acha adequado, você acha justo? 

• eu acho justo. 

# E a estabilidade do emprego público, você acha que é bom? 

• Eu acho que, não é nem assim, essa estabilidade é aquela coisa assim, em 

partes é boa, você ter essa certeza que você tem esse emprego garantido, 

mas eu acho que a pessoa às vezes se acomoda muito também. Eu acredito 

assim também, muitas vezes a pessoa acomoda, “há já efetivei mesmo...” e 

às vezes a pessoa estaciona ali, “há já consegui o cargo de professor, já to 
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ganhando o meu salário, então” às vezes nem tenta mais, estudar, se 

atualizar... às vezes fica aquela mesma coisinha de 10 anos atrás porque 

efetivou, então parou, acabou a obrigação de ter que lutar por mais alguma 

coisa. 

# Isso significa que o Estado não avalia os seus profissionais, porque eles não tem 

medo de nenhuma avaliação né?  

• não 

# Se vai sair, se não vai sair... 

• Não tem, porque depois que efetiva, ele tem essa certeza de que “há não vou 

ser mandado embora”. Tem uns dois anos aí que é o probatório... mas 

passou disso aí, não bateu em ninguém, não matou ninguém, ele continua 

aí... 

# E como que é a avaliação do Estado, como ele avalia os profissionais, ou ele não 

avalia? 

• Eu acredito que ele não avalia, eu penso assim, tem avaliação igual tem 

avaliação do Saresp do Enem, então eles sabem, mais ou menos eu acredito, 

eles tem essa noção de como está funcionando o ensino na rede pública né, 

porque dependendo do resultado, você sabe se está sendo trabalhado ou 

não, se aquela proposta pedagógica é desenvolvida ou não... 

# E você acha isso bom, esse tipo de avaliação? 

• Não, eu não acho compatível com o que a gente tem, porque como não é 

cobrado igual, por exemplo, tem a Progressão continuada, então o professor 

não tem aquela preocupação de, de repente estar ensinando, estar ajudando 

ali o aluno a desenvolver suas dificuldades e quando vem, por exemplo, igual 

o Saresp, Enem, é cobrado coisas que às vezes o professor não está nem aí 

para aquilo, coisas igual às vezes a gente vê em vestibular, por exemplo, é 

cobrado e você sabe que o professor não trabalha aquilo mais. Eu acho que a 

avaliação, por exemplo, de outros órgãos profissionais aí, ficam um pouco 

fora do contexto da escola, fica um pouco fora. 

# E como que funciona o seu acesso aos superiores, dentro do Estado aqui, da sua 

hierarquia burocrática, nesse sentido, ela é de fato perto? Você tem fácil acesso à 

secretaria da educação? 
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• A gente tem... igual, na secretaria da educação, a gente tem convites para 

estar participando de eventos, de alguma coisa assim,  e depois que estou 

como vice, eu já participei várias vezes... 

# Mas se você precisa deles, para resolver algum problema, você tem acesso a 

eles? 

• E a gente tem... 

# Você consegue conversar pessoalmente, e resolver o seu problema com mais facilidade? 

• Assim, eu nunca tive o caso de ter que estar procurando pessoalmente, para 

resolver alguma situação, às vezes a gente tem mais os casos assim, 

Escola/diretorias de ensino, e quando, por exemplo, a gente precisa da 

diretoria de ensino, a gente tem apoio pessoal, a gente vai lá conversa direto 

com a pessoa  que possa estar te ajudando. 

# Então você acha que esse acesso 

• A gente tem, quando nós precisamos a gente tem, nunca precisou chegar lá 

na secretaria da educação para resolver...  

# você acha justo que os cargos que existem de confiança, esse cargo que você 

está hoje, por exemplo, o da direção, você acha certo ou você acha que deveria?  

• Eu acho que deveria ser, por exemplo, até via concurso também... 

# Você acha que deveria ser até via concurso? 

• Eu acho, até para o vice, ou para o coordenador, eu acho que deveria... 

# Você acha que seria mais justo? 

• Eu acho que seria mais justo, é que às vezes você pode colocar uma pessoa 

que de repente não conhece nada, mas você gosta, acha que às vezes a 

pessoa é capaz, e de repente você já tem um ali que já sabe fazer e às vezes 

você não coloca porque né “eu quero colocar fulano porque eu gosto de 

fulano”. Então às vezes, de repente você até perde um outro profissional que 

às vezes até teria mais capacidade ou ás vezes um profissional que já sabe, 

por exemplo, nessa questão do cargo de confiança, eu acredito assim, às 

vezes você tem até mais chance, porque de repente você nunca ... ne que foi 

o meu caso, por exemplo, eu agradeço muito à dona Rute, no caso, quando 

eu vim para a vice direção, foi ela que me convidou. Então você tem essas 

oportunidades, ela já me conhecia na coordenação e quando surgiu a vaga 

para uma outra vice, ela me convidou e foi... o coordenador a gente procura 
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outro ne, um coordenador, professor que se interessa, e aí é mais a vocação 

do professor e já não é tanto assim “eu sou diretor,  eu quero colocar alguém 

na coordenação”, eu chego e falo “fulano é meu coordenador e pronto!” já vai 

mais... o coordenador já vai mais pela aceitação dos professores e aí entra a 

direção porque tem que ter essa compatibilidade do diretor gostar e o 

professor também, aquela pessoa que vai estar ali como um elo entre a 

direção e o professor. Mas no caso do vice, igual no meu caso, eu acredito 

assim, para mim foi interessante, no caso, a parte da confiança, porque eu 

não sabia nada da direção, eu estava na coordenação, mas na parte 

burocrática, da direção, igual o quadro de merenda, prestação de contas, 

essas coisas eu nunca tinha feito, dentro de uma escola eu nunca tinha feito. 

Eu vi isso aí quando eu fiz o estágio de Pedagogia. 

# Essa parte administrativa. 

• Essa parte eu não tinha noção, e eu tive a chance de estar aprendendo então 

eu acho interessante nessa parte e às vezes se você presta ali, efetiva, chega 

aqui e você nem sabe nada, e de repente você não tem um diretor ali que 

gosta de você pra te ajudar, então eu acho que é mais difícil nesse aspecto, 

mas eu acho que seria justo também, ter  um concurso também, tanto para 

coordenador, tanto como para diretor, ou vice diretor, porque para diretor já 

tem.    
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ENTREVISTA PROF º. PAULO - ÁREA BIOLOGIA 

# Pesquisadora 

• Entrevistado  

 

# É...eu queria que você contasse primeiro porque você escolheu a carreira do 

Magistério? 

• Hmmm, puxa...Não tinha uma mais fácil? (risadas) 

# (risadas). Pra começar... 

• Bom... eu escolhi a carreira do Magistério porque eu acho que na medida que 

fui estudando, eu fui percebendo que tinha uma identificação com a 

educação. Senti...essa percepção, ela foi aos poucos. E...eu fiz vestibular 

pela primeira vez, eu tinha dezessete anos, pra medicina. E ai eu não 

consegui passar. Bom, sou aluno de escola pública e aquela história toda, fiz 

cursinho e tal. Ah, e... 

# Você estudou aonde na escola pública? 

• Eu estudei numa escola chamada Protázio Alves. Uma escola em Porto 

Alegre, uma escola técnica, e importante frisar que é escola técnica, é fiz 

técnico de contabilidade. Porque... Bom, família humilde, meu pai era 

metalúrgico, minha mãe dona de casa. Então, nós percebemos naquele 

momento que fazer contabilidade era.... um curso técnico que dava maior 

chance de conseguir algum emprego. Então eu fiz contabilidade. E eu me dei 

bem no curso técnico. Sempre tirei notas boas e tal. Então, é...os professores 

inclusive diziam que eu deveria fazer contabilidade, administração, economia, 

alguma coisa assim para arrumar um emprego nesse ramo e tal. 

# A Escola técnica era pública? 

• Pública, escola pública. Ai...é 

# Você é do sul, Rio Grande do sul? 

• Isso, nasci, e vivi em Porto Alegre. Então, nesta época que a gente ta falando,  

...me formei em setenta e sete?...Não, iniciei em setenta e sete, setenta e oito 

e setenta e nove, isso mesmo. Então, o que que acontece ai...é Nessa época 

ai, que fiz o curso técnico ainda na década de setenta, quando estava em 

vigor no país, por conta da ditadura militar, esse negocio de escola técnicas, 

mão-de-obra nas grandes empresas...Então de fato, fazer curso técnico, você 
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tinha possibilidade de arrumar um emprego e se não conseguisse fazer 

faculdade, que nem todo mundo conseguiria. Você sem universidade 

conseguiria um campo de trabalho em algum lugar, num banco né. Alguma 

coisa assim. Então, fiz o curso técnico, só que tinha uma vontade de fazer 

alguma coisa em outra área e também não podia desapontar meu pai nem 

minha mãe, aquela coisa toda. Tem que fazer um pouquinho de cada coisa. 

Eu fiz vestibular para medicina e não passei. 

# Você não gostava muito de contabilidade? 

• É...não gostava. Me dava muito bem por dedicação e não por gostar. Depois 

você vai ver, inclusive agora que é mais fácil falar, mas é...vivendo o negocio, 

você não se dá conta, mas em seguida vou te falar um negocio que vai ficar 

evidente que não era minha área. Ai, eu prestei vestibular para biologia na 

federal. E ai eu passei. Só que, na federal...é...biologia é até hoje curso de 

classe média alta, curso de rico porque não tem biologia a noite. Então eu não 

podia, eu estava trabalhando.  Então, eu lembro que foi uma decepção pra 

mim quando eu fiz o curso porque vi integral na hora que se inscreve para o 

vestibular. Mas eu não entendi que integral era aula o dia inteiro. Tinha 

entendido que integral era aula em qualquer período. E ai prestei vestibular, 

fiquei todo animado, passei e tal. E finalmente na hora da matrícula, eu falei 

assim, “Eu quero a noite”, mas ela falou, “Mas a noite não tem”. Então nem 

me matriculei, nem um dia. Não fui nem um dia pra federal. Daí fiquei mais 

três anos só trabalhando. E ai prestei vestibular pra fazer biologia na PUC. 

Mas era um curso diferente porque era aquele curso que você tinha uma 

licenciatura curta que você fazia a noite e depois você podia fazer biologia a 

tarde. Então que ganho eu tirei? Falei, vou fazer esse curso ai, a noite, 

enquanto isso, continuo trabalhando. Quando me formar, vou dar aula. Ai faço 

biologia. Dou aula a noite e faço biologia de tarde. Acho que é um emprego 

que dá, porque, aonde vou arrumar emprego a noite? 

# E, essa complementação era pra que? Pra...pra ter..um bacharel, bacharelado, e 

que se chama? 

• É, o bacharelado ou ter... 

# ter a licenciatura. 

• É, ou ter a licenciatura plena. Que antes não....entendeu? 

# Ahhh. Entendi. 
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• Daí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, trabalhei em vários lugares e tal. E 

num determinado momento, eu prestei um concurso e virei bancário. E ai, eu 

me dei muito bem no emprego no banco. E ai, em algum momento se colocou 

a seguinte questão. Eu deveria largar esse curso de licenciatura e fazer um 

curso de administração e virar gerente.  

# Ah. 

• Virar supervisor, virar auditor...Era essa a carreira que estava colocada pra 

mim. Eu tinha entrado como auxiliar, depois, fui subgerente. E chegou numa 

situação que subgerente não dava mais. Você tinha que seguir uma carreira 

bancaria. E seguir por aquele caminho que estava mais ou menos 

encurralado pelo curso técnico de a contabilidade... que estava nessa área. E 

foi quando pedi demissão do banco. 

# Você não gostava mesmo da profissão? 

• É... Aí que eu me dei conta, entendeu? Assim, eu olhei, e pensei não é pra 

mim isso daqui. Eu olhei pros gerentes, observei como eles eram... os 

auditores, aquela coisa toda. E falei, não é meu negocio. Eu não vou 

conseguir me dar bem aqui. 

# Como eles eram? 

• Acho que eles eram pessoas muito conservadoras. Eu tinha uma restrição a 

terno e gravata (risadas). É... a gente vivia na época, no finalzinho da ditadura 

militar, e por conta da...da, das questões mais sociais e o rigor da ditadura, 

aquela coisa. A adolescência era muito assim, irreverente contra a ordem, 

contra... determinações, contra as imposições... Eu falei que isso daqui não é 

meu lugar, não vou agüentar. E tinha coisas do banco que eu não, não 

conseguia entender mesmo. Não. É errado falar. Eu não conseguia 

concordar... Eu lembro que minha mãe ficou muito contente quando arrumei 

um emprego no banco porque meu pai foi metalúrgico a vida inteira. 

Trabalhava de madrugada, das seis da tarde à seis da manhã. Nunca estava 

em casa, aquela coisa. Trabalhava com graxa, coisa de metalúrgico. E o 

sonho dela era que eu arrumasse um emprego onde eu trabalhasse com 

camisa... E que pudesse dobrar o punho. Então, essa expressão, eu 

nunca...nunca esqueci. “Meu filho vai arrumar um emprego onde ele pode 

usar camisa, e que dobra o punho”. E o que que era isso? Era um escritório. 

E ai, quando entrei no banco...e...naquela época, ser bancário, o negocio 
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era... interessante. Seis horas de trabalho por dia, ganhava mais do que 

outros lugares. Aí, eu ainda não tinha passado nessas provas toda. Então, no 

primeiro dia, botei uma camisa dessa assim e sapato, e fui pro banco. (risada) 

Eu cheguei no banco e dei sorte. Peguei uma agencia interessante e um 

grupo de pessoas muito, tranqüila. E eu...eu tinha um subgerente que era 

baixo assim, pequenininho e falou, “Ah, rapaz bonito hein? é seu primeiro dia 

hoje aqui”? E eu falei, “É”, ele, “Ah ta. Vem cá”. Daí ele me botou no cantinho 

assim, não tinha luz, não tinha janela (risadas), não tinha nada. Um calor 

infernal. Me deu uma pilha de cheque assim, mais ou menos meio metro de 

altura. “Então, você pode carimbar”. “Eu tenho que carimbar nesse serviço” 

(risadas)?. E ele falou, “Pode carimbar”. Daí eu falei,”Será que eu termino”? e 

ele falou, “Não se preocupa não, que você tem seis horas pra ficar 

ai”(risadas). E durante as primeiras semanas eu vivia carimbando cheque. Um 

suador, eu pingava suor, eu molhava a camisa toda. Aí, acho que no quarto 

dia, eu fui com uma camiseta... uma sandália (risadas). E ai, a minha mãe 

ficou desesperada, “Que que é isso? Você vai de sandália ? tira isso”.  

# (risadas) Ninguém ia vestido assim? 

• Pois é, nunca ninguém tinha ido. Mas eu fui assim meio porque, po, tava de 

saco cheio com aquilo né. Se vou ficar ai, se vou ficar...socado num canto do 

banco, num lugar que não tem, não tem janela... 

# Ninguém estava te vendo mesmo, né? (risadas). 

• ninguém estava me vendo. Então eu vou trabalhar de bermuda, de... Aí, é... 

quando eu fui desse jeito, eles acharam meio estranho. Mas tinha, 

...claramente era bem dividida a agência né. Até o caixa, só gerente, 

subgerentes, as mulheres bem arrumadas. Dos caixas pra trás, os caras, 

ninguém vê nada. Só pessoas do escritório e esse lugar ai. 

# Aham (risadas). 

• Eu trabalhei no banco... quatro anos. E... aí assim, num determinado 

momento se colocou esse problema: ou você vira bancário de verdade agora, 

segue uma carreira ou vai fazer outra coisa. E ai, nesse meio tempo, eu já 

tinha terminado a primeira parte do curso de licenciatura. Eu tava formado. E 

ai, tinha que fazer biologia. Então, tive uma decisão... 

# E você não pensava no salário dos professores que era menor e tal? Isso não 

pesava?    
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• É. Pesava, pesava. Essa decisão foi inclusive uma coisa importante, uma 

decisão muito importante que tomei na minha vida. Nesse momento também 

tinha muita mobilização dos trabalhadores. Tinha uma efervescência assim 

de.... que coincidiu com a construção da cut, PT, essa coisa toda. E... e 

também num determinado momento, eu estava na sub-gerencia, estourou 

uma greve nacional dos bancários. Uma greve muito forte... E ai, se eu 

fizesse a greve, o clima na situação da agência fica meio insustentável. 

# Hmmm. 

• E ai optei por fazer a greve. Aí, o gerente me chamou, “Pó, Paulo, to 

percebendo que você não ta muito afim dessa profissão... que você não dá 

resposta se você vai fazer economia, administração, contabilidade. Agora 

teve a greve e você fez a greve”. E eu já estava de fato mesmo preparando o 

terreno para pedir demissão, né, porque eu me esforcei pra ser demitido, 

porque naquela época era importante ser demitido. Não tinha ainda a multa 

do fundo de garantia, mas tinha liberação de fundos, aquela coisa toda. E aí, 

tinha esse problema de salário, no banco ganha mais. Mas aí eu achava que 

tinha que fazer biologia, estava gostando do curso. 

# Você não era casado, ne? 

• Não, não era casado. 

# Seu salário não pesava em casa? 

• Pois é, pesava. Eu ajudava em casa bastante até que também que coincidiu 

na época meu pai aposentou. E como todo trabalhador que se aposenta, o 

salário diminui muito. 

# Ah ta. 

• Então meu pai, além ter ficado deprimido com a aposentadoria que hoje em 

dia ninguém fica mais deprimido porque não se aposenta. 

# (risadas). 

• Agora não dá pra ninguém se aposentar. 

# (risadas). 

• Mas na época se aposentava. Então a renda dele caiu muito. Então, como eu 

era um bom cara, ajudava muito. Então, manteve mais ou menos o mesmo 

padrão. Humilde, mas sempre com tudo em casa. 

# Você tinha, tem mais irmãos? 
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• Tenho. Tenho um irmão que é dois anos mais novo do que eu. E uma irmã 

caçula que é nove anos mais nova do que eu. 

# Ah, você é o mais velho? 

• Eu sou mais velho. Na época, acho que tinha vinte e... quatro, por aí. Meu 

irmão vinte e dois né. Minha irmã...doze, dezesseis. Então...ai, qual que era o 

principal problema nesse caso? Quando eu fui trabalhar, eu virei professor e 

ganhava muito menos. Pesou muito. Meu pai nunca me cobrou nada. Uma 

coisa muito importante isso daí. Ele nunca disse, “Olha, tem que continuar no 

banco para ajudar em casa”, e sempre dizendo, “Olha, você tem que fazer o 

que você quiser da sua vida. Você que determina”. Minha mãe também. Meu 

pai até achava assim, “Pó, que bom se eu quisesse fizer um concurso para 

ser bancário do banco do Brasil”. Naquela época ser bancário do banco do 

Brasil era A profissão. E aí, eu não fiz anda disso, virei professor, ganhei 

menos e trabalhava muito (risadas) porque tinha que trabalhar já naquele 

momento em dois lugares. E ai, acho uma coisa que definiu ser professor foi o 

seguinte: meu primeiro emprego como  professor foi num curso de supletivo. 

# Mas você queria ser professor mesmo? Você não queria biologia para fazer outra 

área? Fez biologia para dar aula. 

• Não, eu não sabia disso ainda. Não sabia disso ainda. Tava fazendo curso de 

biologia porque gostava de biologia. Em principio seria bom ser um 

pesquisador, né? 

# Aham 

• Eu gostaria de trabalhar em laboratórios. 

# É. 

• A gente não sabe ainda direito. Mas aconteceu o seguinte. Eu comecei a dar 

aula numa empresa chamada TermoLar que são essas empresas fabricam 

garrafas térmicas. E naquela época já estava começando a entrar em 

funcionamento supletivo dentro das empresas. 

# Aham. 

• Daí eu mandei um currículo para ser contratado. E a minha primeira 

experiência como professor foi assim. Eu dava aula pros operários que 

trabalhavam a noite inteira, das sete da noite à sete da manhã. E eu chegava 

seis e meia, ajeitava a sala. E aula começava as sete e ia até as onze. Então, 
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trabalhavam a noite toda e ficavam na aula comigo ate as onze da manhã. E, 

em alguns momentos eu me senti dando aula pro meu pai porque meu pai 

fazia a mesma coisa até se aposentar. Trabalhava das seis da noite até seis 

da manhã. E era supletivo, eles estavam um pouco mais avançado que meu 

pai porque meu pai era um semi-analfabeto. Ele mesmo dizia que tinha 

freqüentado só dois meses de escola. E lá era um supletivo da quinta à 

oitava. E eu via o esforço daquelas pessoas pra continuar de olho aberto pra 

entender minha aula, porque eles dormiam na aula. Então eu tomava um 

café, levantava ne. E eu notava assim, um esforço pra eles que era ficar na 

sala. Não era obrigado. Podia ter alguma vantagem, se você estudasse, 

poderia ser promovido, alguma coisa assim, mas não era obrigatório. E aquilo 

foi muito importante pra mim. Ali eu decidi ser professor. Meio por esse 

negocio sabe? Estava dando aula pra eles e ai eu percebi que eu estava me 

dando bem naquilo e estava gostando daquilo. E já com vinte poucos anos, 

eu ficava encontrando um jeito de melhorar as aulas pra eles não dormirem. 

É... tentar colocar alguma curiosidade pra, fazer uma charada. Eram todos 

adultos, e eram mais velhos do que eu. Todos tinham quarenta, quarenta e 

poucos, cinqüenta e eu com vinte e poucos. Então, quando eu, nesse 

momento estava fazendo biologia a tarde, dando aula de manhã bem cedo 

das sete às onze. Aí eu ia pra faculdade pra fazer biologia à tarde e depois 

saía da faculdade e, tinha outro emprego à noite, dando aula também. Daí eu 

chegava em casa tarde, e era aquela coisa toda. Os aluno hoje, quando eles 

passam, “Ah, to tão cansado, to trabalhando”. Eu digo pra eles assim: “É, é 

muito parecido com o que eu já fiz, né”. Chegava em casa meia-noite, levanta 

cinco da manhã. Seis e meia já estava na empresa. Então foi assim durante 

dois anos ate eu terminar biologia. Mas eu gostei de trabalhar como 

professor. Eu achei assim, um negocio fantástico. Não... até hoje não sei dizer 

o porque, mas eu acho assim que tenho uma facilidade de lidar com as 

pessoas porque eu gosto disso. 

# Aham. 

• E ai quando, depois de muito tempo quando eu decidi fazer mestrado, 

doutorado, eu poderia ter feito na área de genética, na área de ciência. E eu 

decidi fazer em educação. E eu percebi que eu me saio...não sei se eu me 

saio melhor, mas tento assim... eu gosto. A possibilidade não sei, tem que se 
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dedicar pra ter as coisa, mas eu gosto. Então é isso, a resposta da pergunta é 

essa: porque eu decidi ser professor? Assim, foi meio no caminhar. 

# Aham. Aqui tem uma pasta com algumas fotos antigas pra gente lembrar um 

pouco o percurso do professor nesta profissão. Então no inicio do século passado, 

aquele professor com casaca numa aula de leitura no fim, lá, final da sala. Ele ta 

aqui. 

• Aham. Lendo um livro lá pros alunos. 

# E os aluno uniformizado, uma sala só de meninos. Em fileiras... não estão olhando 

pro professor. A entrada dos alunos, em fileiras separadas, meninos e as meninas. 

Um quadro de professores no inicio do século também, muito homens, né? 

• Aham. 

# Só uma mulher. Duas mulheres aqui, três. Todos de casaca, bem vestidos. Uh... 

• Certo. 

# Isso escola pública estadual né. 

• Certo. 

# A Caetano de Campos. Aqui a foto de Fernando Azevedo em sua biblioteca. 

Professor de escola pública, tendo uma biblioteca pessoal, em um momento de 

leitura. Bem vestido (risadas). 

• (risadas). 

# As aulas com muita disciplina... até visualmente, ficam...(risadas) tão 

organizadinhos. 

• Certo. Parece uma montagem. 

# É, aqui só meninos. Aqui só meninas. Como era nessa época escolar. E aí, 1930 o 

quadro vai mudando. Professora do curso normal, já tem bastante mulheres no 

meio. Em 1960 uma sala de professores só com mulheres.      

• Aham. 

# Os professores ainda usam... 

• gravata... 

# terno e gravata. E aqui já em nosso século, né? 2004, os professores mais a 

vontade, de moletom e de jeans, tênis.Uma sala de professores com homens e 

mulheres, mista. Mas mulheres também. 

• Aham. 
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# Alguns de uniforme, outros não. Olhando essas fotos, pensando nesse percurso 

do professor. No percurso desse profissional. Você acredita que sua situação 

econômica melhorou, piorou, esta igual? 

• A situação econômica do professor pirou, mas acho que também ela é um 

pouco decorrente de que também a situação do país piorou economicamente 

falando. Em termos, não é que era melhor antes, assim que o país era rico e 

ficou pobre, não. Ou que o país era médio e ficou miserável. Sempre foi um 

país pobre de ponto de vista da distribuição da riqueza, mas na medida que 

aumenta a população e essa distribuição de riqueza continua de maneira 

desigual. Então também vai achatando a condição salarial. No nosso caso, no 

caso dos professores, acho que a gente fez na, no sindicato na década de 

setenta, no finalzinho dos anos setenta que ainda era no governo Maluf. 

Quando o Maluf assumiu... se eu não estou enganado, quando o Maluf 

assumiu...um professor ganhava, acho que quatorze salários mínimos... 

# Aham. 

• Como salário base. Se eu não estou enganado. Se fosse ter isso hoje. Hoje, 

um salário mínimo é de 350... 352 acho. Se o salário mínimo é 352 reais e um 

professor ganhava quatorze. Então o professor tava na faixa de quatro mil e 

pouco. Cinco mil reais, como salário base. E hoje um salário base é de 700 

reais. Então a diferença do ponto de vista aquisitivo não é qualquer diferença, 

é muito grande. Muito grande. Claro, menos professor, menos criança na 

escola, menos escolas... 

# Aham. 

• Então, isso ajuda também a piorar a situação, mas se a gente analisa só o 

poder aquisitivo. Ah é, muito diferente. 

# Aham. 

• Acho que piorou. 

# Piorou bastante? 

• Piorou bastante. 

# A que classe social você se identifica hoje? 

• Bem. Sou da classe média por conta da situação que vive o país, né. Assim, 

sou trabalhador. Então seria classe pobre. Mas esse país de 182 milhões de 

pessoas, onde 80 milhões são miseráveis e vivem da bolsa família. Então, é 
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claro, um professor que ganha 1.500 reais por mês, fazendo o doutorado, não 

pode ser da classe pobre. 

# (risadas) 

• Né? É uma contradição em termos. 

# Aham. 

• Então, por esta situação, e por a gente viver num país como esse, eu sou de 

classe média. 

# Aham. 

• Se eu posso fazer um doutorado, se posso ler livros, se tenho acesso ao 

vídeo, a cultura, ao uma peça de teatro, a uma entrevista como essa.... ne? 

Meu pai não teria isso, por exemplo. 

# Aham. 

• Então, nessa situação, sou um cara de classe média. 

# Vamos olhar nessas duas fotos. Dois profissionais diferentes. Aqui um professor. 

Aqui um empresário. Tem um arquiteto, um decorador... Qual profissão, você acha 

que a sociedade valoriza mais? Este profissional ou este? 

• Bom, a idéia de valorização, ela está meio que vinculada aos valores que a 

sociedade considera bons. Então, ou posso olhar para as fotos aqui e falar 

assim que a sociedade valoriza o empresário aqui, o executivo da varig, 

provavelmente, e  o arquiteto. Valoriza por que eles estão numa sala, estão 

com camisas e gravatas. Tem computador na sala. Tudo organizado. Eles 

estão felizes e sorrindo. Então o valor está no ponto de vista de adquirir 

coisas que a sociedade considera que são coisas melhores. Agora, esse 

daqui está rodeado de crianças. Quer dizer, se eu, eu olhar aqui, eu vou dar 

mais valor pra outra foto porque eu considero que tem mais vida. Na outra 

foto tem mais gente. Na outra foto tem contradição. Na outra foto tem situação 

da vida real. O professor, inclusive, está feliz porque tem crianças perto dele 

porque eu já tenho o olhar critico, me dá a impressão que esses caras 

[mostrando a foto dos executivos] estão sorrindo de propósito. Eu não sei se 

ele não tivesse continuado por mais tempo na frente de uma câmera estaria 

agüentando o sorriso. Então, porque estou te dizendo isso? Porque o valor 

tem um pouco também em função daquilo de quem olha, de identificar como o 

ideal, como o valor que quer. Então, nesse caso aqui, a sociedade de 
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conjunto valoriza mais o executivo, valoriza muito mais um empresário. Não é 

a toa também que a propaganda, incentiva o consumo, ou estão todas 

vinculadas pra se ter. Se você pode ter, se você pode adquirir, então você é 

bom. Se você não pode adquirir, você não é tão bom assim. Se fosse bom, 

teria dinheiro pra ter. Ah, assim, se: Meu filho está bem empregado, 

perguntam logo quanto é que ele ganha? Se ganha bem então, ele está bem 

empregado, senão. Se tivesse mal empregado ele ganharia pouco. Ah, meu 

filho está bem empregado, ah, que emprego que ele trabalha? Se ele trabalha 

numa multinacional e ganha bem, então ele esta bem empregado mesmo que 

o serviço seja uma porcaria. 

# Aham. 

• Mesmo que ele seja um charlatão e viva, sei lá, no mercado de ações ou nas 

empresas ele viva de corrupção. 

# Aham. 

• E o outro falaria que o filho não esta tão bem assim, por que coitado, 

professor de escola pública. Mas aí, a pessoa vincula a quê? Não o valor que 

tem a profissão, mas com assim, “Coitado, tem que aturar tanta luta, tanto 

problema. Tem tanta crise e ganha tão pouco”. Então... 

# A sociedade valoriza pelo... 

• Valoriza... 

# pelo o que ganha. 

• É, pelo que ganha, pelo aperitivo que a pessoa pode comprar. O cacife dela é 

pelo cartão de credito e tudo mais...    

# E a imagem do professor já esta vinculada na sociedade ao profissional que ganha 

mal. Você acredita, nisso? 

• Ah, pelo estado do país, o professor é um coitado. 

# É um coitado? 

• Isso ai foi, devagarzinho foi sendo introduzido eu acho né... 

# Aham. 

• A situação. Ser um professor é ser um coitado sabe. Às vezes inclusive 

quando vejo alguém que não me conhece. Eu vejo como é interessante a 

discussão, alguém faz uma pergunta assim, ”Você está fazendo doutorado?” 

E eu falo, estou.  “Mas e aí, quando você vai sair da escola pública?” E eu 
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falei, “Mas porque eu precisaria sair?”. “Ah, porque ninguém agüenta aquilo 

lá”.  (risadas) Entendeu agora, Porque? Porque tem que agüentar isso daí... 

# Aham. Se você tivesse, ou pudesse ter escolhido outra profissão. Qual teria sido? 

Médico?  

• Hmm, não. Médico eu dei conta que definitivamente não é meu negocio. 

# Porque? 

• (risadas) Não, eu percebi depois que não daria. Não posso nem ouvir falar de 

consultório... hospital. Eu acho que teria sido pesquisador. Talvez um biólogo 

que tivesse pesquisando em alguém lugar numa área de ecologia ou na área 

de meio ambiente. 

# É. Você acredita que se tivesse optado por essa profissão, você estaria ganhando 

mais? 

• Sabe, eu acho que, agora já com quarenta e quatro... 

# Se você estivesse em um laboratório, você estaria vestido de forma diferente, num 

lugar limpo (risadas). Estaria ganhado mais? 

• Pois é agora, com quarenta quatro anos, eu já acho que não. Eu sei, acho 

que em qualquer outra profissão que eu estivesse, se eu tivesse as 

concepções que eu tenho. Também sei que a vida vai mudando a gente. Mas 

se eu tivesse a concepção que eu tenho, eu seria um funcionário médio, 

estaria frustrado nesse lugar porque me dá a impressão que se eu estivesse 

em outra profissão pra ganhar bem, teria que estar dentro do esquema. Pois 

é, se tivesse continuado no banco, eu teria sido isso, subgerente coisa que eu 

já era. Teria sido gerente. Eu teria que fazer alguma coisa. Daria um tombo 

em alguém, viraria supervisor. Mais uns cursos, mais uma boa relação, mais 

uma viagem, mais um tombo, mais uma puxada de tapete em alguém. Viraria 

auditor do banco. Ganharia ai, uns dez, doze mil reais. 

# Estaria em outra classe econômica. 

• Outra classe econômica. Outros interesses. Provavelmente a minha esposa 

não teria sido a mesma. 

# Aham. 

• Você percebe? Porque eu teria conhecido outras pessoas e teria vínculos 

com outras pessoas. Então, ou seria um outro Paulo ou um Paulo muito 

frustrado. Então, se eu continuasse no banco e não puxasse o tapete de 
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ninguém, não virasse um cara egoísta, não isso, não aquilo, não aquilo outro. 

Então eu continuaria na subgerencia brincando com o funcionário novo que 

chega e bota lá pra carimbar cheque. E aí continuaria. 

# Então essa profissão te dá liberdade, você não precisa entrar no esquema de 

ninguém, você tem mais liberdade pra ser, o Paulo biológico que se formou nesses 

anos todo? 

• Ah, não resta menor dúvida. Nem sei como você conseguiu chega numa 

conclusão tão rápida. Mas acho que... é isso, não só aqui na escola pública, 

porque também né? a minha passagem em escolas particulares também foi 

construtivas. 

# Ah, isso eu ia perguntar. 

• Entendeu? Também teria conflito, porque na escola particular também um 

pouco: tem o dono da escola que pra ele você é um empregado e não um 

profissional da educação. Então, foi um pouco construtivo. Eu nunca fui 

demitido de nenhuma escola, mas também não conseguia ficar muito tempo 

no meio. 

# Quantos anos você trabalha no Magistério? 

• Eu comecei a dar aula em Porto Alegre em 84, mas depois eu vim pra São 

Paulo, tinha decido parar e fazer política de verdade. Fui militante estudantil. 

Fui estudante, de 89 a 92, nessa época não fui professor. Aí, em 93, voltei a 

dar aula de novo. Então, se a gente contar de 84 a 89, 88 são três anos e 

meio. Depois, 93 até agora, depois de, 2005 né. 

# Porque você acha que o professor esta vinculado a essa imagem de profissão 

mais livre e mais honesta, por exemplo? A sua fala também traz um pouco disso... 

• Eu não sei se o professor... 

# Não um profissional mais honesto, mas ele não precisa se corromper, não precisa 

se vender, nem comprar ninguém, ele tem uma liberdade, de pensamento e de 

trabalho com ele. 

• Eu não sei se todo profissional é assim, mas é, se a gente for pegar pela 

média, acho que a estrutura das relações é diferente de uma empresa. Na 

empresa, você entende assim. Você chegou, é muito comum todo mundo 

dizer isso, “Veja aquele rapaz, ele começou como um office-boy, vê agora, ele 

é dono”. Ninguém conta que ele matou três, deu tombo em quatro... Agora 
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você professor, o máximo que se coloca pra carreira é assim, “Veja aquele 

professor, ele dava aula pra 5ª série. Agora ele estudou, fez doutorado, fez 

pós-doutorado e esta dando aula na universidade”. Isso é a carreira dele. A 

carreira não é assim, ”Veja aquele professor, começou dando aula na 5ª 

série, agora tem uma escola. Ele é o dono da escola”. Em geral, isso não é 

visto como um professor. Isso é visto como picareta. Ninguém fala em um 

grande gênio quando se refere ao dono do objetivo fala que é um picareta, 

mas ele é um picareta. Brigando com as causas da ditadura militar ele ganhou 

muito dinheiro e agora, com Fernando Henrique ganhou mais um pouco de 

dinheiro, e agora o cara é o dono do sistema. 

# (risada) 

• Ninguém fala que ele é um educador.  Ele é o dono de escola. Ele é um 

empresário. Empresário não é educador. Educador é quem educa.  Se você 

tem seu filho, você educa e cuida do seu filho. Então talvez por isso a imagem 

do professor esteja vinculada mais ao negocio da honestidade. É claro, que 

nem todo mundo é honesto, mas deste ponto de vista, você não precisa dar 

tombo em ninguém, você não precisa se corromper, você não precisa se... 

# É menos burocrático? 

• É menos burocrático. 

# do que uma empresa...? 

• Ahhh, menos burocrático do que uma empresa. Tem o seu lado rotineiro e 

burocrático né? Entrar pra sala de aula... 

# A gente vai falar sobre isso daqui a pouco (risadas). 

• Meu, mas, é menos burocrático, menos do que os trânsitos normais de uma 

empresa. 

# Com o que você ganha hoje, você consegue priorizar atividades culturais que a 

gente sabe que são tão importantes para nossa profissão como: cinema, museu, 

teatro, estádio...? 

• Não. Olha só. Com o salário que eu ganho, eu preciso fazer uma opção. Bom, 

eu sou casado, minha mulher também trabalha e tal. Minha mulher é 

jornalista.  

# Tem filhos? 
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• Tenho dois filhos. Tem um menino, de sete anos e uma menina de três anos. 

Então o que acontece. Como ela é jornalista, e ela trabalha muito Trabalha 

em casa porque é autônoma. Faz vários trabalhos e tal. E agora estou 

fazendo o doutorado, as pessoas até me perguntam como eu consigo, então 

eu brinco e falo assim, “A minha mulher está se matando de trabalhar porque 

alguém precisa ganhar dinheiro naquela casa. Que eu estou fazendo o 

doutorado, não posso ter dois empregos”. E não vou largar a escola pública 

que aí não vou ganhar dinheiro nenhum, então é só essa miséria que sempre 

ganho. Por isso que alguém tem que ganhar dinheiro em casa. E não vai ser 

eu. 

# (risadas) 

• É, então com o que a gente ganha, a gente procura fazer algumas coisas que 

dê alguma satisfação desse ponto de vista que você ta falando, que é o 

aspecto cultural, né, mais de lazer e tal. 

# Aham. 

• Mas, é difícil porque qualquer coisa que você faça, ela envolve um gasto que 

as vezes você não tem. Por exemplo, ir ao teatro, dependendo da peça, 

dependendo do dia, vai te custar aí, bem uns cem, duzentos reais. Ir ao 

restaurante toda semana, ou quase a cada quinze dias, todo mês, isso custa 

caro. Então, você começa a abrir mão desse tipo de coisa pra fazer mais ou 

menos o elementar.  

# É... você acredita que com relação a situação econômica dos seus pais, hoje você 

esta melhor? 

• Sem duvida nenhuma. Acho que esse é inclusive... era um dos principais 

objetivos que meu pai principalmente, mas minha mãe também tinha: na vida, 

que a gente fosse, do ponto de vista financeiro, e das condições sociais, 

melhor do que eles. Ah... então disso eu não tenho a menor duvida. Mesmo 

sendo professor de escola publica e tendo as necessidades toda que a gente 

comentou... Ah não, não resta a menor duvida. O meu pai nunca teve um livro 

em casa. Meu pai nunca viajou pra outras cidades. Quando eu era adulto, eu 

comprei um carro e eu levei ele. Meu pai, por exemplo, só foi em restaurante 

quando eu já era adulto e pude levar. Então, é um conjunto de situações que 

você evidentemente está melhor. Meus filhos, não resta menor duvida estão 

numa situação muito melhor do que meus pais e já estão numa situação ate 



 

 

16 
 

 

 

melhor do que a que eu estive. Então, nesse ponto de vista, eu não acho que 

seja uma grande mobilidade social, mas há aqui uma...Tem uma mudança, 

favorável, dizemos assim. 

# E...Você possui expectativa de ascensão social?  

• Ah, acho que isso ai não. Em algum momento da vida eu achei que eu 

poderia estar bem de grana, sendo isso mais na adolescência, acho que 

porque eu queria ter as coisas... mas, hoje é o que eu decidi. Hoje eu acho 

que não, viu? Bom, se você me perguntasse se eu gostaria de arranjar um 

emprego e ganhar um pouco mais, eu gostaria... Não sei bem muito como, 

porque eu não pretendo me afastar da escola publica, mas se de repente o 

doutorado abrir uma porta pra dar aula no curso superior. Isso significa que eu 

posso fazer um trabalho interessante e isso pode se reverter no meu salário 

aí está bem, melhor pra mim. Posso ir ao teatro, posso ir ao cinema, posso ir 

viajar, posso comprar livros. Mas em termos de... ascensão social, acho que 

isso dai não está colocado não. Eu acho que as pessoas com quem convivo 

hoje, determinam um pouco também minha situação social, são as mesmas 

que eu pretendo conviver em geral, assim...daqui a dez anos ou vinte anos ou 

uma semana. São esses professores das escolas, são os familiares, são as 

relações que você estabelece com estas pessoas, os amigos dos amigos. 

São mais ou menos essas relações... se a gente fosse falar em classe social, 

são mais ou menos todos dessa classe social. Os trabalhadores, estudantes, 

professores... intelectuais, assim, são com eles que quero continuar 

convivendo.  

# E...Você acredita que o salário do professor é compatível com a profissão dele? 

• Ah, não. Um governo de verdade mesmo estabeleceria uma prioridade pra 

educação, de uma maneira brutal. Uma prioridade mesmo, que qualquer um 

que olhar falasse assim, “Olha como o professor é privilegiado naquela 

sociedade”. Acho mesmo que pagar um salário... tipo, se o salário mínimo 

continuasse em 300 reais, o salário mínimo do professor seria cinco mil reais, 

por exemplo. E aí você poderia sim ser um profissional, trabalharia numa 

única escola e se dedicaria pra aquela escola pra melhorar as condições de 

saúde, de vida, de trabalho dos alunos naquela escola. A escola num 

governo, verdadeiramente é seria pros operários, sei lá, seria de 

trabalhadores, a escola seria inclusive um ponto de referencia. E onde os 
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professores seriam a referencia na sociedade, seria aquela figura que está lá 

pra isso. Você vê, quantas mães a gente atende aqui, “Ah, eu não sei o que 

meu filho tem, não sei o que minha filha tem”. Se a educação fosse um 

trabalho verdadeiramente sério nessa sociedade, então você se dedicaria à 

comunidade, a escola seria uma referencia. Teria médico aqui dentro, teria 

dentista, teria psicólogo... E o professor seria esse referencial. 

# Certo. Mudando um pouco de assunto agora. Vamos falar um pouco mais do 

trabalho do professor. Você vê nas funções do professor como o planejamento, o 

HTPCs, o diário de classe, é... Você vê essas funções como sendo burocráticas? 

• Tem um pouco de burocrático nisso. Toda vez que você preenche um papel. 

Tem um lado burocrático. Preencher o diário, tem um lado burocrático, que é 

preencher, preencher a nota, preencher a presença ou a falta, preencher lá o 

conteúdo, mas... ele também pode ser visto só como um registro da atividade 

que é executada, que é feita.  

# E você acha que essa burocracia, olhando lá o professor de antigamente, você 

acha que ela, a burocracia, aumentou ou diminuiu? 

• Não saberia dizer... 

# no inicio do século... 

• É não saberia te dizer se no inicio do século como que era, porque eu não 

conheço bem essa parte da história do professor no inicio do século em 

relação a isso. A impressão que me da é que aumentou.  

# aumentou? 

• Aumentou, porque aumenta a quantidade de escolas, de alunos e de afazeres 

burocráticos exigidos na educação, isso deixa de lado justamente aquilo que 

seria mais interessante que é o problema da... qualidade da aula oferecida, 

da educação ofertada pra comunidade. Então tem muito relatório, muito isso, 

muito aquilo, mas... 

# Acha que antigamente não tinha tanto? 

• Acho que não. E da a impressão que não.  

# E...e a avaliação escrita pra você, é importante? 

• Decisiva.  

# É? 
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• Acho que, principalmente nos dias de hoje com advento da progressão 

continuada...é... a avaliação, ela deixou  de ter um caráter formativo, de 

registro. Na época anterior a progressão continuava, não quer dizer que 

tivesse, também a avaliação era muito punitiva, era muito, de mérito, mas o 

que nós temos hoje é um negocio muito complicado. Praticamente não se tem 

avaliação, ou melhor, só tem avaliação porque toda hora você só esta 

avaliando. Você vai no restaurante, vai comer uma comida, na hora que você 

prova, você avaliou a comida. 

# Mas a avaliação escrita mesmo. 

• Claro. Essa avaliação escrita, ela é muito fragmentada hoje em escolas.Tem 

um professor que não tem nenhuma avaliação escrita do aluno, nenhuma. 

Tem uns alunos que a gente só descobre que não sabem ler, nem escrever 

depois de seis meses aqui dentro da escola. Hoje mudou um pouco, a gente 

faz avaliação diagnostica logo no inicio. Então acho que o exemplo da quinta 

série, todas as quintas, os alunos das quintas série quando chegam na 

escola, nas duas primeiras semanas, a primeira coisa que a gente faz é uma 

avaliação diagnóstica por escrito, porque eu como coordenador quero saber 

se o menino lê, se a menina escreve, se ele interpreta alguma coisa. Quer 

dizer, eu preciso saber se um professor de química da oitava que vai dar 

ciência, matemática, português, geografia, se ele pode entrar numa sala e 

escrever no quadro. O que adianta escrever se o aluno não sabe copiar. 

Então, avaliação por escrita eu considero que seja um negocio decisivo. 

# Aham. 

• Claro que tenho que ver qual é o sentido da avaliação pra quê que estamos 

avaliando o aluno, se não, estamos só punindo, mas que ela é decisiva é. 

# Você disse que antes essa avaliação era punitiva e por mérito? 

• É, eles davam mérito, aquele era um negocio burocrático desse ponto de 

vista. Se você tira, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, 

zero. Você analisava menos a formação do aluno, do quanto ele progrediu... 

quanto ele evoluiu... e ficava só no quanto ele sabe, quanto ele deixa de 

saber no final da avaliação. Por isso é importante fazer o registro do aluno pra 

poder intervir. Vamos pegar um exemplo, se você fizer uma avaliação da 

minha entrevista, o quê que se espera? Que você avalie a conversa a fala 

que isso aqui você não respondeu direito, que isso está frouxo, que isso daqui 
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está confuso. Então, você entrevista de novo, não pra me punir, “Pó, você não 

sabe responder?” Quer dizer, você avalia minha entrevista pra fazer com que 

eu progrida. Só. Isso deveria ser avaliação com os meninos e as meninas, 

mas a avaliação de antes, justamente após a ditadura, era muito punitiva. 

“Tirou um zero, você não sabe nada”. Assim, se soubesse tudo não precisava 

vim pra escola, se você já sabe tudo pra que escola? Então, o mérito estava 

custando isso. 

# E a classificação final que o estado exige em: satisfatório, insatisfatório, você acha 

adequado? Você acha que é adequado? 

• Não. Essa aí já acho que não é adequada por um monte de problemas, é 

como escrever um texto de dissertação também. Primeiro porque satisfatório 

e insatisfatório... Isso é uma palavra. É como se falasse assim, “Você é uma 

moça satisfatória”, uhm, o que significa isso? Que você é bonita? Que você é 

inteligente? Que você é uma boa mãe? Que você é uma boa aluna, boa 

professora? O que quer dizer isso? Boa no geral, mais ou menos no geral? 

Satisfatório porque na média as mulheres são assim? Uhm...não quer  dizer 

nada. Agora, eu acho que é pior ainda a classificação: satisfatório e 

insatisfatório, quando se durante todo o processo anterior, você não 

conseguiu avaliar de verdade. Porque, o quê que é um aluno satisfatório na 

oitava série? Que sabe escrever o nome? Pó, aí, ele estaria satisfatório na 

primeira série, na segunda vai. Mas na oitava? Na oitava se esperaria que o 

aluno da oitava série lesse, compreendesse, diagnosticasse, inferisse, 

analisasse, compreendesse...Quer dizer, fizesse coisas relativas ao menino 

ou menina de quatorze anos. 

# Aham. 

• Então dar o resultado satisfatório é um super poder pra fazer o ensino 

mediano. Não significa que ele é satisfatório mesmo ou nem se sabe o que é 

um aluno satisfatório.    

# É apenas burocrático? 

• Burocrático, só pra dizer que ele passou de ano né. 

# Aham. 

• Só, só pra isso. E o insatisfatório pra dizer que não passou de ano. Mas como 

ninguém reprova de ano a não ser por falta... O satisfatório e o insatisfatório, 

as pessoas não sabem direito o que é um ou outro. 
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# E você acha que quando a escola, possuía os métodos mais rígidos, notas, 

médias, repreensão, recuperação...ela conseguia... era melhor, ela era mais eficaz? 

Ela conseguia, ter mais controle sobre o que a criança aprendia, o que criança não 

aprendia, o que a criança está sabendo ou não. Tirou dez em matemática, mas ficou 

com zero em português. Ela, sabe, mas ainda não foi alfabetizada. 

• Aham. 

# Como que é? Você acha que era melhor? 

• Não acho que era melhor. Acho que aí é uma confusão. 

# Uhm. 

• Para aqueles que ficavam na escola, ai agente entendia que era o melhor. 

Porque, quando você conversa com os professores, você fala assim, “É, por 

acaso a escola na época da ditadura era melhor?” eles respondem:“Ah, claro 

que era melhor, veja se a gente ia ter aluno analfabeto na oitava serie”. Não, 

não tinha, também os que tinham dificuldade de aprendizagem... 

# tinham ficado..... 

• tinham ficado pra trás e foram jogados pra fora da escola. Então você 

analisava, de cada cem que chegavam, você avaliaria os oito que ficavam. E 

os oitos, claro, tiravam um nove, um dez, um sete ou seis. Então, se você 

fosse analisar só estes seria bom, mas, pra estes só, qualquer avaliação seria 

bom, porque eles já eram bons. Então, se você avaliasse mais ou menos, é 

por nota... 

# Porque eram bons? 

• Bons alunos, facilidade de aprendizagem. Então vamos supor que um menino 

que tinha uma correspondência em casa, que o pai ficava em cima, que a 

mãe fazia a lição junto, acompanhava, vinha nas reuniões...Então um 

professor mais ou menos, não fazia diferença pra esse aluno, né. E eu estou 

me dando conta disso hoje. Como por exemplo, eu me dou conta hoje como 

eu tive professores ruins, ruins mesmo, que não sabiam nada. Nem sabiam o 

conteúdo, como nem sabiam passar conteúdo nenhum. Como não fizeram 

nenhuma diferença pra mim. 

# Você aprendeu como? 
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• Eu aprendi indo à escola, mas também aprendi porque tinha uma parcela de 

professores que te cobravam... e porque meu pai e minha mãe incentivaram 

muito eu fazer as coisas. Entendeu? Então pra... 

# Mas eles não te ajudavam porque eles não tinham... 

• Eles não me ajudavam. Eles não me ajudavam. Eles só diziam assim, como 

por exemplo, 

# Uh? 

• “Tem lição hoje”? “Tem, é mas eu não tenho esse livro aqui”. “Vai na 

biblioteca, tem que fazer. Tem que fazer tudo”. Então... 

# Você aprendia sozinho então? Sem nenhum professor? 

• Não, acho que aprendi com os professores, mas seria uma falsa ilusão falar 

que eu aprendia com todos professores. Até porque né, vamos ser mais 

precisos, eu sou uma negação em inglês. Eu acho que sou uma negação em 

inglês 

# Porque você teve um mal professor? 

• não, por demérito meu mesmo, pela condição social porque famílias 

operárias, como é que um cara vai aprender uma segunda língua, mas 

também o inglês da escola não servia pra nada. Essa brincadeira, que todo 

mundo diz do verbo “to be” até no terceiro ano do ensino médio era 

exatamente isso. O Inglês da escola pública servia exatamente pra nada. 

Agora, teria certamente alguns professores que fariam a diferença. Então, 

acho que é um falso elogio falar que todos professores influenciaram 

decisivamente na minha vida, por que não é verdade. Mas acho que a 

escola... 

# Ta. Então antes não era melhor? 

• Não. 

# Mas hoje também não está bom? 

• Hoje também não está bom porque acho que hoje a gente...a gente 

# Uhm? 

• ta naquela realidade em que a gente...digamos assim, as políticas públicas 

inverteram a situação de uma tal maneira que não resolveram o problema. 

Quer dizer o seguinte, se antes você tinha um funil na escola, que 70% ficava 

fora dela e você avaliava só 30%, porque era só 30% que ficavam. 
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# Aham. 

• Hoje você só tem... 90% que ficam, 10% foram embora por algum motivo e 

90% ficaram. Hoje o problema é que esses 90% não estão sendo avaliados e 

muito menos trabalhados de maneira correta. É aí que entram todas as 

condições de trabalho. Muitos alunos na sala, professores ganhando pouco, 

trabalham em dois locais, três locais. As mulheres têm atrito na jornada de 

trabalho, porque trabalham em duas escolas, tem que chegar em casa fazer o 

jantar, cuidar do marido, cuidar do filho e vão perdendo a paciência. E vai 

chegando numa situação que a escola não dá conta do recado. Eu reconheço 

que a escola não dá conta do recado. É um problema social importante que a 

gente tem. Então... 

# Você acha que é... essa invertida aí do governo nas políticas publicas... é, vem 

com a nova organização da escola em ciclos? 

• Isso. 

# Você acha que os ciclos alteraram a função do professor? Mexeram com a função 

do professor? 

• É, acho que sim. Apesar de que eu acho que não temos ciclos né. Na escola 

de São Paulo não tem ciclos temos um grande ciclo que é de primeira a 

oitava serie que é chamada de progressão continuada. Os ciclos na 

concepção dos grandes teóricos é outra coisa. Ciclos, ciclos que obedece a 

ciclo de formação, a evolução de criança, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 19. 

É...poucos alunos por sala, os professores podendo organizar e vendo as 

dificuldade de cada um, aquela coisa toda.  A gente não tem. A gente está em 

uma escola que é uma espécie de uma fabrica de certificados. Então o aluno 

entra com sete anos e sai com quatorze. E vira um grande ciclo, e ele fica aí 

na escola, e em algum momento ele aprende alguma coisa. Então, quer 

dizer... 

# E o professor, como é que você acha que ele se vê nisso... 

• Ele se vê muito mal nisso. 

# É. 

• Eu acho que ele se vê muito mal porque não sabe como fazer. Esse é o 

principal problema. Não sabe fazer. E aí vem a angustia, como de alguma 

maneira ele tem que dar conta... 
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# Então não era melhor pro professor antes, porque antes ele sabia exatamente o 

que fazer, tinha que chegar, passar matéria na lousa, cobrar na prova, na avaliação 

escrita o que ele tinha dado e... 

• Ta. Se ele fizesse isso... 

# dar certo ou errado, dar nota de acordo com o objetivo. 

• Assim... 

# A função dele era mais clara, muito mais... 

• Visto assim, está bem. Se ele fosse assim, uma espécie de técnico, “Eu estou 

lá para fazer isso, aprendeu, aprendeu, não aprendeu, azar o dele”. A função 

dele era mais tranqüila né. 

# Aham. 

• Aquela coisa assim, “Hoje eu dei uma boa aula”. “É? Como é que você sabe?” 

“Não sei, acho que ela foi boa”. Provavelmente ninguém aprendeu nada, 

então como que a aula foi boa, né? Então, era mais tranqüilo pra ele talvez, 

por ser mais confortável do ponto de vista psicológico. Ele não estava 

preocupado com todas as contradições, ele não estava preocupado se ele fez 

a Maressa chorar porque ele deu zero, isso não interferia na situação. O 

problema é dela, se ela chorou, problema é dela. 

# Professor é um único profissional que tem que se preocupar com isso, porque os 

outros profissionais se matam no trabalho e vão embora pra casa.   

• Pois é, essa profissão é tão interessante né? (risada) É justamente por isso... 

# Uhm? 

• Porque a gente lida com a formação. Você lida com gente, tem que pensar 

em muitas coisas. você tem que... 

# Professor ficou perdido de passar pra uma situação tão incerta... 

• Ficou. 

# Saiu de uma situação certa pra uma tão incerta. Qual é o papel dele nesse meio aí 

do ciclo. Já que o aluno tem o seu tempo de aprender, seu... 

• Ah, acho que se o professor, tendo formação necessária...menos carga 

horária de trabalho em sala e mais tempo de discussão com o aluno né. 

# Uhm. 
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• Por exemplo, bom, um caso bem claro aqui, esse tempo que estamos tendo 

aqui essa entrevista, esse tempo não existe na escola pública. Teoricamente, 

eu não poderia estar dando essa entrevista. 

# Aham. 

• Eu deveria estar lá no pátio vendo se não tem alguém fumando maconha. 

Entendeu? Vendo se não tem um menino tentando transar escondido com a 

menina na sala. 

# (risada) ou no banheiro... 

• Ou brigando com algum professor, que saiu da sala um minuto mais cedo. 

# Aí vai ficar com peso na consciência (risadas). 

• Não. Não de maneira nenhum. Até que a gente tem procurado não fazer esse 

tipo de coisa. 

# Vai vê que se alguém morreu lá no banheiro? (risadas). 

• (risadas) Vou fazer o que? Agora estou aqui com você (risadas). Então, esse 

tempo na escola pública, não existe. Não existe esse tempo de discussão. 

Porque ao mesmo tempo que estou te dando essa entrevistas eu estou 

aprendendo aqui, né. Estou falando coisas, estou vendo se o que estou 

falando é coerente ao que eu faço, ao que evito. Então estou aprendendo. E 

este tempo de aprendizagem, ele só existiu porque a Maressa existe porque 

você tem alguma coisa pra fazer e você resolveu me entrevistar. Claro. Se 

você não viesse aqui, essa entrevista nunca teria sido dada. 

# Aham 

• Né? 

# E aí? É importante isso pra professor? 

• Claro, é muito importante. Porque, por exemplo, quando terminar a entrevista 

eles vão me perguntar, “Ah, o que a Maressa queria?” “Ah, ela está fazendo o 

mestrado...”. “É? Onde ela ta fazendo?” “Fazendo lá na Metodista”. “E qual é 

o mestrado dela? E porque ela está te entrevistando?” E aí, de alguma 

maneira vou repassar um pouquinho o que nós estamos conversando. Então, 

veja que importante. Se a gente tivesse um tempo maior... por exemplo, essa 

entrevista poderia ter sido com todo mundo aqui. Você poderia me entrevistar, 

e a gente diria, “Vocês pode se manter em silencio, se vocês quiserem ouvir a 

entrevista”. Como eu sou o coordenador, eles os professores. Eles iam ouvir a 
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entrevista. De repente você ia perguntar pro outro... Vocês concordam? Ele é 

assim mesmo? Ou, ele dá a entrevista e é antidemocrático? Né? Então é isso. 

# Aham... E como que você acha que deve ser o papel do professor, a relação do 

professor na sala de aula com o aluno? Eu sei que você concorda que o professor 

tem que se envolver, tem que saber o acontece com o aluno...essa parte eu 

conheço. 

• (risadas) 

# Mas pensando na função do professor, pensando um pouco no profissional, que já 

mudou tanto de repente... Hoje nós temos profissionais novos dentro da educação 

que já vem com uma formação diferente, acho que, que esse quadro está mudando. 

É...o choque foi grande. Os professores perderam muito com os ciclos. Houve um 

tempo, com essa nova pedagogia, que os professores simplesmente abandonaram 

a cartilha e cruzaram os braços. 

• Foi terrível pra eles. 

# Foi uma fase terrível pra eles. E, quando a gente fala de, só se envolver com 

aluno, de conhecer a realidade do aluno, eu vejo assim, os professores, se perdem 

porque não tem preparo. Eles não são psicólogo... Não são assistentes sociais... É, 

não vão poder resolver quase nada na vida da criança. No máximo arruma uma 

cesta básica e uma roupa pra família. Pensando nisso como você acha que deve ser 

esse envolvimento? Você acha que resolve alguma coisa se envolver? Não está 

sobrecarregando o profissional sem nenhuma ajuda do governo? Qual deve ser o 

papel do professor? O professor deveria deixar de fazer? O professor deveria buscar 

ajuda? 

• Isso é muito complexo. Eu acho o seguinte, eu acho que a escola como 

instituição...ela mudou o seu caráter. Mas não foi só a escola que mudou, a 

sociedade também mudou, igreja mudou, né? Bom, vou dar um exemplo. 

Vamos pegar a igreja católica... a igreja católica de hoje é a mesma instituição 

do ponto de vista das formalidades, do conservadorismo, do seu papel na 

sociedade. Mas alguns anos atrás, se você falasse que uma menina que não 

era virgem ia se casar na igreja... cairia o mundo. Hoje a menina casa com 

barriga... Com vestido azul... cor de rosa... 

# Até branco eles aceitam... 

• Até de branco eles aceitam. Então, isso é uma mudança no caráter da igreja. 

Antigamente, se você fosse católico, e não fosse a missa, você é, já estava 
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no meio da ladeira pra não ir pro céu. Mas hoje, não ir a missa, não significa 

que você é um pecador. O exemplo da igreja, serve um pouco pra mostrar 

que a escola mudou também um pouco seu papel. Aquela escola que o aluno 

vinha alimentado, de uniforme, banho tomado, e ficava sentado virado pra 

frente pra fazer a lição e depois ir embora em fileira. Ela não existe mais, 

porque a escola mudou o seu caráter. A instituição não é mais a mesma. E 

dentro desta instituição, o papel do professor também mudou. Então isso é 

um problema pra gente porque você tem que lidar com essas coisas que você 

falou, o menino que viu o pai chegar alcoolizado em casa e...e ele traz isso 

pra dentro da escola porque bateu na mãe. Muito provavelmente, muito anos 

atrás, se o pai fosse alcoólatra e batesse na mãe, o filho não vinha no outro 

dia e nem no outro. E depois ele era simplesmente retido. O de agora vem na 

escola... 

# e traz os problemas. 

• E traz o problema. E ele, o primeiro problema que traz já é aquela 

agressãozinha para professor. Ou ele bate na menina, porque esta revoltado 

com o pai que bateu na mãe. E o professor de fato não sabe lidar com esse 

problema. Mas não é culpa dele, porque é difícil de lidar...né? Se eu souber 

que seu marido bateu em você. Eu vou ter uma dificuldade pra tratar disso 

com você. Posso ter a vontade de bater nele, mas como eu vou dizer, “Vem 

cá, se separa, não é bem assim... é difícil”. Vou ter que dizer que você não 

pode aceitar esse tipo de coisa. É complicado. E isso é com eu e você, que 

somos adultos. E com crianças? E com 45 na sala? 

# Então, com 45 o que você faz? 

• É muito difícil. Então primeiro, acho que é isso, a escola mudou seu caráter 

como instituição. Então, o professor dentro dela também mudou, ele está 

perdido dentro nesse negocio. Alem disso, é como você falou, não há 

condições para um trabalho efetivo. Não tem na escola, um... um grupo de 

orientações psicológicas, com um psicólogo e dois estagiários. Não tem por 

exemplo, alguém ligado a secretaria de justiça que possa dar um 

encaminhamento ao um pai que está preso, pra um irmão que assaltou um 

banco. Não tem nada. Então... 

# Não tem... 
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• Não tem nada. Não tem um dentista que diga, “Olha filho, não pode”. Os 

alunos falam... 

# dando encaminhamento ao povo. 

• Não tem nada. Os alunos falam assim, as vezes, “Meu está doendo esse 

dente hoje, oh, olha aqui está furado”. “Não existe dente furado. Esse dente 

está cariado. Tem que ir num dentista”. “Ah, amanha eu vou”. Então a escola 

traz um conjunto de cosias sociais, vivas, contraditórias e elas são jornadas 

pra gente. E a gente tem que se virar com sorte. Então há um problema nisso. 

Além de tudo, a gente não pode compartilhar porque não tem tempo pra isso. 

# Então, você não acha que resolveria um pouco o problema do professor se 

assume uma postura assim... “Isso não é minha área. Vou vim aqui dar minha aula, 

vou deixar de me envolver com esses problemas....” 

• Acho que... 

# porque não vou resolver nada mesmo. Só vou me estressar mais”.  

• Mas acho que os professores já tentaram esse caminho. 

# Ah é? Porque? 

• Porque já...porque os professores já pensaram assim, “Isso não é problema 

meu, copia o que está no quadro. Não é problema meu. Faz a lição...”. Só que 

o menino pega a caneta e enfia na orelha do outro. Jogam o apagador nele. 

Picha a escola inteira. Faz xixi na sala. 

# Não tem condições de ignorar né? 

• É...E o professor não consegue  mais ignorar. Esse é um problema do grupo, 

eles tentaram, mas acho que agora não tem jeito. Ate os mais conservadores, 

eles são obrigados a se envolver pelo menos eles são obrigados a falar. E aí, 

uma outra coisa que é interessante falar, que não queria deixar passar, dentro 

dessa parte toda, eu acho que educar é um ato conflitivo. Que necessita de 

disciplina. Disciplina no sentido que você não vai aprender se não ler. Isso 

aqui que você ta fazendo hoje como a aluna de mestrado, é uma disciplina 

porque você está fora do seu horário.  

# Aham. 

• Sua filha está com alguém, seu marido tem que ser compreensivo com você, 

né? E... você já veio pela terceira, quarta vez aqui. E já fez a entrevista, já 

perdeu e está vindo de novo. 
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# (risadas). 

• Então, assim como um grau muito superior, porque, você está num grau muito 

superior. Já numa dissertação, como também na quinta série se não tiver 

disciplina, ele não aprende a pesquisar, não aprende a interpretar, não 

aprende ter associação lógica e nem a ler. Acho que a tentativa é encontrar 

uma solução onde a gente consiga fazer as duas coisas. Seja, um 

disciplinador no sentido de fazer com que o aluno aprenda, adquira 

conhecimento, senão, se não for pra isso não precisa ter escola...né? Com 

esse problema social todo que temos na mão. 

# Como que é a relação dos professores entre eles? Eles colaboram com outros, o 

que eles dão é bem claro, é dividido, é compartilhado? 

• Eu acho que a gente tem de tudo... 

# ou não? O professor ainda tem dificuldade de compartilhar? 

• Acho que tem dificuldade. Em geral, eu acho que os professores não 

colaboram um com os outros, em geral. Agora, a gente tem que procurar... 

# Porque você acha que eles agem assim? 

• Porque acho que... está profissão, por mais que ela pareça coletiva, conselho 

de classe, planejamento coletivo.... 

# Aham. 

• Ela é uma profissão que se você não tomar cuidado, ela leva você a ser, 

talvez o mais individualista dos individualistas. Se você deu a sua aula, fez a 

sua parte, você não precisa se preocupar com o que está acontecendo com o 

resto da escola.  Você faz um conselho de classe e fala, “Eu estou indo, muito 

bem. Eu não quero saber se esse aluno fez tal coisa com você”. 

# Ahhh. 

• Então é uma tendência mesmo. Até social, de se comportar assim, como um 

pequeno burguês bem vaidoso, né. Mas a gente tem procurado criar algumas 

condições pra que haja um pouco mais essa...repartição digamos assim. 

Dentro das angustias, dos problemas pode ter as coisas boas. Alguém tem 

uma idéia interessante, pode por aqui. Vamos ver se a gente faz todo mundo 

a mesma coisa. Mas, não é uma tarefa fácil até porque, sem querer voltar de 

novo no mesmo assunto, não tem tempo pra isso. 

# Dentro da escola, existe uma hierarquia? 
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• Tem. Mesmo que a gente não queira. 

# Como seria? 

• O diretor manda, os vices executam. Tem o coordenador que mesmo que não 

queria ser uma espécie de chefe, os professores entendem como chefe... 

# Certo. 

• E os alunos que acham que os professores querem mandar em tudo, 

portanto, os alunos são os piores. 

# Seria uma hierarquia piramidal? 

• É. 

# Aí vem, então, o diretor, vice, o coordenador, os professores, embaixo os alunos. E 

os outros funcionários...? 

• Os funcionários em algumas situações se sentem abaixo dos alunos, e em 

outras situações se sentem acima... 

# acima... 

• dos alunos, abaixo dos professores. Mas eles já foram muito oprimidos, são 

os mais oprimidos da escola junto com os alunos, ou mais oprimidos. 

# E o, os funcionários administrativos, estariam? 

• Esses daí estão entre os professores, entre a coordenação e os professores, 

entre os professores e alunos também. 

# Sua aspiração profissional pros próximos anos?  

• (solta uma respiração). Hum, ainda não tenho, não tenho vontade ainda, por 

exemplo... 

# de ser diretor? 

• Não tenho. Eu poderia prestar um concurso pra saber. 

# Tenho que pesquisar porque ninguém quer ser diretor... 

• Ah, ninguém quer? 

# Ninguém (risadas). 

• É, eu não tenho vontade porque eu acho que é uma função menos... acho 

que menos vinculada no aspecto pedagógico e mais vinculados com aspectos 

burocráticos administrativos. Então, não me atrai, entende? 

# O diretor é o chefe né? 

• É o chefe. É o administrador da escola. O coordenador pedagógico, acho que 

não. Ele inclusive aceita não ficar nessa função, depois de discussão com os 
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professores por conta de que é um trabalho voltado diretamente com o 

trabalho dos alunos e com os professores. Vice-diretor, por exemplo, já não 

gostaria de ser também. Por conta disso, um negócio mais administrativo, 

mais burocrático. 

# Você concorda com os meios de ascensão e ingresso na carreira pública, os 

concursos? 

• O ingresso eu acho que tem que ser por concurso mesmo, está correto. 

Ascensão... acho que a gente nem tem ascensão. É porque no caso do 

estado, nem plano de carreira tem. O que é chamado plano de carreira é uma 

bobagem. O cara se aposenta com, exatamente a mesma coisa que ganhava 

quando entrou. Porque... talvez menos até. Se ele perdeu a identificação, ele 

se aposenta com menos. Então, não tem ascensão nenhuma. A única forma 

de ascensão que a gente pode entender é assim: “Olha o Paulo, não é mais 

professor é coordenador”. 

# É visto como uma ascensão? 

• É visto como uma ascensão. Depois ele vai saber lidar com serviços de 

diretor. E também lidar com supervisor. 

# Pra supervisor tem que prestar concurso? 

• Pra supervisor tem que prestar concurso. Exatamente. 

# Ah sim, o coordenador ganha mais que o professor? 

• Menos. 

# Ganha menos? 

• Menos, proporcionalmente menos porque, no meu caso, por exemplo, ganho 

exatamente o mesmo que como professor. Mas a noite, eu trabalho todos as 

noites como os professores trabalham, mas eles ganham por vinte e cinco 

horas e eu por vinte. Então, eu ganho cinco horas a menos do que eles. 

Ganho menos. 

# Porque é cinco a menos? 

• Porque o coordenador só se afasta por vinte horas. E as... 

 

# E as outras cinco? Você não pode dar? 

• Ah, eu vou trabalhar a mais né. Pode ser, eu dou doze aulas a mais pra ter 

minha carga completa, mas... 



 

 

31 
 

 

 

# Se você quiser, você pode pegar aula de manhã? 

• Não, só posso até trinta e três entende? 

# Ah, Só até completar trinta e três? 

• Trinta e três. Eu estou por vinte a noite e mais treze a tarde. No caso é...dou 

doze porque ciências é par, então não dá trinta e três né. Vinte aulas a noite, 

doze a tarde é trinta e dois e aí eu ganho por trinta e duas aulas. 

# Quanto que vale a aula? 

• Pois é, já não sei mais o quanto que está. Mas um professor que tem carga 

completa no estado... 

# Uhmmm. 

• Ele deve ganhar...uns mil...mil e quinhentos. 

# A carga completa é trinta e...? 

• Trinta e duas horas. 

# Trinta e duas horas. 

• Aí tem escola que tem o ... 

# Mas tem professor que trabalha mais? Trabalha, manhã, tarde e noite. 

• Não, mas daí só porque o horário é picado. Quer dizer, ele trabalha três aulas 

de manha, vai pra casa...volta duas horas da tarde. Volta três horas da noite. 

Um dia tem só de manha e tarde. Tem dia que só tem a tarde e noite. Mas ele 

não Passa das trinta e duas, a não ser que ele tenha dois cargos. Mas 

também, isso também são quase duas profissões diferentes, dois cargos de 

professores. 

# Hmmmm. Tem bastante né, professor assim? 

• Tem. O salário é tão baixo que prestou concurso de novo pra ter duas vezes... 

# duas vezes. 

• Trabalha de manhã, a tarde e a noite. 

# E a estabilidade do emprego público, você concorda? 

• Eu concordo, mas eu acho que a gente deveria ter formas de controle, de 

prestação de contas na estabilidade. Eu também não vou fazer nenhuma 

apologia aqui, acho que você, simplesmente ter a estabilidade, porque não 

pode ser demitido, com isso você se acomoda e aí é terrível. Eu digo isso 

muito tranqüilamente porque eu não gosto de ser mal atendido em lugar 

nenhum. Então, se eu vou num outro lugar público e o cara só porque não vai 
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pra rua, ele me atende de um jeito que acha que deve atender, não estou de 

acordo. Eu aqui trabalho muito pra atender as pessoas da maneira correta, da 

maneira que elas merecem, da maneira que elas precisam, mesmo que meu 

salário seja uma miséria. Eu também vou transferir pro um coitado a culpa 

que não é dele porque eu ganho pouco. Se eu ganho pouco eu estou infeliz, 

faço greve, faço alguma coisa. 

# Aham. 

• Então, eu acho que a gente tem que manter a estabilidade, mas tem que ter 

um mecanismo de unificar... 

# algum tipo de avaliação. 

• É...que você seja avaliado. 

# E o estado não tem? 

• Não tem. 

# Os professores são avaliado de alguma forma? 

• Não, acho que inclusive de propósito. 

# Porque de propósito? 

• Ah, pra criar essa situação mesmo. Porque no dia que eles inventaram uma 

avaliação, era o diretor que avaliava o professor, que é pior ainda. 

# Rígido né?  

• É. Porque é pior ainda, porque você está submetido a cabeça de uma 

pessoa. Por exemplo, se eu sou um cara democrático, vendo um cara 

conservador, tendo a avaliar o cara mal, porque ele é da direita digamos 

assim. Por ele ser conservador. E eu avalio bem os que, desenvolve um 

trabalho melhor sendo da esquerda. Não dá. Não pode ser uma pessoa. Tem 

que avaliar um conjunto. Tem que ser um conjunto de pessoas avaliando um 

conjunto de pessoas. A comunidade por exemplo. Mas...né. 

# Aham. E o cargo de confiança? 

• Isso eu acho terrível em qualquer lugar. 

# Não concorda? 

• De jeito nenhum, é um negócio terrível porque cria um apadrinhamento, um 

negocio perigoso tanto na escola quanto na sociedade. Porque se o diretor 

indica um vice que é da confiança dele, ah, faz concurso pra vice ué ?. Não 
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se interessou? Então elege o diretor e eleja os vices, a cada dois anos muda. 

E tanto um como o outro segue um plano de trabalho comum da escola, né. 

# Certo. E seus outros supervisores, você tem dificuldade de acesso? 

• Acesso, do ponto de vista falar com eles? 

# É. 

• Não. Eu falo tranqüilo. A vice-diretor da noite, eu me dou muito bem com ela e 

a diretora também. Quando ela fica a noite temos uma boa relação com ela. 

Então, não tenho problema não. É assim tranqüilo. Já estou te respondendo 

com base no caráter pessoal delas também. Mas, eu me dou super bem. 

Agora, acessibilidade tem com elas. 

# Os professores tem acesso? 

• Tem também.  
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ENTREVISTA PROFª GRAÇA – ÁREA  LÍNGUA PORTUGUESA 

 

# Pesquisadora  

• entrevistado 
 

 

# Como você optou pelo magistério, porque? 

• Então olha eu já gostava muito da língua portuguesa minha área, e eu tive um 

professor maravilhoso na 8º série, eu sempre demonstrei gostar da língua 

portuguesa, eu já estudava muito, e este professor foi maravilhoso, inclusive 

no ensino fundamental, que na minha época se chamava ginásio, é.... e eu 

tive muito professores e poucas professoras, e este professor da área de 

língua portuguesa que era excelente, eu já tinha uma certa admiração pela 

nossa língua, e com este professor eu acabei tendo uma paixão maior pela 

área. Eu gosto de ler muito pena que eu não tenho muito tempo pra isso, eu 

gostaria de poder me dedicar mais a leitura, a poder conhecer mais não só da 

minha área como também de outras áreas. E ai eu fui pegando gosto pela 

coisa e quando chegou na época da faculdade eu já tinha na minha cabeça, 

eu vou terminar o ensino médio e vou fazer letras, no caso eu fiz 

especialização em língua portuguesa e língua inglesa e como segunda opção 

eu coloquei assistente social, porque eu sempre gostei de lidar com o público, 

também tinha este meu outro viés de comunicação.         

# Quando você decidiu, você queria ser professora mesmo? 

• Olha na verdade não pensei em ser professora eu queria alguma coisa ligada 

a esta área de línguas eu pensei muito em revisora de texto eu pensei em 

trabalhar em outros setores, que utilizasse a língua portuguesa a lecionar 

também era uma opção que vinha na minha cabeça eu pensava em lecionar. 

# E não te dava medo? Você não pensava no retorno financeiro? 

• É o problema é que agente só aprende a teoria eu acho que você só aprende 

a dar aula dando, não tem teoria que te fale assim “olha é assim que você tem 

que dar aula”, não existe uma fórmula, então você aprende, a faculdade te dá 

a teoria e muitas vezes não te dá um preparo para uma outra realidade, a 

faculdade não vai te mostrar a realidade do que é você dar aula e ter uma 

sala com 45 alunos, o dia-a-dia é só na prática mesmo, eu tinha assim um 
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pouco de receio porque o meio pai era totalmente contra ele não queria em 

hipótese alguma que eu me formasse e fosse professora. 

# Porquê? 

• Porque ele lia muito jornal e ele via aqueles casos de aluno que batia em 

professor, de traficante dentro da escola, de alunos que respondiam, que era 

mal educado, que respondia ao professor e não era punido. 

# Em qual época? 

• Olha eu me formei em 1988 e já quando eu fazia o ensino médio ele já tinha 

esta preocupação, eu já tinha dito a eles, aos meus pais, que eu gostaria de 

fazer letras de seguir a carreira, talvez na área do magistério ou não, isto eu 

decidiria depois de formada, então ele já lia muito e assistia o que acontecia 

dentro das escola, ele ia nas minhas reuniões, conhecia minha escola e ele 

presenciava alguns fatos de desrespeito com o professor. 

# Você estudou em escola pública? 

• Eu estudei assim: o primário em escola pública até a sexta série eu fiz em 

escola pública depois eu mudei para São Bernardo, antes eu morava em 

Guarulhos, e eu peguei uma fase no SESI que era aquela escola que a 

indústria tinha uma participação eu entrei em meados da sexta série no SESI 

e terminei a oitava no SESI e o ensino médio terminei em escola pública, e 

ainda precisei prestar vestibulinho, porque na época eu fazia ensino médio no 

Celda, e era muito concorrido, então eu tive que fazer vestibulinho para fazer 

o primeiro ano do ensino médio, mais foi muito difícil para ele aceitar, até hoje 

ele ainda me liga, se ele viu alguma noticia no jornal se ele viu alguma coisa, 

ele liga e pergunta “você esta bem?”. 

# Qual a profissão dele? 

• Meu pai é gerente de produção. 

# Trabalha na indústria? 

• Trabalha na industria, e às vezes ele me liga, “você está bem, está tudo bem 

com você, olha não vai ficar nervosa, fique calma, toma cuidado, olha o 

horário que você chega em casa”, eu acho muito desespero isto. 

# Agora vou mostrar uma pasta com algumas fotos do inicio do século passado para 

você lembrar um pouco como era a educação nesta época, aqui tem uma sala de 

1908 uma sala só de meninos, estão fazendo leitura estão uniformizados, está é 
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uma foto bastante conhecida da escola Caetano de Campos um professor lá no 

fundo da sala ele está lendo para os alunos, ele esta de casaca, algumas coisas 

para gente lembrar a mudança no percurso profissional: a entrada de alunos 

meninos e meninas separados um grupo de professores todos de casaca os trajes 

da época. 

• Mais formais né? 

# Sim mais formais, uma sala só de meninas outra só de meninos e assim era 

naquela época no inicio do século, uma sala de leitura de Fernando Azevedo, 

igualzinho a que os professores tem hoje (risos), um grupo de professores do curso 

normal de 1930, onde as mulheres começam a entrar nesta profissão, depois na 

década de sessenta uma sala de professores só de mulheres mudando, no ensino 

primário isto, no meio do século ainda da década de 70 no cursos, eles falavam 

cientifico, ainda tinha homens, algumas mulheres mais tinha uns homens também. 

• As mulheres eram a maioria já, no primário era só mulheres né? 

# Sim, as vestimentas deles também, os homens usavam gravatas, as mulheres 

sapatos e saias, bem vestidos cabelo arrumados. 

• Eles ganhavam bem naquela época para isto. (risos). 

# (risos) E umas fotos mais atuais como os professores estão hoje, em uma sala dos 

professores com mulheres e homens, com salas mistas, sala onde os alunos não 

estão mais pertinhos estão mais dispersos, e olhando estas fotos, gostaria que você 

falasse para mim; você acredita que, com relação a época, a situação econômica do 

professor, está melhor, piorou ou está igual? 

•     Piorou, piorou porque até em relação ao status, antigamente quando você 

falava, é porque eu não tinha ninguém na minha família que era professor 

ou professora, mais até as profissionais que trabalhavam comigo às vezes 

falam que a mãe foi professora a avó foi professora, então, quando você 

chegava e dizia minha filha se formou em professora aquilo era um status, 

você era assim, qualquer lugar que você entrasse todo mundo já te olhava 

com admiração já olhava com outros olhos para família você era olhada 

como um troféu, você era bem quista pela sociedade o que você percebe 

hoje em dia é que não há mais esta valorização como professor. 

# Não é econômica você acha? 
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• É eu acho que tem haver é claro, tudo repercute no social, no econômico 

é uma questão até política, com certeza a questão salarial antes, hoje 

está pior. 

# Qual classe social você se identifica hoje? 

• Olha eu antes achava que eu era classe média mais hoje eu não sou 

mais classe média. 

# Porquê (risos)? 

• É (risos) há alguns anos atrás nestas mudanças, eu acho que já estou 

na classe pobre (risos), se existe a que sobrevive, a que tenta 

sobreviver, a que vive (risos) estou aí, classe média não. Eu não posso 

reclamar não porque eu tive um apoio muito grande da minha família, 

meu pai apesar de nós termos sido muito pobres quando criança, nós 

fomos muito pobres, meu pai tinha dois, três empregos porque nós 

pagávamos aluguel e um só emprego não dava para sustentar a família, 

minha mãe aquela dona de casa (do lar), e meu pai cresceu muito na 

profissão, e ele não teve estudo, estudou até o primário, mais fez os 

cursos profissionalizantes que foi dando para ele fazer. É claro que com 

a motivação dele (do individuo), ele foi melhorando de vida, quando a 

minha irmã caçula nasceu a gente tinha uma vida razoável já dava para 

pagar o BNH, o antigo BNH, ai você saía do aluguel e pagava o BNH, e 

foi assim, nós compramos uma casa e pagávamos as prestações do 

BNH. Então eu tive todo apoio da minha família, meu pai minha mãe me 

ajudaram muito, e depois dos dezoito eu comecei a me virar sozinha, 

comecei a trabalhar não queria mais depender deles, mas ainda morava 

com meus pais, nunca precisei ajudar em casa, eu ajudava porque eu 

queria não que eles precisassem, o que o meu pai ganhava dava para 

manter a família para ter o essencial.  

# Hoje você acha que está melhor do que eles? 

• (silêncio) que eles não, eu acho assim houve ai uma ajuda deles para 

que eu pudesse ser alguma coisa, talvez sozinha eu não conseguiria, só 

dependendo do meu trabalho, é claro que eu tive uma mãozinha, é claro 

eu pude aproveitar e com o meu trabalho eu melhorei, mais se eu fosse 

depender só do meu trabalho não sei se eu teria as coisas que eu tenho, 

como professora eu não sei. 
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# Então você não se vê na classe média? 

• É eu diria que eu estou na classe média baixa, eu não sei se existe 

classe média (risos), eu preciso fazer uma pesquisa (risos). 

# Você acha que se você tivesse optado por outra profissão ou até mesmo por outra 

área, se você fosse revisora de texto como você mesmo disse, você não acha que 

estaria melhor? 

• É esta é uma pergunta bem difícil, o futuro só a Deus pertence. 

# Você tem amigas que seguiram outras áreas, que trabalham em empresas que se 

deram bem que estão melhores? 

•  Bom logo que eu me formei eu fiquei afastada dez anos, pois eu 

trabalhava em banco e dava aulas a noite, e eu ganhava muito mais 

no banco do que dando aula, ai eu tive minha filha e optei por um só, 

porque se não minha filha não iria me reconhecer, então eu optei 

pelo banco porque eu tinha uma sexta básica muito boa eu tinha 

algumas vantagens, alguns benefícios que eu não tinha dando aulas, 

inclusive eu lembro que naquela época o governo atrasava muito o 

pagamento e eu lembro que ele não pagava o décimo terceiro para 

nós integral ele parcelava o décimo terceiro e no banco não eles 

pagavam direitinho.    

# Você já era efetiva no estado? 

• Não, não era, eu era ACT isso em 1990 em 1989 porque 90 eu tive 

minha filha, eu trabalhei como ACT só que naquela época eles não 

pagavam direito, e cada ano tinha uma novidade e no banco não eu 

tinha o dinheiro certinho na conta, décimo terceiro, cesta básica, 

ticket alimentação, então isto era uma vantagem a mais, e isto fez 

com que eu ficasse com o banco, e eu fique dez anos afastada do 

magistério eu voltei em 1998 para o concurso. Ai eu fiquei no banco 

tive minha filha quando eu engravidei do meu segundo filho ai eu falei 

não agora eu vou ter que ser mãe, ai eu sai do banco e fiquei só 

como dona de casa cuidando das crianças ai em 98 quando meu filho 

estava com 5 aninhos minha filha tinha 9 para 10 anos ai em 98 eu 

falei assim eu vou tentar este concurso, vou ver se consigo meio 

período para não deixar meus filhos sozinhos porque ai eu trabalho 

no período em que eles estão na escola e posso ficar com eles nos 
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demais períodos, ai eu falei assim puxa, para ficar o dia inteiro sem 

estar com eles eu não queria e foi ai que eu fiz em 98 o concurso, e 

demorou dois anos para chamar foi o concurso mais longo que 

demorou mais para chamar, ai eu passei no concurso em 98 mais ele 

demorou para chamar, se eu passar passei, se não passar tudo bem. 

# Hoje você trabalha quanto tempo?  O dia inteiro ou não? 

• Olha este ano eu peguei 24 aulas, porque eu estava fazendo a pós 

eu precisava da segunda-feira a noite livre e eu tenho aula de 

sábado, já foi uma loucura com 24 aulas.      

# 24 aulas você trabalha meio período? 

• É eu dividi eu peguei metade a tarde e metade a noite para contra 

balancear com as atividades de casa com as crianças, e o marido, o 

curso, o trabalho, a escola, ai resolvi contra balancear um pouco para 

poder ficar um dia em casa, ai eu peguei 24 aulas, mais eu tento 

trabalhar assim; o máximo de aulas que eu peguei foram 26 aulas 

justamente pensando nisto que tenho que ter um tempo para eles .     

# Você acha então que se você tivesse em uma empresa, você não teria esta 

vantagem, de trabalhar meio período? 

• Talvez a questão de flexibilidade de horário eu não pudesse ter, é 

claro que seria bem melhor, é claro que também dependeria muito da 

minha capacidade do meu desempenho, mais com certeza 

financeiramente sim, eu estaria melhor. Porque já no banco 

trabalhando 7 horas eu já ganhavam uma diferença, hoje em dia eu 

não sei como está a base do banco, mais naquela época a diferença 

era grande. 

# Com o que você ganha hoje, você consegue priorizar atividades culturais que você 

sabe que são necessárias para nossa profissão, como, cinema, teatro? 

• Olha com este curso da pós eu tive que fazer um controle assim 

rigoroso, porque é R$ 300,00, ai você põe gasolina você põe 

material, que você precisa, se você for colocar no x o gasto que você 

tem por mês é de R$ 450,00 por cima, ai você tem que dar um aperto 

porque 24 aulas você não ganham tão bem, para você falar dá para 

pagar, dá para gastar, você tem que ter um orçamento controlado, é 

claro que eu acho super importante esta parte do lazer da cultura 
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para quem é professora inclusive nós lemos ai uma noticia que o 

governador, aquele que esta no lugar do Alckmim, esqueci o nome 

dele. Ele queria tirar a meia entrada dos professores, ele queria 

acabar com a meia entrada dos professores. Ai eu falei assim meu 

Deus se ele fizer isto agora que o professor já não vai mesmo. Mas 

sempre que eu posso eu vou, ao cinema, vou ao teatro, mas eu 

incentivo muito isto em casa. 

# Comprar livros você consegue? 

•  Olha é difícil não por falta de vontade, esta semana mesmo eu 

estava querendo comprar um livro de termos literários e eu estava 

fazendo uma pesquisa eu fui lá custava R$ 72,00, ai eu fiquei 

pesquisando, pesquisando, toda semana eu vou dar uma pesquisada 

e encontrei uma promoção em uma das pesquisas, que havia uma 

promoção de 25% de desconto você comprando pela Internet e já 

saia por R$ 32,00 ai eu falei bom, mas também se você compra um 

você tem que dar um tempo para comprar outro, na livraria do 

shopping na Siciliano, eu falei puxa vou dizer que eu sou professora 

se ele quiser comprovante eu mostro, não tem desconto? o desconto 

aqui é se você gastar acima de R$ 200,00 ai você tem um desconto 

que você vai usar na próxima compra. 

# Nenhum beneficio? 

• É. 

# Você possui expectativa e ascensão social? 

• Ah eu fiquei quinze anos para poder fazer esta pós que era meu 

sonho, na minha área a pós e mais sempre assim, uma coisa vinha 

outra vinha e você sempre dá prioridade, geralmente quando a gente 

é mãe a gente pensa mais neles que na gente, mais prioridades para 

as coisas dos filhos da família do que para você, a primeira 

expectativa que eu tinha para fazer meu curso era me atualizar, eu 

preciso abrir minha mente, saber outras coisas, conhecer ter um 

outro nível de tudo, saber como é que anda, ter contatos com outras 

pessoas da área, por exemplo, este curso mesmo tem jornalista, tem 

pedagoga não é só o pessoal de letras, então este contato é muito 

importante. 
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# Qual o curso que você está fazendo? 

• Língua e literatura, então foi uma experiência muito boa. Agora é 

claro a gente faz um curso a gente investi com a expectativa de 

melhorar profissionalmente, agora eu fiz mais o curso pensando na 

parte pedagógica, para melhorar, uma coisa para mim, como pessoa 

como individuo, não, eu vou fazer porque que eu quero saber como é 

que anda a teoria sobre a disciplina o que tem se pensado a respeito 

o que tem surgido, novas abordagens, porque você acaba só dando 

aula e você não vê nada importante para gente.  

# Com relação a valorização do governo? 

• Assim até que eu tive uma grata surpresa porque eu estava olhando 

a nossa agenda da APOESP e vem a evolução por vias acadêmicas 

e até que, com curso de pós você tem um aumento, não é aquele 

aumento substancial mais é 5%, então se você tem uma pós você já 

tem 5% de aumento, não é substancial mais já é o primeiro passo. 

# Sinceramente você acha que o seu salário é compatível com sua função? 

• Não, não é compatível. 

# Porquê? 

• Primeiro quando você trabalha com o ser humano você já esta 

lidando, já é um processo muito difícil, é necessário um alto 

conhecimento. 

# Você acha que deveria ter um reconhecimento maior? 

• Com certeza, deveria ter um reconhecimento maior. 

# Você consegue enxergar nas funções do professor hoje; como: planejamento 

semestral, HTPC, conselho de classe, preparação de aula; você consegue enxergar 

que essas funções são burocráticas? 

•  Não vejo como funções burocráticas, funções burocráticas eu vejo 

como preencher papelada, diários de alunos, isto sim eu considero 

burocracia. Agora esta parte, por exemplo eu valorizo muito as 

experiências de outros professores eu gosto muito de compartilhar, 

como por exemplo se você tem uma idéia que pode me ajudar no 

meu trabalho ou você é da minha área também, ai você vem olha eu 
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trabalhei isto com um aluno e deu certo, eu gosto muito de valorizar 

isto eu gosto de compartilhar isto, tanto que, quando eu acho alguma 

coisa nova, eu gosto de passar isto para as pessoas como eu gosto 

de receber, eu acho que estes encontros são importantes, aliais eu 

acho que deveria ter mais encontros, esta troca de experiência ela é 

significativa no nosso trabalho, agora no HTPC ele é preciso ele tem 

que existir para que os professores possam tomar ciência do que 

esta ocorrendo na educação. 

# Mas existe funções burocráticas no seu trabalho? 

•  A sim existe. 

# Você acha que com relação ao inicio do século passado as funções burocráticas 

aumentaram ou diminuíram? 

•  Olha falando de antigamente eu acho que estão iguais.   

# Não mudou, continuam as mesmas funções burocráticas? 

• Sim. 

# Olhando estes dois profissionais qual que você acha que é mais valorizado na 

sociedade? 

• Com certeza é o executivo, a mulher de negócios. 

# A sociedade valoriza mais este (mostrando a executiva)? 

• A é. 

# Porquê você acha, você acha que a sociedade acha que ela ganha mais? 

• É. Porque, conscientemente ou inconscientemente, todos admitem 

que teve um professor especial em sua vida que através deste 

profissional que realmente decidiram o que fazer da vida, prosseguir, 

mas, ao mesmo tempo, parece que é passado para o público, por 

nós sermos taxados de funcionários públicos que o funcionário 

público não faz nada. 

# E em escola particulares, isso não ocorre? 

• É que eu nunca dei aula eu escola particular, não tenho como fugir 

da escola do estado mesmo.  

# Você acha que a nossa desvalorização na sociedade está ligada a nós sermos 

funcionários públicos? 
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• Eu acho que uma parcela sim, porque quando se fala em 

funcionalismo público, você coloca então de uma forma geral, então o 

povo vê isto o professor é funcionário público, como você vê, assim, 

o salário do funcionário público vai aumentar em 80%, só que o 

professor é uma outra categoria, como por exemplo na questão do 

aumento o funcionalismo público de determinada área vai aumentar 

tanto mais o professor não vai ter o mesmo aumento do funcionário 

do auto escalão digamos assim, mais para o povo é tudo a mesma 

coisa. É porque você não é bem atendida pelo funcionário público 

isto acaba interferindo na concepção que ele tem de você, então ah o 

professor não faz nada né, até que ganha demais, esta mistificação 

de funcionária pública você vai ter a mesmo ganho que tem do auto 

escalão, que não faz nada que estudou pouco que foi colocado ali 

por fulano que designou, não sabe que você passou por um 

concurso, que você fez uma faculdade, não sabe que você percorreu 

alguns caminhos, não foi assim por parentes.       

# Voltando a falar da parte burocrática, você acha que a avaliação escrita ela é uma 

função burocrática na escola? 

• Não, não diria burocrático, faz parte, é claro que existe, se você for 

pensar em outras áreas: se acabou o expediente acabou, você não 

tem mais nada para fazer, então no outro dia quando você chegar no 

escritório em outras áreas, o nosso trabalho ele não se encerra aqui 

na sala de aula, você vai ter que ter um espaço, vai ter que chegar, 

planejar é preparar uma atividade para nota, um trabalho que você 

vai ter que corrigir, então existe realmente esta questão que você 

esta colocando, de não ter encerramento do seu trabalho ali, você vai 

ter que continuar seu trabalho em casa ou em qualquer outro lugar 

vai haver realmente mais trabalho. 

# Mas a avaliação escrita para você não é burocrática? 

• Não vejo que seja burocrática. 

# E a classificação final exigida pelo estado em satisfatório ou insatisfatório, em sua 

opinião, ela é adequada? 

• Olha na nossa escola nós não trabalhamos com isto, trabalhamos 

como mérito. 
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# Mais no final do ano o aluno fica com  o conceito satisfatório ou insatisfatório, não 

é? 

• Não. É menção, é nota, é numérica é de 0 á 10. 

# Mas o estado não aceita, no final do ano você tem que dizer apenas se o aluno é 

satisfatório ou insatisfatório? 

• Existe lá a menção final que é uma nota que atribui no final para o 

aluno, por exemplo 5 é azul, abaixo disto é uma nota vermelha, então 

seria assim, no caso do satisfatório seria de 5 para cima e 5 para 

baixo seria insatisfatório. 

# Mas o que vale para o estado no final é o satisfatório ou insatisfatório? 

• Sim. 

# Você acha adequado? 

• Olha eu acho que a avaliação é tão subjetiva. 

# Você acha que o que o governo esta exigindo de vocês é adequado: deixar a nota 

e partir para a classificação de satisfatório ou insatisfatório, você acha que é certo? 

É adequado? 

• Eu acho que fica muito no subjetivo. 

# Não é adequado? 

• Satisfatório ou insatisfatório é. 

# Seria melhor para você a nota mesmo? 

• Sim, que para nós e assim. 

# E quando era só os números a escola de antigamente, que a gente vê ai eles só 

trabalhavam com os números, você diz que a burocracia não mudou muito, você diz 

que é a mesma burocracia que continua a mesma coisa, mais quando nós 

trabalhávamos com os números nós tínhamos também além de ter as notas 

certinhos, nós tínhamos as médias, retenção, tinha aprovação através destas 

médias, coisa que estão sendo tiradas hoje em dia, você acha que aquela escola 

antigamente ela era mais eficiente do que hoje?      

• Eu não gostava muito do sistema, porque o professor não pode ser o 

defensor do saber eu sempre gostei de compartilhar, o sistema que o 

aluno tem que participar tem que dar sua opinião eu acho muito 

válido aquela questão onde existe um pedestal, que fala mais alto 
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que os alunos realmente eu não concordo com isto, tem que ser de 

igual pra igual, e eu acho que o aluno tem que participar tem dar sua 

opinião que a medida que ele vai dar a opinião ele já esta superando 

já esta criando um elo ali com você, o aluno a gente tem que 

entender que ele trás muito conhecimento você aprende muito com o 

aluno, assim você esta aprendendo todos os dias, eu acho que esta 

conquista é valida.        

# Mais isto é quantificado? 

• É ai é que ta, você pode quantificar o saber?  

# Porquê a nota para reter ou aprovar? 

• É então, realmente você não pode quantificar o saber, ai entra em um 

ato burocrático. Você vai tentar fazer com que o aluno atinja o 

objetivo, mais é claro que cada individuo,  vai caminhar em um ritmo 

ele pode atingir o seu objetivo e a partir daí ir além do seu objetivo ou 

não atingir, mais caminhar também, então, isto e importante, isto tem 

que ser valorizado como não era valorizado antigamente. 

# Então a escola não era mais eficaz? 

• Neste aspecto não, agora é valorizado o que não era antigamente. 

# Em que aspecto ela era mais eficaz? 

• Não que ele não era mais eficaz, eu acredito assim que houve ai uma 

certa confusão houve um processo que as coisas se evoluíram a 

informação chegou muito rápida para o aluno o professor não 

conseguiu acompanhar este processo, agora sim, o governo esta 

dando importância a informatização a questão de promover cursos 

para os professores, então ele esta abrindo espaço para o professor, 

e a informação para o aluno é muito rápida e o que houve ai talvez 

um tropeço no meio do percurso eu não concordo como era 

antigamente, mais o que eu sinto falta agora é a questão dos valores 

a mudança familiar, na minha época as mulheres não podiam 

trabalhar fora, porque o homem dava conta, ele sustentava a família 

e a mulher não saia para trabalhar fora a mulher ficava em casa 

cuidando dos filhos e da casa, então com essas mudanças de 

atitudes, que eu também acho válido eu também concordo, mais o 

que aconteceu na questão da educação, então, os dois estão 
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ausentes, então a mãe sai para trabalhar  muito cedo e o pai também 

e para a criança ela acaba ficando ali sozinha isto interferiu um pouco 

na questão dos valores do respeito com os professores eu acho que 

não deve haver aquela maneira severa que era, eu sou totalmente 

contra, eu mando e você não sabe nada isto não deve existir. Você 

tem que valorizar o aluno. 

# Mas será que o respeito daquela época não era por causa do poder que o 

professor tinha? 

• Eu não vejo só como poder, claro, isto também existia é claro, mas 

assim o que eu tenho visto, é as famílias eram mais estruturadas, 

embora continuasse da mãe tendo o elo forte com o filho a que 

deveria dar a atenção o aluno tinha uma direção ele tinha um elo 

familiar, o que eu percebo é que além de não ter o elo familiar hoje 

existem muito pais separados, então um dia ele esta na casa do pai 

outro dia na casa da mãe, então esta construção de identidade ela foi 

transformada então, eu vejo assim, por exemplo, mas eu trabalho 

doze horas por dia ele fica sozinho em casa, então ele toma banho, 

almoça, e vem para a escola, então o que eu faço no final de semana 

tudo que ele me pede eu dou, não existe o limite, como eu fico pouco 

tempo em casa, então, não existe a qualidade existe a quantidade, 

então, tudo que eu posso fazer para eles eu faço. Isto tudo tanto do 

pai quanto da mãe, e aqueles valores de respeito de respeitar um ao 

outro, até a convivência dele em sala esta difícil, você tem que 

trabalhar muito, tem que trabalhar a respeito da cidadania, esta 

inversão de valores que eu sinto falta, não da maneira como o 

professor dava aula, achar que jogar um papel no chão esta tudo 

bem, você tem que falar: “você jogou o papel no chão? olha o lixo, 

pega e joga”. Então existe esta inversão de valores, eu acho assim: é 

gostosa esta abertura que houve do professor com o aluno, mais eu 

acho assim, mais tem que ter a questão, tudo bem vamos conversar, 

vamos ser amigos, mais ela é uma professora vamos respeitá-la, 

assim como eu passo para eles isto eu respeito vocês e vocês me 

respeitam, então se eu não pego o seu caderno sem pedir licença 

para você, eu não posso abrir, você também não vai chegar na minha 
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mesa e abrir o meu caderno. Tem que haver respeito, a troca e você 

percebe que houve uma inversão muito grande, palavrão mesmo, a 

questão da linguagem que você vê que já ficou, algumas coisas já 

ficaram populares, você tem que trabalhar esta questão, se na rua 

com seus amigos, seu grupo admite, então  está ótimo não vou 

interferir nisto, mais aqui na sala de aula existe outros colegas é um 

grupo heterogêneo que tem que respeitar, os professores, os alunos 

e os colegas.           . 

# Você acha que o ciclo tal como foi implantado, você acha que alterou a função do 

professor? 

• Eu não sei se eu colocaria assim, por causa do ciclo, mais pela visão 

geral da lei que foi modificada eu acho que o nosso papel hoje em dia 

é de mediador e não educador você vai mediar o seu trabalhar, 

deixar que ele construa o seu saber o seu conhecimento, claro você 

esta ali para estar mediando, mais como mediador, eu acho que a lei 

é muito boa, só que você tem que ter estrutura para isto, mas a lei 

em si é ótima a lei da progressão continuada, é uma lei excelente. 

# Mas e como ela foi implantada? 

• Ai é que ta né, com as funções do professor, existe a progressão 

continuada, mas existe o conhecimento externo. 

# Qual sua principal aspiração profissional para os próximos anos? 

• Ai, gostaria tanto de fazer um mestrado. 

# Você acha que melhoraria? 

• Olha eu acho que é mais uma questão individual que a profissional. 

Então eu gostaria de fazer um mestrado, eu tenho o sonho de fazer 

um mestrado. 

# Porquê o que você faria com um mestrado? 

• Ah, eu gostaria de dar aula em faculdade. 

# Você acha que ganha mais? 

• Ganha, ganha mais. 

# Pelo salário? 

• Não só pelo salário eu gostaria de conhecer este outro lado. 

# E ser diretora? 
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• Não.  

# Porquê não? 

• Sinceramente esta parte administrativa eu não gosto, eu acho que é 

muita responsabilidade e esta parte burocrática, a função do diretor é 

uma função dificílima. 

# Você concorda com os meios de ascensão e ingresso na carreira pública?   

• O concurso sim, pelo mesmo nesta nossa área, este último que eu 

prestei agora em 2003 é eu achei difícil. 

# Você prestou para pegar um outro cargo? 

• Não, não para pegar pontuação eu não quis outro cargo, eu passei 

mas não quis outro cargo, para pontuação e para conhecer como 

estava sendo formulado o concurso o que estava sendo pedido, eu 

gostei muito, achei difícil mas gostei muito, a parte dissertativa por 

exemplo foi coisas que nós tínhamos discutido semanas antes do 

concursos, então foi coisas assim da vivencia nossa mesmo, e o que 

eu achei assim que dificultou um pouco foi a parte pedagógica e 

especifica no mesmo dia, eu acho que isto cansou muito, foi muito 

cansativo, no de 98 nós fizemos em dois dias um dia para 

pedagógica e outro dia para especifica, então isto eu acho que 

diferenciou um pouco em termos de assimilação, este foi muito 

cansativo. 

# Então você acha justo os concursos? 

• Eu acho, e claro né, tudo é muito subjetivo, é que nem uma 

FUVESTE as vezes você se prepara e na hora você fica nervosa e te 

dá um branco você não esta bem naquele dia, esta indisposta, mas 

eu acho o concurso justo sim. 

# Quais investimentos que você julga necessário para ser um bom profissional? 

• Com certeza a atualização do professor eu acho fundamental, você 

tem que estar sempre se atualizando lendo muito. 

# Como que o estado ajuda nisto? 

• Agora eu estou achando que ele esta se mobilizando mais, de uns 

dois anos para cá eu acho que ele esta investindo nesta área de 

cursos para o professor, acho que ele percebeu deu um click, só 
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mesmo através disto que pode haver uma modificação uma 

transformação na educação, você investir em curso de 

aperfeiçoamento de professor, gostaria  que ele investi-se mais no 

nosso salário, para poder ter acesos aos livros.    

# Como o estado avalia se você é um bom profissional? 

•  Olha teve ano que nos tivemos uma avaliação final, né. 

 # Foi coerente esta avaliação? 

• Olha teve uma ai que tinha umas perguntinhas meio... ...era assim 

com que cor você se sentia nesta escola, então teve umas 

perguntinhas assim meio incoerentes digamos assim, mas assim 

ainda não  está havendo ainda nada, pode ser que ele vai estar 

propondo um teste uma avaliação escrita para o professor. 

#  Você acha que o Estado te daria uma prova? 

• É uma prova para avaliar o desempenho. 

# O que você acha disto? 

• Eu acho que a prova pode ter assim, são dois caminhos, de repente 

ela é um ótimo profissional vai fazer uma prova não esta bem 

naquele dia e não vai provar se ele é competente ou não, assim 

como concurso, eu conheço pessoas que são maravilhosas que já 

dão aulas a muito tempo são experientes e não conseguem passar, 

não porque não sabe do assunto é porque ficou nervosa de mais não 

estão bem. 

# Você concorda com a estabilidade do funcionário público? 

• Ainda tem isto? 

# Tem você não pode ser mandada embora, você não sabia disto? 

• Antigamente tinha né, agora você tem um estagio probatório. 

# Mas o estágio probatório não quer dizer nada, depois pra você mandar alguém 

embora no estagio probatório é um processo muito longo, de qualquer forma é 

estável. 

• Antigamente não existia né. Eu acho que você tem que ser um 

profissional como todos os outros. 

# Você concorda com a estabilidade? 
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• Se eu concordo com estabilidade eu não concordo nem discordo eu 

acho assim, eu acho que você tem que ser tratada como qualquer 

profissional, se o profissional de outro setor ele pode ser mandado 

embora você também pode ser mandada embora desde que haja 

argumentos, acha ai. 

# Você sabe que é muito complicado mandar embora um funcionário público? Você 

tem estabilidade. 

• Só que eu nunca pensei nisto não. 

# Você não acha que é isto que desmoraliza o funcionário público? 

• A sim para alguns. 

# Será que não é isto que desmoraliza o professor? 

• Também, não só isto, também é claro, você sabendo que você tem 

um emprego estável, é claro que vai fazer a diferença para alguns, é 

uma questão de caráter, porque eu nunca pensei nisto assim, eu 

nunca me posicionei assim: ai porque eu tenho um emprego estável, 

pronto não vou fazer nada, não vou me interar, eu nunca pensei 

assim, já trabalhei 11 anos em banco, então eu nunca pus isto na 

cabeça de estabilidade, nunca tive esta visão, porque ai é uma 

questão de caráter, se você esta desempenhando esta função. 

# Mais tem pessoas de todos os jeitos, tem um colega que vai lá e não faz nada e 

ganha o mesmo salário que você? 

• Com certeza. 

# Você acha que me justo? 

• Eu não acho justo, só que assim eu vou pela minha consciência eu 

sei quem eu sou eu sei o que faço eu cumpro com as minhas 

responsabilidades, então eu chego, eu tenho meu caráter tenho a 

minha posição e ponto de vista, eu analisando meu trabalho bem 

feito eu tendo consciência disto, se meu colega não tem, olha... não 

posso fazer nada.... 

# Você vê na escola uma hierarquia? 

• A sim. 

# Com seria esta hierarquia? 

• Existe si, ela é: a direção, a coordenação e o corpo docente. 
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# Abaixo do corpo docente nós temos os alunos? E os funcionários? 

• Ta no mesmo patamar dos professores, mesmo, claro que cada um 

dentro de suas funções. 

#  Os alunos estariam abaixo de tudo? 

• É, dentro desta hierarquia eu... não vejo eles, dentro dela, porque na 

verdade eles são nossos clientes, nos estamos aqui para trabalhar 

para eles.  

# E com os cargos de confiança que existem dentro da escola você concorda? 

• No caso da vice direção, eu concordo, porque nada mais correto que 

a diretora saber quem ela coloca, porque existe um elo muito grande 

entre direção e vice, uma responde pela outra, então você tem que 

ter alguém do seu lado de confiança alguém que na sua ausência 

posso desenvolver seu trabalho.  

# O aceso aos seus superiores é normal ou tem algumas barreiras? 

• Eu vejo assim que o meu superior é um funcionário público igual a 

mim, é lógico que eu devo respeito, eu vou ter a mesma educação 

que eu tenho com o meu superior, eu tenho com meu colega de 

trabalho ou com a faxineira da escola, para mim não existe diferença 

você tem que tratar bem todo mundo, dentro de um respeito de uma 

forma cordial. 

# E as funções que eles desenvolvem são mais burocrática que as suas? 

• Ah eu acho, com certeza, eu acho que existe sim, na questão da 

função do diretor. 

# O aceso a eles é livre? 

• Nesta direção eu nunca precisei, mais se eu precisasse acho que eu 

não teria problemas. 

# E na secretária da educação? 

• Eu nunca fui, para não dizer que eu não fui, eu fui lá porque eu estive 

participando de um curso de videoconferência, participei com os 

professores. 

# Nunca precisou, nem entrar em contato por telefone? 

• Não nunca, mais na diretoria sim, aliais, eu vou precisar ir para pegar 

um certificado, será a primeira vez que vou pedir alguma coisa. Fora 
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isto só fiz cursos lá, foi bom, mais para pedir alguma coisa, tirando a 

época que fomos para entregar documentação para o concurso, 

nunca precisei, vou agora para pegar este certificado. 
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ANEXO III 

Recursos Visuais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


