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RESUMO 

 

Esta pesquisa se configura como um estudo de caso de cunho etnográfico (ANDRÉ, 2005; 

LÜDKE; ANDRÉ, 1986; MOURA FILHO, 2005; STAKE, 1994), inserindo-se no âmbito da 

pesquisa qualitativa interpretativista (DENZIN; LINCOLN, 2006; ESTEBAN, 2010; ROSA; 

ARNOLDI, 2006), e tem por objetivo contribuir para a compreensão do processo de 

representação dos professores da escola pública. Para tanto, tem-se como alicerce os construtos 

identidade e representação, na perspectiva pós-estruturalista dos Estudos Culturais 

apresentados por Hall (2009, 2011), Tadeu da Silva ([1999]/2001, 2001, 2009) e Woodward 

(2009). Nessa acepção, a representação é entendida como uma forma de atribuição de sentidos, 

produto dos discursos e sujeita às relações assimétricas de poder (FOUCAULT, 1995; TADEU 

DA SILVA, [1999]/2001), e a identidade seria, portanto, representacional (TADEU DA 

SILVA, 2009). Também tomamos as contribuições dadas por Foucault (1979, 1995, 1996, 

2003a, 2003b, 2004a, 2004b, 2004c) referentes às noções de discurso, sujeito, relações de 

poder/saber/verdade, objetivação, subjetivação e resistência, bem como pautamo-nos nas 

considerações de Paniago (2005), Morgado (2015), Silva (2016) e Paraguassú (2017) sobre os 

processos discursivos de objetivação/subjetivação e as possibilidades de resistência do sujeito-

professor. Além disso, consideram-se as elucidações das pesquisas nas áreas da Educação 

(ARROYO, 2000; TARDIF, 2000, 2014). A investigação envolveu dezesseis professores de 

uma escola da rede pública estadual de Ensino Médio de uma cidade do interior de Goiás. No 

processo de geração de dados foram utilizados os seguintes instrumentos: questionários (perfil 

e reflexivo), narrativa, entrevista e diário de campo da pesquisadora. Inicialmente, foi possível 

perceber que a identidade é representacional e está em contínua (trans)formação, de modo que 

a representação profissional envolve as histórias de vida de cada um dos professores, sua 

realidade social, o contexto em que vivem, suas condições financeiras, questões familiares e 

representações (objetivações) em torno da docência. Eles (re)constroem suas identidades 

mediante as relações com o contexto de trabalho, com os discursos recorrentes socialmente, 

com a política educacional nacional e a partir das relações com o outro (Seduce, direção, 

alunos, pais, colegas de trabalho) e as relações de poder integram todo esse processo. Desse 

modo, os sujeitos professores são um efeito do poder, um produto constituído a partir da 

produtiva relação poder-saber-verdade, mas também sujeitos que encontram micropráticas de 

resistência. Nossas análises evidenciam a produtividade do poder e a “luta perpétua e 

multiforme” entre poder/saber/resistência. Contudo, como o poder do professor é um 

micropoder, sua resistência, preponderantemente, está no negar as objetivações que lhe são 

impostas. Assim, esta pesquisa pode ser relevante por possibilitar condições para a reflexão 

sobre a profissão de professor da escola pública em Goiás na atual conjuntura político-social, 

abrindo espaço para que esses profissionais se (auto)representem. 

 

Palavras-chave: Representações. Identidade profissional. Objetivação/subjetivação. 

Resistência. Professores de escola pública. Contrato temporário.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This research is configured as a case study with an ethnographic character (ANDRE, 2005; 

LÜDKE, ANDRE, 1986; MOURA FILHO, 2005; STAKE, 1994), within the scope of the 

qualitative interpretativist research (DENZIN; LINCOLN, 2006; ESTEBAN, 2010; ROSA, 

ARNOLDI, 2006) and aims to contribute to the understanding of the process of representation 

of public school teachers. In order to do so, it is based on the constructs ‘identity and 

representation’ in the post-structuralist perspective of Cultural Studies presented by Hall 

(2009, 2011), Tadeu da Silva ([1999]/2001, 2001, 2009) and Woodward (2009). In this sense, 

representation is understood as a form of attribution of meanings, product of discourses and 

subject to asymmetric relations of power (FOUCAULT, 1995; TADEU DA SILVA, 1999), 

and identity would therefore be representational (TADEU DA SILVA, 2009). We also take 

the contributions given by Foucault (1979, 1995, 1996, 2003a, 2003b, 2004a, 2004b, 2004c) 

concerning the notions of discourse, subject, relations of power /knowledge /truth, 

objectification, subjectivation and resistance as well as on Paniago’s (2005) Morgado’s (2015), 

Silva’s (2016) and Paraguassú’s (2017) contributions on the discursive processes of 

objectification/subjectivation and the possibilities of resistance of the subject-teacher. In 

addition, the elucidations of research in the areas of Education are considered (ARROYO, 

2000; TARDIF, 2000, 2014). The research involved sixteen teachers from a state public high 

school of a town in the interior of Goiás. In the data generation process, the following 

instruments were used: questionnaires (profile and reflective), narrative, interview and the field 

diary of the researcher. Initially, it was possible to perceive that the identity is representational 

and is in continuous (trans) formation, so that the professional representation involves the life 

histories of each of the teachers, their social reality, the context in which they live, financial 

conditions, family issues and representations (objectifications) around teaching. They 

(re)construct their identities through relationships with the work context, with socially 

recurrent discourses, with a national educational policy, and from relationships with one 

another (Seduce, direction, students, parents, co-workers), and power relations integrate the 

whole process. Thus, the subject teachers are an effect of power, a product constituted from 

the productive power-knowledge-truth relationship, but also, subjects who find micro-

practices of resistance. Our analyzes show the productivity of power and the “perpetual and 

multiform struggle” between power/ knowledge /resistance. However, since the power of the 

teacher is a micro-power, its resistance, predominantly, is in the sense of denying the objections 

imposed upon him/her. Thus, this research may be relevant because it allows conditions for 

reflection on the teaching profession of the public school in Goiás in the current political-social 

context, opening space for these professionals to (represent) themselves. 

 

Keywords: Representations. Professional identity. Objectification/subjectivation. Resistance. 

Public school teachers. Temporary contract. 
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1 O ABRIR DAS CORTINAS 

 

Educadores... Navegantes... Singramos os mares 

revoltos de nossa sociedade em contínua 
transformação. Certo desalento nos acomete 

quando queremos respostas a questionamentos e 

não as encontramos de imediato [...] Sentimo-nos 
perdidos a ponto de quase sucumbirmos dentro da 

grande nau da educação. 

(SOUSA, 2003, p. 196). 

 

Este trabalho coloca em cena1 as (auto)representações de professores de uma escola 

pública do Ensino Médio (EM), analisando como elas constituem a identidade desses 

profissionais, pois entendemos que essa construção identitária passa pelo modo como eles se 

representam em seus discursos. Nesses últimos anos, a partir das experiências relacionadas ao 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) e, ainda mais, quando entrei 

em contato com a docência, ao lecionar durante dois anos na condição de contrato temporário 

de uma escola pública de uma cidade do interior de Goiás – a mesma na qual realizei a pesquisa 

–, pude perceber cenas e discursos sobre o encanto e, mais especificamente, sobre o desencanto 

dos docentes para com a carreira. Nesse viés, consideramos, com Tardif (2014), que os 

discursos emitidos pelos professores referentes à sua prática, aos seus objetivos, 

posicionamentos e projetos são dotados de significados e, por isso, devem ser analisados, 

estudados e avaliados. Esta pesquisa volta a atenção para os professores de escola pública, 

particularmente para as representações identitárias materializadas em seu discurso.  

Na Linguística Aplicada (LA), o conceito de representação é apresentado como uma 

cadeia de significação constituída nas negociações entre participantes sociais em interação. 

Desse modo, são visões, crenças, valores ou formas de ver e entender o mundo construídas 

sempre em um contexto sócio-histórico e cultural (CELANI; MAGALHÃES, 2002; 

MAGALHÃES, 2004). Representar, de acordo com Magalhães (2004, p. 66), significa 

produzir “verdades” a respeito do mundo físico, de normas, valores e símbolos do mundo 

social, bem como sobre as expectativas do agente “sobre si mesmo enquanto sujeito em um 

contexto particular (isto é, significações sobre seu saber, saber fazer e poder agir) que, a todo 

momento, são colocados para avaliação, desconstruídas e revistas”. Nesta dissertação, as 

                                                
1  Utilizamos a metáfora do teatro por entendermos que os professores são atores sociais que, neste estudo, estão 

se (re)apresentando. Destacamos que o termo teatro deriva do grego “theatrón”, que significa “lugar para 

contemplar”, sendo assim, esperamos, com este trabalho, colocar a profissão docente no palco das discussões 

para que ela seja contemplada. 
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representações 2  são consideradas na perspectiva dos Estudos Culturais (EC), como um 

processo de significação social, uma forma de atribuição de sentidos e que, na relação social, 

estão sujeitas às relações assimétricas de poder (FOUCAULT, 1995, 2003a, 2003b, 2004a, 

2004b, 2004c, 2013; TADEU DA SILVA, [1999]/2001, 2001, 2009, 2010). 

Nessa acepção, as representações são produto do discurso e são também discursos 

produzidos, estando atravessadas pelas relações de poder, visto serem constituídas por meio 

das relações sociais e produzem efeitos de verdade (TADEU DA SILVA, 2010). Sob esse 

pensamento, ressaltamos que a noção de discurso apresentada por Foucault (2008a) é 

importante para entendermos a representação na perspectiva dos EC. Para esse filósofo francês, 

os discursos são práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam. Nesse sentido, 

o autor evidencia que, para além de simplesmente nomear as coisas, os discursos criam outros 

tipos de coisas, ou seja, não são simples reflexos ou registros de objetos, mas produtores de 

objetos. Nesse viés, na análise cultural tal caráter produtivo do discurso estende-se à noção de 

representação, posto que, conforme destaca Tadeu da Silva (2010), as representações não 

apenas expressam aquelas coisas que supostamente representam, mas criam sentidos que têm 

efeito de verdade. Isso ocorre devido ao fato de os discursos e as representações situarem-se 

num campo estratégico de poder, de modo que “o caráter de verdade dos dizeres dos discursos 

são definidos pelas relações de poder e pelos efeitos de poder que os discursos põem em 

movimento” (NOGUEIRA, 2016, p. 38). 

À vista disso, percebemos que a “‘política de identidade’ se situa, pois, na intersecção 

entre representação – como forma de conhecimento – e poder” (TADEU DA SILVA, 2010, p. 

33). É nesse âmago que Foucault (2013) pondera que quem detém o poder encontra 

mecanismos para produzir verdades, para utilizar determinados discursos e fazê-los funcionar 

como verdadeiros. Nesse sentido, Foucault (1995, 2003a, 2003b, 2004a, 2004b, 2004c) destaca 

que o sujeito se constitui pelas complexas relações entre verdade, saber e poder, que se dão no 

e pelo discurso. Para ele, o sujeito é produto do discurso. É nesse bojo que as identidades dos 

sujeitos vão sendo (re)construídas no discurso, em um processo permeado por relações de 

poder. 

                                                
2  Aparecido Silva (2011) relaciona algumas terminologias usadas em pesquisas em Linguística no Brasil para 

se referir a tal construto e cita alguns autores: abordagem ou cultura de aprender (ALMEIDA FILHO, 1993), 

cultura de aprender línguas (ALMEIDA FILHO, 1995), imaginário (CARDOSO, 2002), mitos (CARVALHO, 

2000), representações (CELANI; MAGALHÃES, 2002; MAGALHÃES, 2004) e crenças (BARCELOS, 

2004, 2006; MASTRELA, 2002; PERINA, 2003). Neste trabalho, optamos por utilizar o termo representação 

no sentido atribuído pelos Estudos Culturais, a partir de Tadeu da Silva ([1999]/2001, 2001, 2009, 2010), 

como explicamos no capítulo três. 
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Foucault (1995) nos explica que podemos entender a constituição do sujeito nos 

processos de objetivação e de subjetivação, consistindo a primeira em práticas que atuam na 

constituição de indivíduos como objeto dócil e útil, enquanto a segunda diz respeito aos 

processos que constituem os indivíduos em sujeitos. Sob essa acepção, consideramos que o 

professor se constitui mediante esses processos, havendo um atravessamento discursivo que 

resulta em modos de objetivação e de subjetivação do docente. Assim, enquanto enuncia, um 

dado sujeito professor vai sendo construído, o que reforça o argumento de Silva (2016, p. 87) 

de que “os processos discursivos de objetivação são inseparáveis dos processos discursivos de 

subjetivação, uma vez que ambos se movem para a produção de um sujeito”. Ademais, esse 

sujeito pode representar-se e subjetivar-se, aceitando as formas de objetivação colocadas sobre 

ele, mas também pode resistir a essas formas, subjetivando-se de outra maneira, de forma a 

produzir suas (auto)representações sobre si mesmo e sua profissão. 

Diante disso, neste estudo, consideramos os modos de objetivação, subjetivação e as 

possibilidades de resistência que permeiam o processo de representação identitária dos 

professores participantes desta pesquisa, pois entendemos que as representações ou os 

discursos proferidos sobre o fazer docente fazem com que eles constituam as suas identidades, 

ou seja, os sujeitos-professores constroem suas identidades a partir do que está posto sobre eles 

mediante as relações de poder/saber. Dessa maneira, pensando na contemporaneidade e nas 

funções dos discursos na produção dos sentidos e dos sujeitos professores, destacamos que 

queremos, com o desenvolvimento deste trabalho, possibilitar condições para refletirmos sobre 

a profissão docente e a discursivização em torno dos professores a partir das 

(auto)representações desses sujeitos, já que, como ressalta Goodson (1992, p. 69), “[...] no 

mundo do desenvolvimento dos professores, o ingrediente principal que vem faltando é a voz 

do professor” (grifos do autor). Esse argumento evidencia a necessidade de pesquisas sobre o 

processo de representação (TADEU DA SILVA, [1999]/2001, 2001, 2009, 2010) que é feito 

sobre os professores ou como são objetivados (FOUCAULT, 1995, 2004b), e as 

(auto)representações3 dos próprios professores ou como eles se subjetivam (FOUCAULT, 

1995, 2004b), que levam à (re)construção das identidades docentes. 

Nessa perspectiva, nosso intuito é identificar as representações que os professores de 

uma escola pública do EM do interior de Goiás têm sobre a profissão e o profissional nesse 

contexto de atuação, por meio de um estudo de caso, e analisar os processos que envolvem a 

(re)construção de suas identidades profissionais. Para tanto, nossos objetivos específicos são: 

                                                
3  Utilizamos o termo (auto)representações para referirmo-nos às formas individuais e sociais de representar as 

identidades materializadas por cada participante em seus discursos. 
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• Identificar as representações sobre ser professor que emergem nos discursos dos docentes 

de uma escola pública do EM do interior de Goiás;  

• Analisar como as relações de poder/saber/verdade, mediante os modos de objetivação e 

subjetivação, comparecem nos discursos desses profissionais, permeando o processo de 

representação identitária;  

• Analisar as (auto)representações dos professores considerando as relações de 

poder/saber/verdade, procurando perceber em que medida há possibilidades de resistência 

desses sujeitos. 

 

1.1 Perguntas de pesquisa 

 

À luz dos objetivos anteriormente descritos, buscamos, com este estudo, responder às 

seguintes questões:  

 

1) Quais são as representações que os professores do EM de uma escola pública do interior de 

Goiás têm sobre a profissão e o profissional da escola pública? 

2) De que forma as relações de poder/saber/verdade, mediante os modos de objetivação e 

subjetivação que comparecem nos discursos dos docentes, atuam no processo de 

representação identitária? 

3) De que maneira o professor apresenta resistência aos modos de objetivação? 

  

Tendo em vista que Arroyo (2000) pontuou em sua obra reflexões pertinentes sobre 

como os significados em torno da palavra “escola pública” evocaram questões intrigantes que, 

ainda hoje, têm interferido nas imagens4 negativas da docência, percebemos a relevância de se 

pensar nas identidades que os sujeitos professores desse contexto têm construído de si, de sua 

profissão. Nessa direção, por consideramos que outros aspectos podem ser vislumbrados 

mediante outras (auto)representações provenientes de contextos como “Goiás”, “professor de 

escola pública do EM” e “professor contrato temporário”, o presente estudo busca permitir que 

                                                
4  Tadeu da Silva (2010) pondera que a noção de imagem e de estereótipo estão, de uma forma ou de outra, 

ligadas à noção de representação, sendo que na análise cultural contemporânea esses termos são utilizados, 

por vezes, como equivalentes à ideia de representação. Contudo, há uma dificuldade de aproximação entre os 

conceitos. Neste trabalho, compreendemos o termo imagem pensando-a como inscrição e relacionada à noção 

de representação, entendendo que “[n]ós podemos ver a representação, podemos apontá-la. O mesmo ocorre 

com a imagem” (TADEU DA SILVA, 2010, p. 53).  
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esses professores expressem as suas (auto)representações, pois concordamos com Oliveira 

(2014, p. 17), para quem  

 

[o]s professores podem não deter o poder político para representar ou 

produzir certas verdades em certas decisões na educação, mas [...] no 

processo de construção do conhecimento na sociedade, os professores são 
capazes de (re)construir suas identidades e reivindicar, por meio de seus 

discursos, que elas sejam reconhecidas e respeitadas. 

 

Nesse sentido, destacamos, concordando com Braúna e Reis (2013, p. 71), que o docente 

“é o principal ator da ação educativa, por isso é importante ouvi-lo [...]”. Na esteira desse 

pensamento, a realização desta pesquisa justifica-se por buscar entender o processo de 

(auto)representação dos professores de uma escola pública de Goiás, e assim, possibilitar que 

esses profissionais se (auto)representem. 

Isso posto, a presente pesquisa se configura como um estudo de caso de cunho 

etnográfico (ANDRÉ, 2005; LÜDKE; ANDRÉ, 1986; MOURA FILHO, 2005; STAKE, 

1994;), inserindo-se no âmbito da pesquisa qualitativa interpretativista (DENZIN; LINCOLN, 

2006; ESTEBAN, 2010; ROSA; ARNOLDI, 2006). Participam deste estudo um total de 

dezesseis professores, sendo quinze mulheres e um homem. A faixa etária desse grupo está 

entre 20 e 60 anos e o tempo de docência dos participantes varia entre um e trinta e três anos 

de prática. No que se refere ao contrato de trabalho desses sujeitos, onze são professores 

efetivos e cinco são contratos temporários. Nossa investigação estabeleceu como critério que 

os participantes fossem docentes de uma escola pública e, desse modo, dela participam 

professores de todas as disciplinas do EM, inclusive professores de apoio. No processo de 

geração de dados, elegemos como instrumentos de pesquisa questionários (perfil e reflexivo), 

narrativas e entrevistas individuais bem como utilizamos o diário de campo do pesquisador, a 

fim de que pudéssemos analisar as representações que constituem as identidades dos 

participantes enquanto professores da rede pública estadual do EM de uma cidade do interior 

de Goiás. 

Por fim, adiantamos que esta dissertação se encontra organizada de modo a apresentar, 

primeiramente, a metodologia que utilizamos nesta pesquisa e, em seguida, discutimos os 

dados, apresentados em dois capítulos, nos quais as representações dos participantes são 

discutidas, interpretadas e problematizadas por meio da reflexão teórica que embasa nossa 

análise. 

De modo geral, organizamos esta dissertação em cinco capítulos. No primeiro, temos 

esta introdução. No segundo, apresentamos a metodologia utilizada neste estudo, bem como os 
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pressupostos teórico-metodológicos sobre a pesquisa qualitativa e o estudo de caso. Nele 

também descrevemos o contexto de pesquisa, apresentamos os participantes do estudo e 

explicitamos os instrumentos e processos de geração de dados.  

Na sequência, no terceiro capítulo, inicialmente refletimos sobre os pressupostos 

teóricos que oferecem fundamentos para nossa pesquisa. Assim, abordamos os conceitos de 

identidade e representação segundo Hall (2009, 2011), Tadeu da Silva ([1999]/2001, 2001, 

2009) e Woodward (2009) e de relações de poder e discurso segundo Foucault (1995, 2003a, 

2003b, 2004a, 2004b, 2004c). Também apresentamos as considerações de Foucault (1979, 

1995, 1996, 2003a, 2003b, 2004a, 2004b, 2004c), Morgado (2015), Silva (2016), Carvalhaes e 

Fernandes (2012) e Sampaio (2006) sobre as relações saber/poder nos processos discursivos de 

objetivação/subjetivação e as possibilidades de resistência do sujeito-professor. A partir desse 

embasamento, realizamos a análise e a discussão das representações evidenciadas pelos 

professores referentes à profissão docente em escola pública. Nesse capítulo, analisamos as 

(auto)representações dos docentes a partir dos processos de objetivação e subjetivação sobre 

esse profissional, concentrando nossas análises no modo como as objetivações constituem suas 

identidades. Logo, discutimos sobre o modo como as objetivações, vindas do sistema 

educacional e dos governos (federal e estadual) e resultadas dos discursos veiculados 

socialmente, refletem nas (auto)representações dos professores; bem como tecemos reflexões 

sobre o processo de escolha da carreira docente e analisamos o traço vocacional como uma 

prática de subjetivação. 

No quarto capítulo, problematizamos as relações de poder/saber/verdade e as 

possibilidades de resistência. Para tal, primeiramente fazemos uma retomada do conceito de 

micropoder e resistência em Foucault (1995, 2003a, 2008b, 2013). Também apresentamos as 

considerações que Paniago (2005), Paraguassú (2017) e Silva (2016), a partir de suas leituras 

da obra foucaultiana, evidenciaram sobre esses conceitos em relação ao sujeito professor e o 

contexto escolar. Na sequência, explicitamos as representações enfatizadas pelos participantes 

no que se refere a “ser professor” de escola pública, ponderando sobre a microrresistência e a 

dissidência no dizer e no fazer docente. Também enfocamos as (auto)representações do 

professor em contrato temporário sobre a profissão e relacionamos com as 

(auto)representações que os professores efetivos têm sobre os docentes que atuam sob esse 

regime de trabalho, considerando o micropoder e as formas de resistência reveladas nesse 

processo.  
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No encerramento desta dissertação encontram-se as considerações finais, que 

constituem o quinto capítulo, as referências utilizadas, os anexos e os apêndices elaborados e 

organizados por ordem de utilização nesta pesquisa. 

A seguir, em nosso primeiro ato, apresentamos o capítulo sobre a metodologia e o 

contexto desta pesquisa. 
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2 PRIMEIRO ATO – O CAMINHAR METODOLÓGICO 

 

Se aceitarmos que os participantes têm suas 

próprias agendas, não podemos deixar de nos 
perguntar como a pesquisa pode ser útil para 

eles; se aceitarmos que vale a pena construir 

conhecimento, não podemos deixar de aceitar que 
vale a pena partilhá-lo. 

(CELANI, 2005, p. 101) 

 

Neste capítulo, discorremos sobre os pressupostos metodológicos que fundamentam a 

natureza qualitativa desta investigação, incluindo a escolha do método de pesquisa – o estudo 

de caso. Também apresentamos a descrição do contexto em que esta pesquisa ocorreu, o perfil 

dos participantes e os instrumentos utilizados no processo de geração de dados. Por fim, 

delineamos os procedimentos adotados na análise de dados.  

Começamos, portanto, apresentando o tipo de pesquisa utilizado neste estudo. 

 

2.1 Pesquisa qualitativa interpretativista 

 

Considerando a complexidade dos objetivos mobilizados nesta pesquisa e tendo em 

vista que a realidade investigada é dinâmica, constituída por sujeitos sociais, fez-se necessário 

adotarmos uma perspectiva metodológica de base qualitativa interpretativista, pois, como 

afirma Esteban (2010), com base em Serrano (1994), nesse tipo de pesquisa se incorpora a voz 

dos participantes, suas atitudes, experiências, representações, reflexões, tal como eles mesmos 

as expressam. Conforme Esteban (2010, p. 127), a pesquisa qualitativa “é uma atividade 

sistemática orientada à compreensão em profundidade de fenômenos educativos e sociais, à 

transformação de práticas e cenários socioeducativos [...]”. Nesse sentido, essa autora, fazendo 

uma referência a estudos sobre o assunto, como os de Silverman (1997) e Denzin e Lincoln 

(2000), enfatiza a ampliação da concepção de pesquisa qualitativa para dimensões relacionadas 

à linguagem, à representação e à organização social.   

Sob essa forma de investigação, Denzin e Lincoln (2006) realçam que a pesquisa 

qualitativa consiste num conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade 

ao mundo. Isso significa que seus pesquisadores “mergulham” no cenário natural do objeto em 

estudo, na tentativa de interpretar e compreender os fenômenos, em termos de significados que 

as pessoas lhe conferem. Nas palavras de Rosa e Arnoldi (2006, p. 65-66), “a função desse 

sistema é, portanto, apreender o caráter multidimensional dos fenômenos em sua manifestação 
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natural, bem como captar diferentes significados de experiências vividas”. Corroborando essas 

considerações, Lüdke e André (1986) definem as características básicas desse tipo de pesquisa 

ponderando que nessa abordagem tem-se o ambiente natural como fonte direta de dados, por 

isso é rico em dados descritivos, além de apresentar um plano flexível focalizado na realidade 

de forma complexa e contextualizada. 

Com base nisso, Creswell (2007) nota que esse tipo de pesquisa não é pré-configurado, 

mas emergente, posto que o pesquisador qualitativo vê os fenômenos sociais holisticamente e 

diversos aspectos podem mudar durante o estudo qualitativo. No que se refere ao âmbito 

educativo, para Esteban (2010) um dos traços que identificam a pesquisa qualitativa é seu 

caráter interpretativo, cujo objetivo é a compreensão em profundidade das vozes protagonistas 

do processo socioeducativo. Sob esse ângulo, conforme a autora, a pesquisa qualitativa “pode 

ser o primeiro passo para uma transformação real, a partir das necessidades sentidas pelos 

próprios protagonistas desse contexto educativo e para essa realidade. [...]” (ESTEBAN, 

2010, p. 132, grifos do autor). 

Assim, para Esteban (2010, p. 61), “[...] as práticas de ensino, sendo práticas humanas 

[...] são entendidas por referências aos significados que lhes outorgam as pessoas que as 

realizam e não por explicações causais [...]” (grifos do autor). Por isso, reafirmamos a 

relevância do uso de uma metodologia qualitativa, que nos permitisse abordar nosso objeto de 

estudo de maneira interpretativa, de modo a interpretar e compreender as (auto)representações 

de professores de uma escola pública do interior de Goiás sobre sua profissão e o contexto de 

atuação. Como reiteram Rosa e Arnoldi (2006), o paradigma qualitativo traz à tona, por meio 

da apreensão profunda de significados nas falas, nos comportamentos, nos sentimentos, nas 

expressões, interligados ao contexto, uma sistematização baseada na qualidade. Logo, nesta 

pesquisa, a opção pela abordagem qualitativa interpretativista se justifica uma vez que 

objetivou-se buscar, junto aos significados gerados pelos participantes, interpretações possíveis 

do processo de representação profissional docente. Ademais, observamos, em trabalhos como 

os de Oliveira (2014) e Felicio (2016), o emprego dessa metodologia de pesquisa para 

investigar representações e identidade de professores, o que também auxiliou na escolha desse 

procedimento. 

 

2.2 Estudo de caso 

 

Nessa abordagem qualitativa de cunho interpretativista e considerando que nosso foco 

é tentar entender melhor um caso específico, complexo e singular (LÜDKE; ANDRÉ, 1986), 
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o método utilizado nesta pesquisa foi o estudo de caso de cunho etnográfico. Com relação ao 

estudo de caso como estratégia de pesquisa, Stake (1994) afirma que ele caracteriza-se 

justamente por seu interesse em casos individuais. O autor avalia que esse tipo de investigação 

consiste na análise de uma unidade específica, situada em seu contexto real, sem prejuízo de 

sua complexidade e de sua dinâmica natural. Nessa mesma direção, Moura Filho (2005, p. 106) 

afirma que esse método “compreende uma investigação detalhada de um objeto ou fenômeno 

e de suas relações com o contexto no qual está inserido [...]”. O autor acrescenta, no que se 

refere às pesquisas educacionais, que nelas o estudo de caso pode tanto ser simples quanto 

complexo, envolvendo um(a) único(a) professor(a) ou até mesmo o processo de mobilização 

da comunidade escolar. Nesse sentido, e considerando, com Esteban (2010), a adequação e a 

pertinência desse método ao estudo da realidade socioeducativa, utilizamos, nesta investigação 

sobre as (auto)representações de professores de uma escola pública, esse método de pesquisa. 

Ademais, em nosso trabalho, fazemos a utilização do estudo de caso de cunho 

etnográfico que, conforme André (2005), surgiu na literatura educacional numa acepção clara 

– adaptação da etnografia ao estudo de um caso educacional. Na visão da autora, para ser 

reconhecido como um estudo de caso etnográfico é primordial a ênfase no conhecimento do 

singular e, adicionalmente, que se preencham os requisitos da etnografia. Nessa esteira de 

pensamento, notamos, com Lüdke e André (1986), as inter-relações entre características 

fundamentais da abordagem etnográfica e do estudo de caso. Em ambas o problema é 

(re)descoberto no campo, ou seja, o pesquisador mergulha na situação pesquisada e pode, a 

partir disso, (re)ver, (re)descobrir respostas ou indagações referentes ao seu trabalho. Desse 

modo, enfatiza-se a relevância do contato do pesquisador com a realidade estudada – 

“interpretação em contexto” –, no intuito de buscar retratar a realidade investigada de forma 

completa e profunda. Para isso, tanto na etnografia quanto em um estudo de caso são usados 

vários métodos de informação e geração de dados, procurando representar os diferentes pontos 

de vista presentes na situação social estudada.  

Isso posto, nossa pesquisa coloca-se como de “cunho etnográfico” por contemplar essas 

características fundamentais desse tipo de abordagem, tal como colocam Lüdke e André 

(1986), com base em Firestone e Dawson (1981): redescobrimos o problema na escola-campo; 

realizamos o trabalho pessoalmente; estivemos em contato com a cultura de uma escola da rede 

pública do interior de Goiás e com os professores desse contexto; combinamos vários 

instrumentos de geração de dados; e, por fim, apresentamos o relatório final da pesquisa, por 

meio desta dissertação. Contudo, apesar de nossa investigação apresentar tais características, 

não podemos afirmar que seja uma pesquisa etnográfica, pois este estudo foi efetuado em 
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menos de um ano na escola-campo e o tempo de realização da pesquisa, a imersão longa no 

grupo de estudo por pelo menos um ano escolar, é, para Lüdke e André (1986), um quesito 

primordial para a sua caracterização como tal. 

Diante do exposto, a opção pelo estudo de caso de cunho etnográfico em nosso trabalho 

justifica-se, visto que ele dirige sua atenção a uma unidade, ou seja, a um grupo de professores 

de uma escola pública, a fim de entender as (auto)representações, evidenciadas por meios de 

seus discursos, sobre a profissão docente e o seu contexto de atuação. Como ponderam Lüdke 

e André (1986, p. 21), por considerar-se o objeto estudado como “único, uma representação 

singular da realidade que é multidimensional e historicamente situada”, evidencia-se a 

inadequação da questão de um caso ser ou não “típico”, representativo de determinada 

população, pois cada caso é/deve ser tratado pelo seu valor intrínseco. Nesse sentido, 

concordamos com as autoras ao pontuarem que esse tipo de pesquisa tem um grande potencial 

na compreensão das relações escolares e no ambiente socioeducativo. 

 Destacamos que reconhecemos a complexidade que envolve esse tipo de pesquisa, 

entendendo que o pesquisador, o fazer ciência e os discursos não são neutros, tampouco o 

caminho científico isola-se de uma perspectiva social (FELICIO, 2016). Dessa forma, 

comprometemo-nos com a clareza e a transparência na descrição dos dados gerados. Contudo, 

ressaltamos que, longe de tentarmos buscar construir verdades absolutas, com este estudo de 

caso queremos mostrar que os participantes de nossa pesquisa precisam ser vistos, ouvidos e 

reconhecidos como representantes de um grupo que reivindica o direito de se (auto)representar 

(OLIVEIRA, 2014). 

 

2.3 Contexto e participantes da pesquisa 

 

Este estudo de caso foi realizado com professores de uma escola pública do nível médio 

do interior de Goiás. O colégio onde os dados foram gerados situa-se numa cidade com 

aproximadamente 14 mil habitantes, localizada na mesorregião do Centro Goiano. A instituição 

existe há 67 anos, já teve vários nomes, mas desde 1974 passou a ter seu nome atual e localizar-

se na parte central da cidade. Essa unidade escolar atende a um público variado, por ser a única 

instituição pública de nível médio local, desde alunos da zona urbana (centro e periferia) até 

alunos da zona rural. Além disso, também recebe alunos provindos de várias áreas/cidades do 

município, por isso muitos estudantes utilizam meios de transporte como ônibus e Kombis para 

chegarem ao local de estudo. 
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Na escola, há sala de informática, uma biblioteca pequena e uma quadra coberta. Não 

conta com retroprojetores instalados nas salas e, quando os docentes precisam, agendam 

previamente, pois não dispõem de muitos equipamentos. Isso levou alguns professores, como 

Dihsud e Dália, a comprarem data-show e material de som, para não terem o andamento de suas 

aulas comprometidos pela falta de equipamento. A instituição possui trinta e quatro 

funcionários, dentre eles dezoito professores, dos quais onze são efetivos e sete contratados. 

Destaco que cursei o EM nessa unidade escolar, desse modo, a escolha desse contexto de 

pesquisa ocorreu por ele estar situado na cidade onde resido, na qual também trabalhei como 

professora na condição de contrato temporário. Sendo assim, partilho experiências com esses 

profissionais, pois fui aluna de alguns dos participantes, e, enquanto professora contratada por 

outra escola estadual local, partilho vivências semelhantes aos docentes com contratos 

temporários da escola campo de pesquisa. 

Cabe ponderar que a pesquisa proposta neste estudo foi desenvolvida dentro das normas 

e orientações necessárias a uma pesquisa científica. Para tanto, inicialmente, procuramos o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, doravante CEP/UFG, para 

registrarmos nosso trabalho e obtermos a autorização para realizar pesquisa científica, por meio 

de Parecer Consubstanciado do CEP/UFG (Anexo A). Desse modo, procuramos conduzir nossa 

investigação com ética e seriedade, tendo em vista resguardar a integridade dos participantes 

(DENZIN; LINCOLN, 2006). Por esse motivo, a fim de preservar a sua identidade e 

privacidade, bem como assegurar a confidencialidade das informações obtidas, foram 

utilizamos pseudônimos.  

Participam deste estudo um total de dezesseis professores, sendo quinze mulheres e um 

homem. Ademais, duas participantes – Rosa (diretora) e Ana Maria (vice-diretora) –, embora 

não estejam atuando em sala no EM durante o período da geração de dados, se dispuseram a 

participar da pesquisa, pois, como afirmaram, apesar do cargo que ocupam, “acima de tudo, 

somos professoras”. No que se refere ao tempo de docência dos participantes, este varia entre 

um e trinta e três anos. A idade desse grupo está entre 20 e 60 anos. Todos concluíram a 

graduação entre os anos de 1984 e 2014.5 Quanto à pós-graduação, quatorze participantes 

possuem especialização e, dentre eles, uma professora concluiu o mestrado e outra está com o 

mestrado em andamento. Outras duas participantes não fizeram nenhum tipo de pós-graduação. 

Também pode ser notado que a maioria dos professores exercem uma outra atividade 

remunerada.  

                                                
5  Com exceção de Lua, que ainda não havia concluído sua graduação. 
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O Quadro 2.3, a seguir, mostra um resumo do perfil profissional desses participantes, e, 

na sequência, esclarecemos alguns aspectos sobre eles. Apresentamos os professores pelos anos 

de experiência, pois, dessa forma, podemos ressaltar a quanto tempo não há concurso público 

para a educação. 

 

Quadro 2.3 – Perfil profissional dos participantes da pesquisa 

Professor 

Forma de 

contratação 

na escola Formação inicial 

Formação 

continuada 

Experiência 

na profissão 

Carga horária 

(horas/aula) 

Amarílis Efetivo Licenciatura em 

Química e 

Pedagogia. 

Especialização em 

Métodos e Técnicas 

do Ensino; 

Especialização em 

Metodologia do 

Ensino Superior. 

33 anos 60 h/a 

Francisca Efetivo Licenciatura em 

Pedagogia. 

Especializações em 

Libras e Braile. 

23 anos 40 h/a 

Ana Maria Efetivo Licenciatura em 

Matemática. 

Especialização em 

Administração 

Educacional; 

Especialização em 

Docência 

Universitária; 

Cursando mestrado 
em Educação 

Universitária. 

22 anos 40 h/a – Em 

 

30 h/a – Ensino 

Fundamental 

Amora Efetivo Licenciatura em 
Letras Português/ 

Inglês; 

Licenciatura em 

Informática; 

Bacharel em 

Sistemas de 

Informação. 

Especialização em: 
Métodos e técnicas 

de ensino;  

Língua Inglesa; 

Administração de 

Sistemas de 

Informação. 

20 anos 14 h/a – EM 
 

40 h – Técnica 

de TI 

Margarida Efetivo Pedagogia Cursos Para 

Conselheiro Escolar 

18 anos 40 h/a 

Joaquina Efetivo Licenciatura em 

Letras 

Especialização 

Curso – Conselho 

Escolar. 

18 anos 40 h/a – EM 

 

25 h – 

Estabelecimento 

comercial 

Lucy Efetivo Licenciatura em 

Matemática e 

Pedagogia 

Pós-graduação na 

área de matemática 

18 anos 60 h/a 

Rosa Efetivo Licenciatura em 

História e Química 

Mestrado em 

Educação 

Universitária (em 

andamento) 

18 anos 40 h/a 

GCF Efetivo Pedagogia 

 

Formação 

continuada – Equipe 

Pedagógica; Circuito 

de Gestão 

12 anos 40 h/a 

(Continua) 
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(Continuação do Quadro 2.3) 

Professor 

Forma de 

contratação 

na escola Formação inicial 

Formação 

continuada 

Experiência 

na profissão 

Carga horária 

(horas/aula) 

Lêda Efetivo Licenciatura Plena 

em Letras 

Português/Inglês 

Especialização em 

Ciência da Religião 

e Docência em 

Língua Portuguesa e 

Literatura  

11 anos 60 h/a 

Dália Efetivo Licenciatura em 

Biologia 

Pós-graduação em 

Docência Superior 

(Lato sensu) 

10 anos 30 h/a6 

Kiki Contrato 

temporário 

Licenciatura em 

História 

Pós-Graduação em 

Docência do Ensino 

Superior 

7 anos 30 h/a – EM 

 

30 h – Secretaria 

Acadêmica 

Dihsud Contrato 

temporário 

Licenciatura em 

Ciências 

Biológicas 

Especialização em 

Microbiologia 

Aplicada: Indústria e 

Meio Ambiente 

4 anos 60 h/a 

Antônia Contrato 

temporário 

Licenciatura em 

História 

Especialização em 

Psicopedagogia 

Institucional 

2 anos 40 h/a 

Laura Contrato 

temporário 

Licenciatura em 

Ciências 

Biológicas 

Especialização em 

Tecnologias 

Aplicadas no Ensino 

de Biologia; 

Cursos de formação 

de professores de 

matemática 
oferecidos pela 

Subsecretaria.  

1 ano 

 

 

 

60 h/a 

Lua Contrato 

temporário 

Licenciatura em 

Ciências 

Biológicas (em 

andamento) 

- 1 ano 20 h/a 

Fonte: Elaboração própria. 

 

2.4 Apresentação dos professores 

 

Nesta seção, apresentamos cada um dos participantes desta pesquisa. Cabe destacar que, 

antes de iniciar o processo de geração de dados, seguimos as orientações de Esteban (2010) 

referentes à importância ética de obter-se a autorização do grupo de participantes da pesquisa 

antes do início do trabalho e utilizar pseudônimos. Todos os professores concordaram em 

participar voluntariamente e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice A). 

                                                
6  Dália também leciona na rede municipal, mas, no momento da geração de dados, estava de licença. 
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Outra questão que cabe pontuar refere-se à classe social dos participantes, posto que ela 

teve reflexos na escolha profissional desses sujeitos. A partir das análises dos instrumentos de 

geração de dados, podemos perceber que os docentes são de classe média baixa, o que pode ser 

comprovado quando mencionaram que escolheram a profissão docente porque suas condições 

financeiras não lhes possibilitavam adentrar em outro curso, ou seja, a Licenciatura era mais 

viável às condições desses sujeitos, pois nas cidades vizinhas havia cursos de licenciatura 

oferecidos pela Universidade Estadual de Goiás. Assim, não podendo pagar uma faculdade 

particular, ou manter-se em uma cidade maior, como a capital Goiânia, para fazer outro curso, 

optaram pela Licenciatura, adentrando na docência. 

 

2.4.1 Amarílis – 33 anos de prática docente 

 

Amarílis, faixa etária entre 50 e 60 anos, casada, professora há 33 anos. Realizou seus 

estudos regulares integralmente em escola pública. Cursou Licenciatura em Química e 

Pedagogia. É professora efetiva da rede pública estadual desde 1984. Atualmente, leciona 

Química e Sociologia em todos os anos do EM, perfazendo uma carga horária de 60 horas-aula, 

nos períodos matutino e noturno. Também exerce outra atividade remunerada, como 

Orientadora Pedagógica na rede municipal, onde perfaz 20 h/s. Além disso, possui duas pós-

graduações que foram concluídas após o curso de Pedagogia. O último curso de atualização 

para professores que participou foi “Estudo das Diretrizes Curriculares”. 

 

2.4.2 Francisca – 23 anos de prática docente 

 

Francisca, faixa etária entre 40 e 49 anos, casada, atua como docente há 23 anos. 

Atualmente, é professora de Apoio à Inclusão de alunos com necessidades especiais no EM, 

onde exerce 40 horas-aula, no período matutino. É professora efetiva da rede estadual desde 

1993. Possui Licenciatura em Pedagogia. Realizou seus estudos integralmente em escola 

pública. Participou de cursos de atualização sobre Braile e Libras. Seu ingresso na carreira 

docente ocorreu por influência da mãe, também professora. 

 

2.4.3 Ana Maria – 22 anos de prática docente 

 

Ana Maria, faixa etária entre 30 e 39 anos, solteira, professora há 22 anos. Realizou seus 

estudos regulares integralmente em escola pública. Cursou Licenciatura em Matemática. É 
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professora efetiva da rede pública estadual desde 1999 e pela rede municipal desde 2007. 

Atualmente, é vice-diretora da escola-campo de pesquisa, onde perfaz 40 h/a, e também 

professora na rede municipal, com carga horária de 30 horas/aula. Nesse sentido, trabalha nos 

períodos matutino, vespertino e noturno. Afirmou que a opção pela carreira docente foi devido 

à “vocação” que tinha para a profissão, além do que a maioria dos seus familiares são 

professores. 

 

2.4.4 Amora – 20 anos de prática docente 

 

Amora, faixa etária entre 40 e 49 anos, casada, há 20 anos é professora na escola pública. 

Possui Licenciatura em Letras Português/Inglês, Bacharel em Sistemas de Informação e 

Licenciatura em Informática. Trabalha, desde 1997, na área para a qual fez o concurso público 

e na qual se qualificou – Língua Portuguesa (LP) e Língua Inglesa. Há 8 anos leciona apenas 

no período noturno, pois também é Técnica em TI no Instituto Federal Goiano, onde perfaz a 

carga horária de 40 horas.7 Seu ingresso na profissão docente deu-se por influência familiar (pai 

e irmãs também são/foram professores) e por falta de opção de outros cursos oferecidos nas 

faculdades próximas à sua cidade. 

 

2.4.5 Margarida – 18 anos de prática docente 

 

Margarida, faixa etária entre 50 e 60 anos. É docente há 18 anos. Atualmente é 

professora de apoio à inclusão de alunos com necessidades especiais no EM, onde perfaz a 

carga-horária de 40 horas-aula. É efetiva e possui Pedagogia. Realizou seus estudos 

integralmente em escola pública. Não tem especialização, mas fez Curso para Conselheiro 

Escolar e também participa de cursos oferecidos pela Secretaria de Estado da Educação, Cultura 

e Esporte de Goiás (Seduce). 

 

2.4.6 Joaquina – 18 anos de prática docente 

 

Joaquina, faixa etária entre 40 e 49 anos, solteira, professora desde 1999. Atua no EM 

lecionando LP, Língua Inglesa e Espanhol, perfazendo 40 horas-aula. É professora efetiva 

desde 1998. Também exerce outra atividade remunerada fora da escola, em um estabelecimento 

                                                
7  Sua carga horária nessa instituição encontra-se reduzida devido à maternidade.  
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comercial, onde perfaz uma carga horária de 25 horas. Realizou seus estudos integralmente em 

escola pública. Possui Licenciatura Plena em Letras (Português/Inglês), sendo que sua opção 

por tal curso deve-se ao fato de esse ser o mais acessível, pois a faculdade se localizava em uma 

cidade próxima à sua. 

 

2.4.7 Lucy – 18 anos de prática docente 

 

Lucy, faixa etária entre 40 e 49 anos, solteira, atua há 18 anos como docente no EM, 

lecionando matemática e física, perfazendo uma carga horária de 60 horas-aula, nos períodos 

matutino e noturno. É professora efetiva desde 1999. Realizou seus estudos integralmente em 

escola pública. Possui Licenciatura em Matemática e Pedagogia e também apresenta 

especialização em matemática. Ademais, participa de congressos/eventos oferecidos pela 

Subsecretaria Regional, na área de matemática. 

 

2.4.8 Rosa – 18 anos de prática docente 

 

Rosa, faixa etária entre 40 e 49 anos, solteira, atua como docente há 18 anos. É 

professora efetiva da rede estadual desde 1998, sendo que atualmente encontra-se como Gestora 

da escola-campo de pesquisa. Possui Licenciatura em História e Química e, hoje, perfaz uma 

carga horária de 40 horas-aula, nos períodos matutino e noturno. A participante evidenciou que 

sempre quis ser professora, desde cedo gostava de aprender e ensinar os seus colegas, e, ao 

ingressar na faculdade, essa ideia se materializou, identificando-se com a profissão e a 

disciplina de história, a partir do período de Estágio. 

 

2.4.9 GCF – 12 anos de prática docente 

 

GCF, faixa etária entre 30 e 39 anos, casada, professora efetiva, atua como docente 

desde 2005 e, no momento, atua na Coordenação Pedagógica do turno matutino, perfazendo 40 

horas-aula. Realizou seus estudos integralmente em escola pública. Possui graduação em 

Pedagogia.  
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2.4.10 Lêda – 11 anos de prática docente 

 

Lêda, faixa etária entre 40 e 49 anos, solteira, professora há 11 anos. Possui graduação 

em Licenciatura Plena em Letras, duas especializações, uma em “Ciência da Religião” e outra 

em “Docência em Língua Portuguesa e Literatura”. Fez outros cursos de duração menor, “Inglês 

Imersão” e “Pró-letramento”. É professora efetiva, leciona LP, Língua Inglesa, Geografia, 

História e Biologia no EM, perfazendo 60 horas-aula, nos períodos matutino e noturno. 

Realizou seus estudos integralmente em escola pública. A priori, sua opção não era pela 

docência, pois queria ser agrônoma, todavia, alguns acontecimentos, inclusive a figura da mãe, 

que também era docente, levou-a a entrar na carreira de professor. 

 

2.4.11 Dália – 10 anos de prática docente 

 

Dália, faixa etária entre 30 e 39 anos, casada, professora há 10 anos, leciona biologia e 

educação física no EM, onde apresenta uma carga horária de 30 horas-aula, no período 

matutino. É professora efetiva na rede estadual desde 2007 e na rede municipal desde 2010. 

Realizou seus estudos integralmente em escola pública. Possui Licenciatura em Biologia e 

especialização em Docência Superior. 

 

2.4.12 Kiki – 7 anos de prática docente 

 

Kiki, faixa etária entre 30 e 39 anos, solteira, docente há 7 anos, também na condição 

de contrato temporário. Leciona história e filosofia no EM, perfazendo a carga horária de 30 

horas-aula. Ainda, exerce outra atividade remunerada na Secretaria acadêmica, perfazendo 30 

horas. Possui Licenciatura em História e pós-graduação em Docência do Ensino Superior. Sua 

primeira opção era cursar Direito, mas problemas financeiros não possibilitaram tal formação, 

o que a levou ao curso de Licenciatura em História, mais plausível à sua realidade. 

 

2.4.13 Dihsud – 4 anos de prática docente 

 

Dihsud, faixa etária entre 20 e 29 anos, solteiro, atua como professor há 4 anos, na 

condição de contrato temporário, lecionando LP, biologia, física, conhecimentos gerais e 

matemática aplicada no EM, perfazendo uma carga horária de 60 h/a, nos períodos matutino e 

noturno. Realizou seus estudos integralmente em escola pública. Graduou-se em Licenciatura 
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em Ciências Biológicas e, a priori, sua opção por esse curso deveu-se a sua identificação com 

Biologia e seu interesse em trabalhar em Laboratório, não por vontade de ingressar na carreira 

docente, contudo, acabou gostando do Estágio no EM, o que o levou à carreira de professor.  

 

2.4.14 Antônia – 2 anos de prática docente 

 

Antônia, faixa etária entre 20 e 29 anos, casada, professora em contrato temporário, atua 

como docente desde o início de 2015. Realizou seus estudos integralmente em escola pública. 

Possui Licenciatura em História e complementação em Pedagogia. Atualmente tem uma carga 

horária de 40 horas-aula no turno matutino. Tem experiência no ensino de história no EM. Sua 

opção pela docência deu-se ao fato de gostar dessa disciplina na época dos seus estudos no 

Ensino Fundamental, o que a conduziu ao curso de Licenciatura em História. 

 

2.4.15 Laura – 1 ano de prática docente 

 

Laura, faixa etária entre 20 e 29 anos, solteira, professora há um ano. Atua como docente 

na condição de contrato temporário, lecionando as disciplinas matemática e física no EM, 

perfazendo uma carga horária de 60 horas-aula, nos períodos matutino e noturno. Realizou seus 

estudos integralmente em escola pública. Possui Licenciatura em Ciências Biológicas, sendo 

sua opção pela docência motivada pela identificação com a carreira. 

 

2.4.16 Lua – 1 ano de prática docente 

 

Lua, faixa etária entre 20 e 29 anos, solteira, iniciou seu trabalho como professor no 

segundo semestre de 2015, na condição de contrato temporário. Atuou desde esse período como 

docente no EM, lecionando arte, matemática aplicada e tópicos de física, perfazendo uma carga 

horária de 20 horas-aula. Realizou seus estudos integralmente em escola pública. Encontra-se 

cursando Licenciatura em Ciências Biológicas. 

 

2.5 Instrumentos de geração de dados e procedimentos específicos utilizados  

 

Partindo dos pressupostos da abordagem qualitativa interpretativista e do estudo de 

caso, a presente pesquisa lança mão da triangulação de dados, pois tal forma, como lembra 

Lüdke e André (1986), permite ao pesquisador recorrer a dados gerados em situações variadas, 
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com diferentes informantes, o que enriquece e confere mais rigor à pesquisa. Assim, tendo em 

vista nossos objetivos e procurando responder às nossas perguntas de pesquisa, utilizamos neste 

estudo quatro tipos de instrumentos no processo de geração de dados: questionários, narrativas, 

entrevista e diário de campo. Desse modo, podemos recorrer a uma variedade de dados, 

coletados em distintos momentos, pois, como ponderam Lüdke e André (1986, p. 19), pode-se 

“[...] cruzar informações, confirmar ou rejeitar hipóteses, descobrir novos dados, afastar 

suposições ou levantar hipóteses alternativas”. 

Cabe ressaltar, no que se refere à utilização do instrumento diário de campo, que ele foi 

empregado devido ao fato de possibilitar estabelecer a relação entre os dados gerados e as 

observações, reflexões feitas a partir da vivência com o contexto de pesquisa, de modo que 

permite registros de atividades profissionais que podem trazer informações valiosas ao estudo. 

De acordo com Lima et al. (2007), o diário de campo é um instrumento de caráter descritivo 

analítico, bem como investigativo e de sínteses reflexivas, cujo registro e detalhamento 

“propiciam um constante re-visitar dos dados, o que contribui para ampliar as ações de modo a 

aproximá-las da resolutividade da demanda” (LIMA et al., 2007, p. 103). 

O quadro 2.5, a seguir, resume as informações a respeito dos instrumentos utilizados no 

processo de geração de dados; a marcação com “X” indica a participação dos professores por 

meio dos instrumentos de cada coluna e a marcação com um hífen a sua ausência. 

 

Quadro 2.5 – Instrumentos de geração de dados 

 

Professores 
1º 2º 3º 4º 

 Questionário 

Inicial 

 

Narrativa 

Questionário 

Reflexivo 

 

Entrevista 

Ana Maria X X X - 

Amarílis X X X X 

Amora X X X X 

Antônia X X X X 

Dália X - - - 

Dihsud X X X X 

Francisca X X X X 

G.C.F. X - - - 

Joaquina X X X X 

Kiki X X X X 

Laura X X X X 

Lêda X X X - 

Lua X X X - 

Lucy X - - - 

Margarida X - - - 

Rosa X - X X 

Apêndice B C D E 

Fonte: Elaboração própria. 
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A primeira abordagem aos participantes desta pesquisa iniciou-se no mês de outubro de 

2016, oportunidade na qual houve a aplicação do questionário inicial (Apêndice B). Cabe 

destacar que todos os professores que concordaram em participar da pesquisa responderam o 

primeiro instrumento, o que não ocorreu nos demais instrumentos. Margarida, GCF, Lucy e 

Dália responderam somente o questionário inicial, depois afirmaram não ter disponibilidade 

para participar da pesquisa, de modo que apenas oito professores participaram de todas as etapas 

da pesquisa, alguns preferiram não responder/participar de determinada etapa da pesquisa 

justificando falta de disponibilidade.  

A seguir, apresento algumas considerações acerca dos instrumentos de pesquisa 

utilizados, descrevendo a relevância de cada um deles neste trabalho. 

 

2.5.1 Sobre o uso dos questionários 

 

Moreira e Caleffe (2008, p. 95) explicam que o questionário consiste de um documento 

contendo “um número de perguntas às quais os respondentes terão que responder” em um 

momento “em que o pesquisador normalmente não está presente”. Conforme esses autores, esse 

instrumento é relativamente popular para a coleta de dados de pesquisas em grande escala, 

sendo também utilizados e justificáveis em pesquisas de pequena escala, como quando “faz-se 

necessário coletar dados dos professores de uma escola de ensino médio” (MOREIRA; 

CALEFFE, 2008, p. 95). Nesse sentido, o questionário consiste em uma ferramenta de pesquisa 

que permite a obtenção de dados mais específicos e direcionados aos objetivos do trabalho. 

Além disso, como colocam esses autores, o uso de questionários em pesquisas envolvendo a 

escola e/ou a prática pedagógica oferece algumas vantagens em relação a outras ferramentas, 

tais como: uso eficiente do tempo, podendo gerar dados com um grande número de pessoas; 

alta taxa de retorno; anonimato dos participantes; possibilidade de organização de itens 

padronizados; rapidez na detecção de regularidades. 

Diante do exposto, optamos por utilizar, em nossa pesquisa, esse instrumento em dois 

momentos. Para iniciar nosso trabalho, aplicamos um primeiro questionário visando à obtenção 

de dados sobre o perfil de formação do(as) professores(as). As questões foram direcionadas 

para a tentativa de verificar a experiência profissional dos participantes (Apêndice B). O 

questionário incluía a escolha de um pseudônimo, com o intuito de preservar o anonimato. Cabe 

destacar que não houve um critério específico para seleção desse questionário inicial, bastava 
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que fossem docentes de uma escola pública. Esses questionários foram enviados a alguns 

participantes via e-mail e entregues, a outros, na forma presencial, em outubro de 2016. 

A partir do levantamento inicial com todos os professores do referido contexto, 

solicitamos o desenvolvimento de uma narrativa, conforme explicitamos a seguir, na seção 

2.5.2. Depois verticalizamos nosso estudo aplicando um segundo questionário, reflexivo, 

(Apêndice D), no intuito de possibilitar aos participantes um momento individual de reflexão 

sobre seu próprio processo de atuação docente, que continha quatro questões do tipo abertas, as 

quais permitiam ao participante responder de maneira subjetiva. O principal intuito de 

utilizarmos esse instrumento foi por possibilitar que fizéssemos um levantamento das 

representações dos professores sobre a profissão considerando seu contexto de atuação – escola 

pública –, por meio de suas opiniões, a fim de que fosse possível identificar que tipos de 

representações eles evidenciariam em suas respostas. 

 

2.5.2 Sobre o uso das narrativas 

 

A escolha desse instrumento de geração de dados ocorreu porque, considerando 

Rollemberg (2003, p. 253), “[a]s narrativas operam na construção e produção de nossas 

histórias e de quem somos para nós e para nossos interlocutores e, através delas, agimos no 

mundo”. Nessa perspectiva, elas revelam representações construídas ao longo do tempo. Nesse 

sentido, tendo como exemplo pesquisas similares às de Rollemberg (2003), Oliveira (2013) e 

Felicio (2016), que utilizaram a narrativa nos estudos sobre representações e constituição de 

identidades de professores, o uso desse instrumento em nosso trabalho justifica-se por 

entendermos que a partir dele os docentes podem contar histórias vividas ou presenciadas, 

inclusive associando presente, passado e projeções do futuro sobre experiências caracterizadas 

em relação à sua atuação (CLANDININ; CONNELLY, 2011). 

Também, por meio das narrativas dos professores pesquisados pode ser possível 

estabelecer a relação entre as suas representações, as relações interpessoais e o contexto em 

que se encontram, tendo em vista que esses fatos contribuem para a construção da identidade 

profissional. Nesse sentido, Flannery (2015, p. 35) pondera que as “[...] narrativas não apenas 

contribuem para o ‘desenvolvimento e apresentação’ da identidade dos narradores, mas podem 

também ‘situá-los num espaço social e cultural’ [...]”. Essa autora destaca, ainda, que a 

propriedade da narrativa permitir revelar “[...] aspectos relativos às formas de querer ser visto 

e entendido no mundo [...]” (FLANNERY, 2015, p. 12) a partir da história projetada ou narrada 

pelos sujeitos. 
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No processo de geração de dados, a narrativa foi o segundo instrumento de pesquisa 

utilizado. Na oportunidade, pedimos aos professores que escrevessem suas percepções sobre a 

profissão docente, a disciplina que lecionam, bem como sobre as relações interpessoais no 

contexto em que trabalham. Após a realização da narrativa (Apêndice C) e dos questionários 

(Apêndices B e D) como primeiros instrumentos de geração de dados, estabelecemos análises 

preliminares sobre as representações dos professores de uma escola pública do EM, no intuito 

de criarmos as primeiras categorizações. Em seguida, elaboramos questões mais direcionadas 

ao nosso objeto de estudo para nortear a entrevista semiestruturada (Apêndice E) e esclarecer 

alguns pontos dos instrumentos anteriores. 

 

2.5.3 Entrevista  

 

Dentre as diferentes técnicas empregadas nas pesquisas em ciências sociais e na 

pesquisa educacional, a entrevista é um dos instrumentos de trabalho mais empregados, 

contudo, sua utilização deve cercar-se de rigor, sendo necessário conhecer seus limites e 

exigências, garantindo a confiabilidade e a veracidade dos dados gerados (LÜDKE; ANDRÉ, 

1986; MOREIRA; CALEFFE, 2008). Conforme afirmam Lüdke e André (1986, p. 34), esse 

instrumento “permite a capitação imediata e corrente da informação desejada”, possibilitando 

tratar de assuntos de natureza complexa, podendo “permitir o aprofundamento de pontos 

levantados por outras técnicas de coleta de alcance mais superficial, como o questionário”. A 

entrevista ganha vida no diálogo entre entrevistador e entrevistado, sendo assim, o caráter de 

interação a permeia. 

Sob esse ângulo, ressaltamos a importância da utilização desse instrumento em nosso 

estudo, pois, como Moreira e Caleffe (2008, p. 167) ressaltam, “[m]uitas das questões que 

preocupam os professores na escola podem ser examinadas por meio da entrevista [...]”. 

Corroborando esse argumento, Lankshear e Knobel (2008) afirmam que as entrevistas podem 

ser usadas em pesquisas que procuram saber sobre as representações e valores de uma pessoa, 

bem como quando busca-se entender/estudar a maneira como professores representam suas 

identidades a partir das suas narrativas orais ou das suas biografias expressas durante a 

entrevista. Cabe ressaltar que entendemos as entrevistas, considerando as afirmações de 

Rollemberg (2003), como representativas das interações cotidianas das pessoas situadas em um 

contexto social, cultural e pessoal, e não simplesmente como uma situação de exploração de 

questões das pesquisas. 



37 

A respeito desse método de geração de dados, Rosa e Arnoldi (2006) classificam os 

principais tipos de entrevistas qualitativas na educação em estruturadas, semiestruturadas e 

livres. Neste trabalho optamos pelo uso da entrevista semiestruturada, uma vez que ela permite 

ao entrevistado mais liberdade para discursar (MOREIRA; CALEFFE 2008), pois o 

entrevistador elabora um roteiro com perguntas a serem feitas, mas, no momento da interação, 

também podem ser realizadas outras indagações (ROSA; ARNOLDI, 2006). 

No caso da entrevista semiestruturada, as questões são formuladas no intuito de permitir 

que o sujeito discorra, verbalizando seus pensamentos a partir do tema exposto, possibilitando 

um questionamento mais profundo e subjetivo. Por essa razão, esse tipo de entrevista é 

utilizado, frequentemente, quando a pesquisa diz respeito a uma avaliação de representações, 

valores, atitudes e motivos acompanhados de comportamentos e fatos (ROSA; ARNOLDI, 

2006). Ainda segundo essas autoras, na entrevista semiestruturada faz-se um roteiro com 

tópicos selecionados, permitindo a abordagem de questões gerais, centrais, como também 

questões mais específicas, visto que “as questões seguem uma formulação flexível, e a 

sequência e as minúcias ficam por conta dos discursos dos sujeitos e da dinâmica que acontece 

naturalmente” (ROSA; ARNOLDI, 2006, p. 30-31). 

Esse tipo de entrevista permite, ademais, a inserção de questionamentos diversificados 

em momentos oportunos, no qual o entrevistador pode conduzir o entrevistado para voltar “para 

si próprio, fazendo-o lembrar de acontecimentos, datas, relações por ele vividas, de modo a 

compor um relato coerente e organizado para si mesmo e para aquele que o ouve” (ROSA; 

ARNOLDI, 2006, p. 41). Além disso, como ressaltam Lüdke e André (1986, p. 34), esse tipo 

de entrevista parece “mais adequado ao trabalho de pesquisa que se faz atualmente em 

educação, aproxima-se mais dos esquemas mais livres, menos estruturados”. Por tudo isso, 

achamos conveniente o uso desse instrumento com vistas a dialogar com os participantes sobre 

suas percepções acerca da profissão docente e o professor de escola pública no contexto goiano.  

Por ordem cronológica, a entrevista foi o quarto instrumento de geração de dados 

utilizado. Elaboramos perguntas focando a experiência individual profissional dos 

participantes, conforme as representações identificadas com o uso dos questionários e da 

narrativa. Essas perguntas foram utilizadas para compor um guia para conduzir as entrevistas 

individuais, gravadas em áudio e posteriormente transcritas. A relação de perguntas que guiou 

esse procedimento se encontra no Apêndice E deste trabalho, tendo seguido o mesmo roteiro 

base para os nove participantes. Entretanto, tivemos o cuidado de nele incluir, individualmente, 

questões específicas que suscitavam dúvidas. 
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A realização das entrevistas ocorreu individualmente, em horário e local agendado pelos 

participantes. Laura e Dihsud optaram pela entrevista em sua residência, em dezembro de 2016, 

posto que queriam participar da pesquisa, mas estavam preocupados se teriam seus contratos 

renovados para o próximo ano letivo. Com os demais, a entrevista foi realizada entre fevereiro 

e março de 2017. Francisca preferiu que ela não fosse realizada em período de aula, marcando 

em outro local (loja do marido); todos os outros optaram para que acontecesse na unidade 

escolar em que trabalham. 

Todas as entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas para fins de análise. Os 

excertos utilizados nesta dissertação foram transcritos obedecendo à norma culta padrão da LP. 

O processo de transcrição demandou tempo, posto que não utilizamos nenhum recurso 

tecnológico que nos auxiliasse nesse processo, além do que fizemos dez questões, das quais 

duas possuíam subitens, aos nove participantes. Ademais, alguns participantes sentiram-se à 

vontade e falaram bastante, totalizando cerca de uma hora de entrevista. Em contrapartida, 

outros se retraíram e responderam apenas ao questionamento, sem abertura para comentários, 

apresentando certo desconforto se instigados a falar mais. 

De modo geral, o uso dos instrumentos descritos anteriormente nos permitiu ter acesso 

a dados de diferentes naturezas. Esses instrumentos puderam ser relacionados, comparados e 

intercruzados, assim como o diário de campo, do qual passamos a falar na sequência. 

 

2.5.4 Diário de campo do pesquisador 

 

O primeiro contato com a escola-campo 8  ocorreu para solicitar a anuência para o 

desenvolvimento da pesquisa, em outubro de 2016. Na oportunidade, fui muito bem recebida 

por todos do colégio, posto que fui aluna da instituição durante todo o meu EM (2009-2011). 

Desse modo, os docentes, muitos dos quais foram meus professores, mostraram-se receptivos 

à pesquisa e se prontificaram a dela participar. Cabe destacar que os professores contratos 

temporários mostraram-se muito interessados em fazer parte da pesquisa e quatro deles 

pediram-me para agilizar o processo com eles, pois, como são contratados por um ano, no 

próximo ano letivo poderiam não continuar na escola. Esses docentes inclusive sentaram em 

uma mesa e começaram a responder o questionário inicial assim que eu o entreguei, dialogando 

                                                
8  Ressalto que, inicialmente, entramos em contato com uma escola pública da Região Metropolitana de Goiânia, 

na qual pretendíamos desenvolver a pesquisa. Contudo, houve muita relutância dos professores do referido 

contexto em participar do estudo e responder os instrumentos de geração de dados. Diante disso, procuramos 

outro local para o desenvolvimento do nosso estudo, situado em uma cidade do interior de Goiás, onde resido. 
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entre si. Um deles me perguntou: “Mas você vai publicar, não é? Fazer virar artigo e publicar?! 

Tem que publicar! Os outros tem que ver isso aqui. Eu quero falar tudo. Mas você vai ter que 

agilizar para fazer todas as etapas da pesquisa conosco até o final do ano, pois nosso contrato 

só vale até essa data”. 

Estava visível a indignação desses profissionais com a situação do professor contratado, 

de modo que evidenciavam a vontade de que as pessoas ouvissem seus relatos. A impressão foi 

que viram na pesquisa uma forma de mostrar/denunciar à sociedade determinadas situações a 

que são submetidos, como a pressão que sofrem do sistema macro – governo estadual, Seduce, 

políticas públicas, e micro – e as relações em seu ambiente de trabalho. Ademais, uma questão 

com a qual eles se mostraram visivelmente incomodados foi pelo controle político em torno 

deles, como exemplo a pressão da Seduce, que lhes impedia de aderir a greves e paralisações. 

O dia 15 de março de 2016, por exemplo, foi estabelecido pelas centrais sindicais e pelos 

movimentos populares como o dia nacional de paralisação contra propostas das reformas 

trabalhista e da Previdência Social do atual governo federal. Nessa data, uma professora pediu 

que eu fosse a escola buscar seu questionário reflexivo. No local, pude ver que somente estavam 

os professores e funcionários que eram contratos temporários, pois os demais haviam aderido 

à paralisação. Essa situação não pareceu incomodar apenas os professores contratados que, 

apesar de discordarem das propostas, não poderiam aderir à paralisação por medo de represálias 

e perda do contrato de trabalho, mas também incomodou os outros professores, efetivos, que 

viram esse ato como antidemocrático. Isso provoca uma fragmentação na categoria docente. 

Sobre esse assunto, gostaria de destacar que fui professora como contrato temporário 

(2013-2014) em outra escola estadual do Ensino Fundamental, situada na mesma cidade da 

escola-campo da pesquisa, e durante o período pude vivenciar muitas situações semelhantes às 

evidenciadas pelos participantes. Dentre elas, as reuniões que ocorriam com os contratos 

temporários durante o período de eleições estaduais em 2014, nas quais havia pressão para 

mantermos o governo vigente. Desse modo, minha experiência como professora na condição 

de contrato temporário se assemelha à de alguns participantes desta pesquisa, o que permitiu 

que eu me interessasse pela proposta de investigação a que nos dedicamos neste estudo. Meu 

papel, como pesquisadora, foi o de quem esteve envolvida com o contexto referenciado pelos 

participantes da pesquisa. 

Também convém esclarecer sobre o processo de ingresso do professor contrato 

temporário na instituição escolar. Conforme informaram os participantes desta pesquisa, eles 

deixam seus currículos na escola e na Secretaria Regional da Educação, Cultura e Esporte. 

Dihsud relata, por exemplo, que entrou para a instituição que trabalha pelo currículo que 
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deixou neste local. Já Laura evidenciou que passou por um Processo Seletivo Simplificado 

(PSS) no início de 2016, o qual consiste da análise do currículo. Nesse caso, quando 

determinada unidade escolar precisa de professores, a Seduce estabelece o PSS e os candidatos 

são submetidos a uma análise do currículo que estabelece a sua aprovação à(s) vaga(s) 

disponível(is). 

Os participantes da pesquisa esclareceram algumas cláusulas desse tipo de contrato. 

Como explicaram, a vigência do contrato é de 1 (um) ano, mas esse tempo acaba sendo 

indeterminado, podendo ficar lecionando no prazo máximo de 3 (três) anos até algum 

concursado pedir a vaga ou, em caso de falta de professores, o contrato pode ser mantido até o 

próximo processo seletivo. Os docentes também ponderaram que o salário é menor que o do 

efetivo, mas que recebem as férias (referentes ao mês de julho) e o décimo terceiro, contudo 

não tem direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ou ao seguro desemprego, 

como na carteira assinada. 

A respeito dessas cláusulas do contrato temporário, conforme dados do edital nº 

001/2016, do Processo Seletivo Simplificado (PSS), publicado pela Secretaria de Estado de 

Gestão e Planejamento (Segplan), a vigência do contrato é de até 01 (um) ano, “contados a 

partir da publicação da Homologação do Resultado Final no Diário Oficial do Estado de Goiás, 

prorrogável por igual período, pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento-SEGPLAN, 

a pedido da SED” (Edital nº 001/2016 – Segplan, p. 5). Os editais dos PSSs que analisamos 

também esclarecem que o contrato entre a Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte 

e o candidato convocado é administrativo e não gera o vínculo empregatício de que trata a 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

Diante dessas questões, a participação maciça dos professores contratos temporários 

em nosso estudo evidencia a vontade desses sujeitos para que as pessoas vislumbrem suas 

condições de trabalho. Pelo que pode ser percebido na escola-campo, todos os participantes 

estão cansados de serem desvalorizados, de não terem suas vozes ouvidas socialmente, sentem-

se incomodados, insatisfeitos, tristes com as pressões que vem sofrendo. Além disso, todos 

eles concordam que essa política de contratação de professores sobre as condições 

anteriormente mencionadas é mais uma das formas de desvalorizar a profissão docente. 

 

2.6 Procedimentos para análise dos dados 

 

Em relação aos procedimentos de análise utilizados neste trabalho, adotamos uma 

abordagem de cunho interpretativista. Uma vez coletados, os dados foram analisados segundo 
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os pressupostos dos EC (HALL, 2009, 2011; TADEU DA SILVA, [1999]/2001, 2001, 2009, 

2010; WOODWARD, 2009), aliados às postulações foucaultianas (1995, 1996, 2003a, 2003b, 

2004a, 2004b, 2004c), às considerações de Paniago (2005), Silva (2016), Paraguassú (2017) e 

às elucidações das pesquisas nas áreas da Educação (ARROYO, 2000; TARDIF, 2000, 2014). 

De modo geral, neste estudo de caso, o uso de questionários, narrativas, entrevistas e 

diário de campo permitiu-nos gerar os dados que puderam ser triangulados, de maneira a cruzar 

as interpretações que fazíamos a respeito das representações sobre as identidades profissionais 

dos participantes desta pesquisa. Nos próximos capítulos, abordamos a descrição e a 

interpretação das representações evidenciadas pelo corpus de nossa pesquisa, a partir dos 

diferentes instrumentos anteriormente descritos. Durante todo este trabalho, nos dedicamos a 

detalhar e a confrontar os dados, de modo a identificar quem são esses professores, como 

representam o contexto em que atuam e que implicações essas representações têm para a 

construção de suas identidades profissionais. 

Ao realizarmos a análise dos dados gerados com a pesquisa, sentimos a necessidade de 

criarmos duas categorias, com a finalidade de apresentar os dados e descobrir as representações 

dos professores participantes. Na primeira categorização, as (auto)representações são 

discutidas tendo em vista os processos de objetivação e subjetivação. Na segunda 

categorização, abordamos as (auto)representações em torno da docência, considerando as 

relações de poder/saber/verdade e as possibilidades de resistência do professor. 

Inicialmente, trazemos, em cada capítulo, uma introdução, com alguns conceitos 

teóricos utilizados na discussão dos dados. Em seguida, apresentamos e discutimos as 

representações dos participantes da pesquisa. 

Passemos ao próximo capítulo, que trata das representações sobre a docência mediante 

os processos de objetivação e subjetivação. 

  



42 

3 SEGUNDO ATO – REPRESENTAÇÕES SOBRE A DOCÊNCIA A PARTIR DOS 

PROCESSOS DISCURSIVOS DE OBJETIVAÇÃO E SUBJETIVAÇÃO 

 

“[...] Não existe tal identidade unitária, tanto 

porque não há só uma (“verdadeira”) 

representação desse sujeito [professor] [...]”. 
(LOURO, 1997, p. 108) 

 

Neste capítulo, apresentamos as teorizações sobre identidade, diferença e representação 

segundo Hall (2009, 2011), Tadeu da Silva ([1999]/2001, 2001, 2009) e Woodward (2009) e 

de relações de poder e discurso conforme Foucault (1995, 1996, 2003a, 2003b, 2004a, 2004b, 

2004c), entendendo que a noção de discurso utilizada por esse filósofo francês é importante 

para se pensar a representação na perspectiva dos EC, uma vez que, para Tadeu da Silva 

([1999]/2001), são as práticas discursivas que se tornam o centro de análise. Assim, a partir 

desse ponto de vista discursivo das representações, com base nos estudos de Tadeu da Silva 

(1999, 2001, 2009) e Foucault (1995, 1996, 2003a, 2003b, 2004a, 2004b, 2004c), foi possível 

ressaltar as representações que se materializam nos discursos dos participantes e são produtos 

dos discursos, de modo que podemos observar que efeitos elas tiveram (e têm) sobre esses 

sujeitos professores e como os constituíram. Ademais, também apresentamos as considerações 

de Foucault (1979, 1995, 1996, 2003a, 2003b, 2004a, 2004b, 2004c), Morgado (2015), Silva 

(2016), Carvalhaes e Fernandes (2012) e Sampaio (2006) sobre as relações saber/poder nos 

processos discursivos de objetivação/subjetivação e as possibilidades de resistência do sujeito-

professor. 

Sob esse viés, apresentamos as análises dos dados evidenciando as primeiras 

representações as quais iniciam este estudo. Desse modo, analisamos as (auto)representações 

dos docentes a partir dos processos de objetivação e subjetivação sobre esse profissional, 

concentrando nossas discussões sobre o modo como as objetivações constituem as identidades 

desses professores. Assim, evidenciamos o modo como a representação oficial – os modos de 

objetivação do sistema educacional e dos governos estadual e federal –, e as representações da 

sociedade sobre o professor relacionam-se na constituição desses sujeitos. Também tecemos 

considerações sobre o que a opção profissional (re/des)vela sobre a docência. Ademais, 

investigamos como o traço vocacional aparece como uma forma de subjetivação para continuar 

na carreira. 

 

  



43 

3.1 Identidade, representação, discurso e relações de poder 

 

O termo identidade é bastante complexo, fomentando muitas discussões, sendo, ainda 

hoje, um construto ausente de um sentido partilhado (BEIJAARD; MEIJER; VERLOOP, 

2011). No campo dos EC, alguns autores caracterizaram seu processo de produção como 

cambiante e híbrido (HALL, 2011; TADEU DA SILVA, 2009; WOODWARD, 2009). No 

âmbito da LA, reiteraram-se suas características dinâmica e contínua (BEIJAARD; MEIJER; 

VERLOOP, 2011). Nesse sentido, e considerando-se que tais autores convergem ao defender 

o caráter dinâmico e heterogêneo da identidade, a noção em que subsidiamos nossas discussões 

se ancora nos postulados dos EC, uma vez que esses concebem as identidades como sendo 

múltiplas, construídas e negociadas pelos sujeitos na linguagem, nos sistemas de significação 

e representação cultural.  

Nessa concepção, a identidade torna-se uma “celebração móvel” (HALL, 2011), pois 

entende-se que o sujeito assume identidades diferentes em distintos momentos. À luz desse 

pensamento, Hall (2011, p. 12-13), pondera que “[...] à medida em que os sistemas de 

significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 

multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis [...]”.  

Convém destacar que essa concepção de identidade, conforme Hall (2011), foi 

desencadeada pelo fenômeno da globalização que engendrou uma mudança na 

conceitualização de identidade cultural, desestabilizando as referências que davam aos sujeitos 

uma ancoragem estável no mundo social. Nesse ínterim, os EC evidenciam a fragilidade de 

uma posição essencialista, que concebe a noção de identidade como unificada, fixa, 

homogênea, “pronta”, permanente e assinalam o vigor de uma visão não essencialista em 

relação ao termo, que a compreenda como fluida, contraditória, inacabada, “identidade formada 

e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL, 2009, p. 108). 

Na perspectiva defendida pelos EC, a identidade é construída pela representação. Desse 

modo, o conceito de representação ocupa um lugar central nas teorias pós-colonialistas, pois, 

conforme Tadeu da Silva ([1999]/2001, p. 127-128) pondera, “a teoria pós-colonial considera 

a representação como um processo central na formação e produção da identidade cultural e 

social. É, fundamentalmente, através da representação que construímos a identidade do Outro 

e, ao mesmo tempo, a nossa própria identidade [...]”.   

Nessa esteira do pensamento, Woodward (2009) afirma ser por meio dos significados 

atribuídos às representações que os sujeitos dão sentido à sua experiência e a si mesmos. Assim, 
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pontua que “os discursos e os sistemas de representação constroem os lugares a partir dos quais 

os indivíduos podem se posicionar e a partir dos quais podem falar [...]” (WOODWARD, 2009, 

p. 17-18). Nesse âmbito, o termo representação, no sentido atribuído por Tadeu da Silva (2001), 

na perspectiva dos EC, é entendido como um sistema de significação fundamentalmente social. 

São significados sociais elaborados a partir de distintos discursos, em que se estabelecem as 

diferenças e se constituem as múltiplas identidades (NOGUEIRA, 2016). Nesse viés, sob a 

perspectiva pós-estruturalista, a representação deve ser compreendida como “inscrição, marca, 

traço, significante e não como processo mental” (TADEU DA SILVA, 2010, p. 32). Por isso, 

é a partir das representações que as identidades vão sendo produzidas, (re)construídas e 

(re)criadas pelas práticas discursivas. 

Cabe pontuar que, nessa análise cultural, o conceito de representação está estritamente 

relacionado às elucidações foucaultianas a respeito das definições de discurso, posto que 

Foucault (2008a) evidencia o discurso como uma força criadora, produtiva. Os discursos são 

vistos, por esse filósofo, não apenas como um conjunto de signos, mas 

 

[...] como práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam. 

Certamente os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais que 
utilizar esses signos para designar coisas. É esse mais que os torna irredutíveis 

à língua e ao ato da fala. É esse “mais” que é preciso fazer aparecer e que é 

preciso descrever. (FOUCAULT, 2008a, p. 55, grifo do autor). 

 

Sob essa acepção, percebemos o discurso funcionando como prática, investido de saber 

e de poder, posto que ao ser produzido e interpretado constitui uma ação social sob um 

“contexto situacional, historicamente determinado” (FERNANDES, 2012, p. 24). Ademais 

considerando que, conforme a perspectiva foucaultiana, os discursos se alojam e produzem 

sentidos nos enunciados (MORGADO, 2015), cabe pontuar que analisar o discurso nos termos 

foucaultianos é analisar acontecimentos, pois, como esse filósofo afirma em Diálogo sobre o 

poder, o que interessa no problema do discurso é o fato de alguém ter dito alguma coisa em 

determinado momento e a função que se pode atribuir a esse dito naquele momento. Nas 

palavras do teórico francês,  

 
[...] trata-se de considerar o discurso como uma série de acontecimentos, de 

estabelecer e descrever as relações que esses acontecimentos – que podemos 

chamar de acontecimentos discursivos – mantêm com outros acontecimentos 

que pertencem ao sistema econômico, ou ao campo político, ou às instituições 
[...] Um outro problema é o de balizar o que constitui as funções específicas 

do discurso [...] as funções estratégicas de tipos particulares de 

acontecimentos discursivos no interior de um sistema político ou de um 
sistema de poder. (FOUCAULT, 2003b, p. 255-256) 
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Sob esse prisma, na trama discursiva que engendra o sujeito professor, composta pelo 

discurso social, da mídia, dos documentos oficiais, institucionais e pedagógicos – os 

enunciados produzidos pelo docente precisam ser compreendidos na singularidade de sua 

situação, bem como também em suas relações com um conjunto de possíveis acontecimentos 

discursivos (FOUCAULT, 2003b) aos quais esse sujeito foi exposto, visto que esses 

atravessamentos discursivos constituem esse profissional (MORGADO, 2015).  

Fernandes (2012), ao falar da noção de discurso e sujeito em Michael Foucault, pondera 

que esse filósofo evidenciou o discurso como o que possibilita a formação de objetos, inclusive 

a produção da subjetividade e do sujeito, entendendo o discurso enquanto prática produtiva, 

que, investido pelo saber e pelo poder, promove a produção da subjetividade, “sendo o sujeito 

um efeito da subjetividade” (FERNANDES, 2012, p. 18). 

 

Na análise cultural, esse caráter produtivo do discurso, enfatizado por 
Foucault, estende-se à noção de representação. As representações culturais 

não são simplesmente constituídas de signos que expressam aquelas coisas 

que supostamente “representam”. Os signos que constituem as 
representações focalizadas pela análise cultural não se limitam a servir de 

marcadores para objetos que lhes sejam anteriores: eles criam sentidos. 

(TADEU DA SILVA, 2010, p. 44). 
 

Na esteira desse pensamento, notamos que, pensados sob o viés foucaultiano, os 

discursos, para além de designar as coisas no mundo ou se valerem de objetos já criados, 

funcionam como produtores de novos sentidos, (re)construindo representações, identidades, 

sujeitos. Nessa acepção, “[o] sujeito, por sua vez, é constituído por discursos historicamente 

produzidos e modificados; assim como o discurso, o sujeito está em constante produção, é 

marcado por movências e é constituído pelos discursos” (FERNANDES, 2012, p. 16). Nessa 

direção, as ideias de Michael Foucault convergem para a noção de um sujeito discursivo, 

heterogêneo, plural, sempre em processo de construção. A noção de sujeito pensada por esse 

viés relaciona-se com a perspectiva não essencialista em relação ao sujeito e a sua[s] 

identidade[s], apresentada pelos EC. 

Diante disso, como apontado pelos EC e colocado por Tadeu da Silva (2009), a 

identidade dos sujeitos é uma construção, um processo de produção, contraditória, instável, 

fragmentada e inacabada, e, por essa razão, estaria ligada aos sistemas de representação, às 

estruturas discursivas, apresentando conexões com as relações de poder. Realçando tal 

pensamento, Tadeu da Silva (2009, p. 81) afirma que a identidade, assim como a diferença, é 
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uma produção simbólica e discursiva, sujeita às relações de poder, uma vez que o “poder de 

definir a identidade e de marcar a diferença não pode ser separado das relações mais amplas 

de poder. A identidade e a diferença não são, nunca, inocentes”. Nesse sentido, ao afirmar uma 

identidade ou (de)marcar uma diferença (“nós” e “eles”), os sujeitos estão (re)afirmando 

relações de poder.   

Nessa direção, esse autor aponta que tanto a identidade quanto a diferença são 

fabricadas pelos sujeitos no contexto de relações sociais e culturais à luz de um processo que 

não seria neutro, alheio às relações de poder. Tadeu da Silva (2009, p. 82) postula que “[...] 

afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, significa fazer distinções entre o que fica 

dentro e o que fica fora [...]. Essa demarcação de fronteiras, essa separação e distinção supõem 

e, ao mesmo tempo, afirmam e reafirmam relações de poder [...]”. Corroborando essa ideia, 

Woodward (2009) pondera que todas as práticas de significação envolvem relações de poder, 

seja para defender o excluído ou o incluído.  

Dessa maneira, diante das relações de poder envolvidas no processo de criação e 

manutenção das identidades sociais, Tadeu da Silva (2001) expressa a necessidade de reflexões 

sobre como diferentes ou determinados grupos sociais são representados. Conforme esse autor, 

as representações são “aferidas” “em relação a sistemas discursivos constituídos por relações 

de poder que lhes dão sua credibilidade, seu caráter de verdade e sua sustentação” (TADEU 

DA SILVA, 2001, p. 199). Assim, o mundo social é representado e conhecido de determinada 

forma e o “eu” é produzido a partir dos significados contidos nos diferentes discursos, por isso 

que a “representação – como uma forma de saber – e poder estão estreitamente vinculados” 

(TADEU DA SILVA, 2001, p. 199-200).  Nessa acepção, sendo a representação um processo 

de atribuição de sentidos, está sujeita às relações assimétricas de poder e é “tanto o efeito, o 

produto e o resultado de relações de poder e identidades sociais quanto seus determinantes” 

(TADEU DA SILVA, 2001, p. 200).  

Nesse ínterim, notamos, com Tadeu da Silva (2001), que as representações são produto 

do discurso e estão atravessadas pelas relações de poder; elas são constituídas por meio das 

relações sociais e produzem efeitos de verdade. Por essa razão a “identidade é, pois, ativamente 

produzida na e por meio da representação: é precisamente o poder que lhe confere seu caráter 

ativo, produtivo” (TADEU DA SILVA, 2010, p. 47). Logo, diante de um contexto em que se 

buscam analisar as representações de professores, notamos a relevância de se considerar as 

relações de poder. Nessa trajetória de investigação, as contribuições foucaultianas são 

fundamentais para entendermos como se constitui a rede discursiva que abarca a figura do 

sujeito-professor, posto que a análise dos sujeitos realizada por Foucault relaciona-se ao que 
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aqui colocamos como (re)construção das identidades do professor. Dessa maneira, embasados 

nesse aporte, somos levados a refletir sobre que identidades foram constituídas ou forjadas para 

que os professores do EM da escola pública pesquisada as assumissem e/ou as contestassem. 

 

3.2 Os construtos foucaultianos poder/saber/verdade e sua relação na constituição dos 

sujeitos – entre objetivações, subjetivações e possibilidades de resistência 

 

Foucault (1995), em seu percurso teórico, coloca a temática do sujeito no centro ao 

discutir as relações de poder e a constituição do discurso, conforme é colocado em O sujeito e 

o poder, texto no qual pondera que o objetivo de suas pesquisas foi “criar uma história dos 

diferentes modos pelos quais, em nossa cultura, os seres humanos tornaram-se sujeitos” 

(FOUCAULT, 1995, p. 231). Nesse sentido, o filósofo (1996, p. 10), ao falar de sua concepção 

de sujeito, afirma que esse não é dado definitivamente, mas constituído historicamente, visto 

“que é a cada instante fundado e refundado pela história”, um sujeito “produzido nas relações, 

objetivados e subjetivados em práticas sociais, em relação com a verdade e consigo mesmo” 

(PRADO FILHO, 2009, p. 233). Desse modo, Foucault (1996, p. 10-11) afirma que o sujeito 

deve ser estudado por meio de seus discursos, posto que a constituição histórica de um sujeito 

de conhecimento faz-se por “um discurso tomado como um conjunto de estratégias que fazem 

parte das práticas sociais”.  

Sob esse prisma, Foucault (1995), ao fazer sua história da subjetivação dos sujeitos, 

segue três caminhos, que, na sua visão, objetivam o sujeito: o eixo do saber, do poder e das 

relações consigo mesmo. Tendo isso em vista, esse autor aponta, em sua investigação, três 

modos de objetivação responsáveis pela transformação dos seres humanos em sujeitos, como 

se pode notar em suas palavras: 

 

[o] primeiro modo é o da investigação, que tenta atingir o estatuto de ciência, 
como por exemplo, a objetivação do sujeito do discurso na grammaire 

génerale, na filologia e na linguística [...] na economia [...] ou na biologia. 

Na segunda parte do meu trabalho, estudei a objetivação do sujeito naquilo 
que eu chamarei de “práticas divisoras”. O sujeito é dividido no seu interior 

e em relação aos outros. Este processo o objetiva. [...]. Finalmente, tentei 

estudar – meu trabalho atual – o modo pelo qual um ser humano torna-se um 
sujeito. (FOUCAULT, 1995, p. 231-232). 

 

Diante disso, percebemos que a objetivação refere-se a processos discursivos que 

colocam em evidência saberes díspares que culminam em formas diversas de categorizar os 

indivíduos, dizer sobre eles, ou seja, é o que possibilita olhar e pensar o sujeito como objeto de 
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investigação. Corroborando esse pensamento, Carvalhaes e Fernandes (2012, p. 3) afirmam, a 

partir de Foucault (2004c), que a objetivação “diz respeito a um conjunto de relações por meio 

das quais um determinado indivíduo é objetivado como sujeito, ou seja, a objetivação 

relaciona-se ao processo pelo qual o sujeito se constitui”. Desse modo, se os modos de 

objetivação buscam dizer sobre e constituir os sujeitos, esses vão constituindo-se ora refutando 

ora aceitando as objetivações que lhe são imputadas, tem-se aí o processo de subjetivação. Em 

O retorno da moral, Foucault (2004a, p. 262) afirma que a subjetivação é “o processo pelo 

qual se obtém a constituição de um sujeito, mais precisamente de uma subjetividade, que 

evidentemente não passa de uma das possibilidades dadas de organização de uma consciência 

de si”. 

Nessa direção, Foucault (2004b, p. 235) nos explica que podemos entender a 

constituição do sujeito nos processos de objetivação e de subjetivação, sendo esses processos 

interdependentes, “do seu desenvolvimento mútuo e de sua ligação recíproca se originam o que 

se poderia chamar de ‘jogos de verdade’ [...] as regras segundo as quais [...] aquilo que um 

sujeito pode dizer decorre da questão do verdadeiro e do falso”. O autor acrescenta que o 

próprio sujeito é colocado como objeto de um saber possível, e por isso esse filósofo realça que 

deve ser problematizado “quais são os processos de subjetivação e de objetivação que fazem 

com que o sujeito possa se tornar, na qualidade de sujeito, objeto de conhecimento” 

(FOUCAULT, 2004b, p. 235-236).  

Carvalhaes e Fernandes (2012), ao investigarem a objetivação do sujeito professor no 

livro didático, fornecem explicação pontual que nos ajuda a compreender o processo de 

objetivação e subjetivação do docente, quando elucidam, por exemplo, que o manual do livro 

didático do professor  

 

[...] em seus vários aspectos, configura um processo de objetivação do sujeito 

professor. Quando um indivíduo trabalha com o manual do LDP, ele pode 

subjetivar-se, no momento em que aceita e assume a forma objetivada, por 
meio dos processos que o material didático propõe – aí se tem a subjetivação. 

(CARVALHAES; FERNANDES, 2012, p. 3). 

 

Enfatizamos que não é apenas por meio do material didático que esse sujeito professor 

é objetivado. Silva (2016), por exemplo, destacou, em sua tese, o modo como o professor 

comparece discursivizado nos mais diferentes enunciados. Conforme destaca: 

 

[...] a recorrência de enunciados que objetivam o professor, construindo 

verdades que pautarão as possíveis formas de subjetivação para que ele se 
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estabeleça como tal, constitui-se, no Brasil, muitas vezes, como um lugar-

comum. Falar do professor, culpabilizá-lo ou fazer dele um verdadeiro herói, 

tornou-se trivial em manifestações discursivas diversas. Todos parecem ter 
algo a dizer sobre esse sujeito e, não raramente, partem em sua defesa. Se a 

escola é para todos, o professor – sua condição intelectual, social, política 

etc., seu agir, os saberes que possui ou não – se caracteriza como figura 

constantemente avaliada, (des)autorizada. (SILVA, 2016, p. 13-14). 

 

Como notamos pela citação anterior, encontramos várias situações em que os sujeitos, 

mediante algumas estratégias de poder, produzem saber acerca do docente e de sua prática, 

embasando seu posicionamento a partir de mecanismos que acabam subjetivando o professor. 

Diante disso, percebemos que, para compreendermos o processo de objetivação e subjetivação 

dos sujeitos, precisamos considerar as relações de poder. Tendo isso em vista, Silva (2016, p. 

74) pondera que 

 

[n]o momento em que os indivíduos são submetidos a tecnologias de 

objetivação e de subjetivação, são também inseridos em complexas relações 

de poder que produzem saber e que são introduzidas nas ações, nos gestos e 
nos discursos que permeiam as estruturas sociais. O sujeito, nessa 

perspectiva, encontra-se preso às complexas relações de poder.  

 

Nesse bojo, notamos que a imbricação poder/saber/verdade reflete nas formas de 

objetivação dos sujeitos. Por essa razão, o teórico francês procurou analisar os saberes que 

entram na rede do discurso e acabam constituindo verdades. Foucault procurou evidenciá-los 

ao problematizar quais saberes entravam em rede objetivando o sujeito como louco, ou seja, 

procurou observar como a ação do poder sobre o saber da loucura determinou e separou os sãos 

dos loucos (FOUCAULT, 2004b). Ademais, notamos que a imbricação do poder/saber e da 

verdade também repercute nas formas de subjetivação, visto que os sujeitos se subjetivam a 

partir das verdades aceitas ou refutadas, as quais orientam seu modo de agir, o qual, por sua 

vez, constitui o modo de subjetivar-se. A esse respeito, Silva (2016, p. 74) pontua que  

 

[n]o exercício do poder, saberes são objetivados e funcionam como técnicas 

de subjetivação. Desse modo, entendemos que os enunciados emergem em 

conformidade com o verdadeiro de uma época e aquele que os enuncia 
posiciona-se como autorizado a entrar nessa “ordem do discurso” e 

materializar sentidos aceitos e valorizados. 

 

Nesse sentido, tratando diretamente da constituição do sujeito professor, não há como 

fugir de questões que concernem aos pressupostos foucaultianos – discurso, poder/saber e 

verdade –, pois, como pondera Foucault (1995, p. 232), “enquanto o sujeito humano é colocado 
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em relações de produção e de significação, é igualmente colocado em relações de poder muito 

complexas [...]”. É nesse sentido que o filósofo buscou problematizar o modo como os 

mecanismos de poder se engrenaram, ligando-se aos saberes e constituindo formas de verdade 

sobre os sujeitos, como é reiterado em “Diálogos sobre o poder”: 

 

[...] [g]ostaria de observar a maneira como diferentes mecanismos de poder 
funcionam em nossa sociedade, entre nós, no interior e fora de nós. Gostaria 

de saber de que maneira nossos corpos, nossas condutas do dia-a-dia, nossos 

comportamentos sexuais, nosso desejo, nossos discursos científicos e teóricos 
se ligam a muitos sistemas de poder que são, eles próprios, ligados entre si. 

(FOUCAULT, 2003b, p. 258-259). 

 

Com base nisso, notamos a relevância da análise do poder, levando em conta seus 

procedimentos e técnicas, utilizados em diferentes contextos institucionais, de forma a atuar 

sobre os comportamentos dos indivíduos “para formar, dirigir, modificar sua maneira de se 

conduzir, para impor finalidades à sua inação ou inscrevê-la nas estratégias de conjunto [...]” 

(FOUCAULT, 2004b, p. 238-239). Nessa acepção, Severo (2013, p. 153) enuncia que 

 

[o] poder, para o filósofo francês, não é uma entidade fixa que algum sujeito 

possa deter, mas uma prática social que atravessa e constitui, historicamente, 

as relações sociais. O poder não é estático, mas circula, funciona como uma 
rede de dispositivos que produzem saberes, subjetividades, verdades, 

discursos etc. [...]. 

 

Nesse sentido, notamos, com Foucault (1995), que o poder não é negativo, mas sim 

produtivo, então, o sujeito não é apenas oprimido pelo poder, mas também constituído/formado 

por ele (FOUCAULT, 1996). Desse modo, nas relações humanas, seja uma interação professor-

aluno, professor-direção escolar, ou em outras relações, como as institucionais, o poder faz-se 

presente, isto é, há uma relação em que se procura dirigir a conduta do outro (FOUCAULT, 

2004b). Sob essa visão, notamos que o poder é plural e relacional, ele espalha-se pelo tecido 

social, manifestando-se nas microrrelações cotidianas e, por sua positividade, produz discursos 

e sujeitos, incita-os a falar, a agir etc. Conforme Fernandes Júnior (2015), o poder ou os 

micropoderes, na perspectiva foucaultiana, atravessa e constitui os sujeitos, ora resistentes, ora 

submissos, mas sujeitos que se reconhecem nesse ou naquele lugar, visto que são governados 

pelos outros e por si mesmos e estão inseridos em uma complexa rede de poderes da qual não 

podem escapar. 

Diante disso, Foucault (2004b) evidencia a pontualidade de se questionar os modos 

pelos quais esse sujeito pôde ser inserido como objeto nos jogos de verdade que perpassam a 
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historicidade dos enunciados e determinam modos particulares de objetivação e de 

subjetivação. Cabe destacar que, aqui, entende-se a verdade como “o conjunto de 

procedimentos que permitem que a cada instante e a cada um pronunciar enunciados que serão 

considerados verdadeiros” (FOUCAULT, 2003a, p. 233). Sob esse olhar, Foucault (1979, p. 

231) chama a atenção para os jogos de verdade, ao pontuar que “vivemos em uma sociedade 

que em grande parte marcha ‘ao compasso da verdade’ – ou seja, que produz e faz circular 

discursos que funcionam como verdade, que passam por tal e que detêm por este motivo 

poderes específicos [...]”. Logo, podemos perceber que os saberes são produzidos a partir de 

práticas discursivas, sendo determinados pelo poder, e produzem verdades, as quais constituem 

os sujeitos.  

Assim, posto que essa tríade poder-saber-verdade transpassa os sujeitos por meio das 

práticas discursivas, constituindo-lhes, Foucault (2012, p. 8), sobre a questão vontade de 

verdade, levanta um questionamento: “mas, o que há, enfim, de tão perigoso no fato de as 

pessoas falarem e de seus discursos proliferarem indefinidamente? Onde, afinal, está o 

perigo?”. Nessa direção, esse perigo estaria na possibilidade de existência de determinado saber 

que, concretizado na materialidade discursiva, constitui os sujeitos, pois “à medida que o saber 

se concretiza pelas práticas discursivas ele – o saber – se vale do discurso como um canal que, 

fluindo saber/poder, forma os sujeitos” (GOMES, 2009, p. 44).   

Nesse caminho reflexivo, Morgado (2015) pondera, a partir de Foucault (2007), que o 

discurso é moldado pela vontade de verdade e pelo poder, por isso 

 

[...] nem todos têm o direito de dizer o que querem em qualquer situação, há 

alguém legitimado a dizer, há um tipo de direito privilegiado do sujeito que 

pode falar. Aí está o mecanismo de validação do discurso que gera imagens 

do docente: quem está autorizado a falar sobre o professor? Entendemos que 
tanto a gestão quanto a mídia se colocam e são colocados nesse lugar 

privilegiado. (MORGADO, 2015, p. 58). 

 

Nesse preâmbulo, relacionando-o com as ideias anteriormente apresentadas sobre 

identidade e representação, se a identidade, como pontua Tadeu da Silva (2010), está ligada às 

relações de poder, é por essa razão que “nem todos possuem os mesmos direitos de produzir 

certas representações sociais” (OLIVEIRA, 2014, p. 55). Então fica a questão: quem terá o 

poder de representar essas identidades? No nosso caso, quem detém esse poder de representar 

as identidades profissionais dos professores? Para Oliveira (2014, p. 56), “é apenas quem 

socialmente detém o status para regulamentar aquilo que será aceito, ‘tradicional’ e/ou 
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‘juridicamente’, pelo discurso proferido, que terá o poder de representar” (grifos do autor). 

Desse modo, notamos que 

 

[o]s discursos estão localizados entre, de um lado, relações de poder que 
definem o que eles dizem e como dizem e, de outro, efeitos de poder que eles 

põem em movimento: “o discurso é o conjunto das significações 

constrangidas e constrangedoras que passam por meio das relações sociais” 

(Foucault, III, 1994, p. 123). Nas palavras de Stuart Hall (1992, p. 293), “é o 
poder, mais do que os fatos sobre a realidade, que tornam as coisas, 

verdadeiras”. (TADEU DA SILVA, 2010, p. 45). 

 

Contudo, nessa relação entre técnicas de objetivação e práticas de subjetivação, não se 

deve deixar de considerar que a liberdade, para Foucault, é condição da existência do poder, 

que não pode ser exercido sem uma resistência. Foucault (1995) pondera que não há relação 

de poder sem possibilidade de resistência e, assim, podemos perceber que um enunciado pode 

emergir como uma forma de resistência para se configurar em um exercício de poder. Dessa 

maneira, em “O sujeito e o poder”, o filósofo sugere olharmos para as formas de resistência às 

diferentes formas de poder como um ponto de partida para a análise da economia do poder, 

pois o sujeito pode, segundo regras facultativas, inventar modos de existência, capazes de 

resistir ao poder, bem como se furtar ao saber (DELEUZE, 1992). Sampaio (2006, p. 99), ao 

falar da concepção foucaultiana de resistência, pondera que “um irredutível não às formas de 

poder, um limite para a barganha entre o poder e a vida, um indefectível momento em que já 

não é possível tolerar. Esse momento é uma mostra de que o poder [...] nunca é absoluto nem 

onipotente, sempre haverá resistência [...]”. 

Nessa acepção foucaultiana, a resistência é vista como móvel, produtiva e inventiva, 

visto que, “se não houvesse resistência (e a liberdade, a ela extensiva), não haveria nenhuma 

mudança nas relações de poder” (SAMPAIO, 2006, p. 96). Nesse sentido, cabe ressaltar que a 

ação do poder e da resistência pressupõe a liberdade, contudo, Foucault não ignora a 

desigualdade, a dessimetria, que tentam “sufocar” a liberdade, uma vez que “é exatamente a 

resistência a isso que condiciona a relação de poder” (SAMPAIO, 2006, p. 96). É nessa 

perspectiva que o filósofo francês coloca que devemos olhar para as práticas, para os 

acontecimentos discursivos (também em suas relações com outros acontecimentos), 

procurando balizar o que constitui as funções específicas daquele discurso no interior de um 

sistema de poder, e, então, problematizar o conjunto de práticas discursivas que faz o sujeito 

humano entrar nos jogos de verdade.  
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A esse respeito, Foucault (2004c, p. 285) enuncia que as relações de poder são como 

jogos estratégicos entre liberdades, “jogos estratégicos que fazem com que uns tentem 

determinar a conduta dos outros, aos que os outros tentam responder não deixando sua conduta 

ser determinada ou determinando em troca a conduta dos outros [...]”. Isso mostra-nos como 

as práticas sociais podem engendrar domínios de saber que fazem aparecer novos objetos e 

técnicas, e, também, podem fazer nascer formas totalmente novas de sujeitos. Sampaio (2006) 

expõe que a resistência é esse ato de dizer não às formas de poder, são as formas de luta das 

pessoas comuns que não obedecem à verdade instituída e que buscam formar outras 

subjetividades, independente da boa conclusão desse processo, visto que é difícil “escapar” das 

práticas subjetivantes. Conforme a autora, “a resistência e as lutas [...] não se pautam por 

continuar no jogo do poder, e sim por recusá-lo, ou ainda, impedir o jogo de ser jogado” 

(SAMPAIO, 2006, p. 17).  

Tratando sobre o processo de resistência dos professores Silva (2016, p. 154) considera-

o como um espaço de liberdade, como o inesperado, como aquilo que escapa a certas tendências 

objetivadoras, e propõe 

 

[...] pensar a resistência como algo que também constitui o que é próprio da 

subjetividade docente, estamos procurando reconhecer que se trata de uma 

estratégia de luta da categoria e, por conseguinte, como um espaço de 
liberdade. Representa uma (re)ação, através de manifestações discursivas, a 

certas formas de objetivação [...]. 

 

Com base nisso e considerando as elucidações de Foucault anteriormente apontadas, 

notamos que o sujeito professor é constituído mediante essas relações, entre processos de 

subjetivação e possibilidades de resistência. Partindo dessa visão, é pertinente problematizar 

as relações de poder/saber e os jogos de verdade que permeiam o processo de constituição de 

subjetividades do sujeito docente. É nessa acepção que podemos refletir sobre o modo como o 

sujeito-professor é colocado nas práticas discursivas e outros procedimentos do seu contexto, 

que acabam engendrando domínios de saber e verdade sobre esse sujeito. Além disso, esse 

sujeito também pode contestar os atuais processos de objetivação, resistindo às identidades 

previamente fornecidas pelos “imperativos do poder”. 

No caso das representações e do processo de construção das identidades profissionais 

dos professores efetivos e dos professores na condição de contrato temporário do EM de uma 

escola pública do interior goiano, como esses sujeitos se veem e constituem-se em meio às 

objetivações que circulam/são colocadas sobre eles e sua carreira? Como a imbricação 

poder/saber/verdade e a opressão do sistema escolar se entrecruzam e constituem esse sujeito-
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professor? Para refletirmos sobre isso, passemos à análise das representações dos docentes 

considerando os processos de objetivação e subjetivação. Destacamos que nossa atenção, neste 

capítulo, volta-se aos modos de subjetivação dos professores a partir da reprodução, no seu 

fazer docente, das objetivações impostas à profissão9. 

 

3.3 Representações sobre a docência e os modos de objetivação do sistema educacional 

 

Nesta seção, trazemos os excertos nos quais os professores abordam as 

(auto)representações em torno da profissão docente, sendo-nos possível perceber o modo como 

as relações de poder/saber/verdade estão imbricadas nesse processo, de modo que os docentes 

mostraram-se descontentes com o poder que as políticas nacionais da educação, as ações da 

Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce), detêm para representar 

a profissão docente. Inicialmente, destacamos que foi recorrente a menção às objetivações que 

o sistema – entendido no nível macro representado pela Seduce, pela política nacional do Ideb10 

(com as avaliações Saeb e Prova Brasil) – direcionam ao professor, conduzindo o processo de 

subjetivação dessa categoria.  

Nesse sentido, destaco o excerto no qual Amora pontua tais objetivações. 

 

Excerto 1
11

 
[...] ultimamente, não considero que o professor tenha tanta liberdade na 

sua atuação profissional, uma vez que: (A) somos obrigados a cumprir uma 

Matriz Referência oferecida pelo governo de Goiás que não reflete a 

nossa realidade, principalmente as exigidas pelo Enem e pelos processos 
seletivos/vestibulares; (B) os índices de aprendizagem (Ideb, Saego

12
, por 

exemplo) refletem não só o conhecimento adquirido pelo estudante, mas 

a atuação do professor – daí a cobrança constante e abusiva do 
profissional; (C) trabalha-se com metas e prazos (ensino como empresa), 

o que não leva em consideração a história de vida dos alunos, a 

experiência familiar, social e econômica (o ensino do período noturno 
deveria ser diferente do período matutino), dentre outros. (Amora, 

Questionário Reflexivo, fev. 2017). 

 

                                                
9  Destacamos que, neste capítulo, estamos considerando os processos discursivos de objetivação, por isso não 

nos deteremos na análise da resistência desses professores, embora ela se faça presente em alguns enunciados. A 
resistência será abordada no capítulo quatro. 
10  O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) funciona como um indicador do aprendizado 

nacional. No capítulo 4 discutimos o assunto. 
11  Destacamos, em negrito, os aspectos mais marcantes dos enunciados dos professores, os quais analisamos. 
12  O Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás (Saego) foi criado em 2011. Consiste de uma 

avaliação externa em larga escala, com o objetivo de avaliar o processo de ensino e aprendizagem nas escolas 

estaduais. O exame utiliza a mesma metodologia da Prova Brasil e permite constituir o Índice de 

Desenvolvimento da Educação de Goiás (Idego). Informações disponíveis em: 

<http://www.saego.caedufjf.net/>. Acesso em: 4 maio. 2017. 
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O excerto leva-nos a pensar em questionar quem está autorizado a falar pelo professor, 

posto que evidencia a relação dos sujeitos com as formas de controle do discurso, considerando 

que esse não constitui somente saberes a que os sujeitos se relacionam, mas atrelam-se aos 

poderes e à verdade (MORGADO, 2015). Sousa (2008, p. 94) também refletiu sobre essas 

questões ao analisar a relação entre o discurso escolar e a constituição do sujeito. A autora 

afirma que “[c]omo discursos, as práticas educacionais, da mesma forma que objetivam os 

sujeitos envolvidos na situação escolar, também funcionam como técnicas de subjetivação dos 

indivíduos com os saberes de que se apropriam em detrimento de outros que teimam em 

aparecer em sua interdição”. Isso ressalta a preocupação de Foucault (2003b) a respeito da 

importância de compreendermos um enunciado na estreiteza e singularidade de sua situação, 

nas condições de sua existência, ou seja, da sua função enunciativa como algo efetivamente 

produzido e que, estabelecendo correlação com outros enunciados, cria um campo associado, 

estabelecendo posições de sujeito; considerando também que os sujeitos, historicamente 

situados, estão envolvidos por uma rede de discurso, a qual os constituem, seja aderindo ou 

opondo-se a ela. 

Podemos notar, no enunciado de Amora, que o discurso oficial (política educacional 

nacional) exerce o poder de produzir saberes e efeitos de sentido sobre a prática docente e, na 

mesma medida, produz representações sobre o professor. “Isso se deve ao fato de a prática 

discursiva reunir e materializar relações de saber e poder que dizem e determinam o que é ‘ser 

professor’ e ‘como devem ser as práticas docentes’” (BELOTI; NAVARRO, 2012, p. 290). 

Sendo assim, os professores vão construindo suas (auto)representações (subjetivação) a partir 

das representações (processos de objetivação) 13  às quais estão submetidos, mas podem 

encontrar diversas formas de resistência a essas objetivações.14 

No caso, percebemos que Amora menciona as principais objetivações do sistema sobre 

o professor, com destaque para os índices de aprendizagem que, muito mais do que “medir” o 

aprendizado do aluno, são tecnologias para avaliar e cobrar do profissional docente. Contudo, 

o enunciado proferido pela participante revela seu questionamento sobre esses mecanismos de 

objetivação. Esses saberes colocados pelo discurso oficial funcionam como verdades sobre a 

                                                
13  Fazemos uma relação entre os termos - (auto)representação e subjetivação; representação e objetivação -, pois 

entendemos que, embora sejam construtos teóricos de perspectivas distintas, podemos perceber uma correlação 

entre eles na constituição dos sujeitos, posto que a maneira como se representa e/ou não se representa os sujeitos 

diz respeito não somente ao modo como eles se (auto)representam – processo de subjetivação (reconhecimento 

de si) –  mas também ao modo como são vistos e representados discursivamente por outros sujeitos – processo 

de objetivação (processos discursivos que culminam em formas de categorizar e dizer sobre os indivíduos). 
14  O capítulo 4 terá como foco esta temática: a subjetivação dos professores considerando as suas formas de 

resistência. 
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categoria, que precisa seguir uma Matriz Referência que não condiz com a realidade escolar 

e/ou local, bem como não considera a diversidade econômica, social e étnica dos alunos. 

Nesse âmago, os participantes ponderaram, em diferentes instrumentos da pesquisa, 

sobre a falta de autonomia dos professores diante da opressão do sistema. O excerto a seguir 

aborda a representação de Joaquina sobre o trabalho docente diante do poder que tal sistema 

detém sobre a docência. 

 

Excerto 2: [...] Esse não é um trabalho autônomo, [...] você tem que seguir 

o sistema, são vários quesitos. (Joaquina, Entrevista, fev. 2017). 

 

Podemos perceber, nesse excerto, que Joaquina evidencia a representação sobre a falta 

de autonomia do trabalho do professor, já que precisam seguir o sistema e há “vários quesitos”, 

como a questão da aprovação dos alunos, a cobrança de bons resultados nas provas externas 

que medem o Ideb, entre outros. Como foi constantemente mencionado, um desses quesitos 

que o sistema coloca ao docente é seguir o Currículo Referência da Secretaria Estadual de 

Educação em Goiás (SEDUC/GO, 2013) – doravante Currículo Referência.15 Nessa acepção, 

o Currículo Referência (SEDUC/GO, 2013) representa uma forma ou tecnologia política de 

exercer as relações de poder, tendo em vista que “autoriza/desautoriza a postura do professor 

por meio de um discurso que está ali” (OLIVEIRA, 2014, p. 82). Corroborando esse 

pensamento, Nogueira (2016, p. 13) pondera que  

 

[o]s governos federal e estadual, por meio do Ministério da Educação e 

Cultura (MEC), instituem os documentos oficiais – os Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o EM [...]; as Orientações Curriculares Nacionais 

[...]. Nesse caso, os documentos oficiais, considerados aqui como currículos, 

só exercem seu poder na escola porque existem sujeitos que reagem a ele, 
conforme Foucault (1995), o que gera várias representações [...]. 

 

No Excerto 1, vemos que Amora reage afirmando que os currículos não condizem com 

a realidade da prática docente, pois não consideram, por exemplo, a diferença entre o período 

matutino e noturno. Conforme relatado pela participante em outros momentos da entrevista, o 

período noturno é composto, basicamente, por alunos que trabalham o dia todo, seja no campo 

                                                
15  O Currículo Referência foi implantado no início de 2013 na Rede Estadual de Ensino de Goiás, no entanto, a 

proposta experimental de bimestralização deu-se no início de 2012, quando houve a divisão dos conteúdos 

curriculares por bimestre, tendo em vista possibilitar a unicidade do ensino nas diferentes regiões do estado. 

Esse documento encontra-se disponível em: 

<http://www.seduc.go.gov.br/imprensa/documentos/arquivos/Currículo%20Referência/Currículo%20Referê

ncia%20da%20Rede%20Estadual%20de%20Educação%20de%20Goiás!.pdf>. Acesso em: 29 abr. 2017. 
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ou na cidade, diferentemente dos alunos do matutino. Entretanto, os currículos, bem como as 

avaliações externas, não contemplam essas singularidades e o sistema espera o mesmo 

rendimento, desenvolvimento, desses alunos. 

Nesse bojo, podemos perceber como o discurso do currículo está imbuído por relações 

de poder/saber quando os professores representam estar se sentindo pressionados a segui-lo, 

conforme destacou Joaquina. No Excerto 3, Laura também destaca o modo como o sistema, a 

partir do Currículo Referência e da política nacional do Ideb (com aplicação de avaliações), 

acaba objetivando o sujeito docente. 

 

Excerto 3: Então, nós temos que seguir essa bimestralização, que eles 

falam. Nós temos que seguir. E é muito conteúdo para pouco tempo [...] E 

ainda tem essa ADA [Avaliação Diagnóstica] que vem para analisar o 

conteúdo, e muitas vezes ela é aplicada, ela é aplicada, e o conteúdo que ela 

vem, é um conteúdo na frente [...]. Aí aplicam a ADA e a gente tem que 

correr, correr contra o tempo. [...]. 

Aí nós ficamos, “ah, mas e aí?! Não tem que seguir a bimestralização?!” 

Então nós ficamos nessa, ou segue a bimestralização ou segue a ADA. E 

aí?! O professor fica em uma saia justa. Por isso que eu falo que a gente fica 

preso no sistema. (Laura, Entrevista, dez. 2016). 

 

Dada a repetição do verbo “seguir” nos Excertos 2 e 3, notamos a intensa e contínua 

objetivação em torno do professor, objetivado como um profissional que, desprovido de sua 

autonomia, deve seguir rigorosamente as diretrizes propostas. Os dois excertos, por exemplo, 

abordam o modo como as diretrizes do sistema de ensino regulamentam o trabalho do docente. 

Contudo, o que Laura questiona nesse excerto é a extensão/quantidade dos conteúdos previstos 

por bimestre e disciplina para cada turma do EM, diante do número de aulas e da aplicação da 

Avaliação Diagnóstica que ocorre todo mês e é aplicada para analisar o desempenho dos 

“alunos” referente ao conteúdo daquele período. Todavia, isso representa uma dificuldade para 

os professores que, segundo ela, acabam dando aulas e conteúdos em função dessa avaliação. 

Diante disso, para a participante trata-se de outra forma do sistema regular a ação do professor, 

que fica “preso”, numa “saia justa”, sem saber se “segue a bimestralização ou segue a ADA”, 

mas que de qualquer modo é objetivado, posto que são esses documentos, nacionais ou 

regionais, que são reconhecidos como autorizados para proferir os discursos que representam 

as identidades dos professores (OLIVEIRA, 2014). 

Cabe destacar que o discurso oficial (política educacional nacional) exerce um poder 

sobre os docentes, posto que ele é produto de um conjunto de saberes que determinam 

(autorizam/desautorizam) o que deve ser a prática cotidiana do professor, e, enquanto isso, 
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uma (auto)representação do professor é criada. Desse modo, como destaca Paraguassú (2017, 

p. 43), “[o] sujeito-professor não apenas participa da produção de saberes como é apropriado 

e objetivado pelos saberes. Fala-se do professor, questiona-se sua identidade, sua formação é 

criticada, pesquisas são realizadas tendo-o como principal objeto. Inúmeras verdades foram 

construídas historicamente a respeito do professor [...]”. 

À vista disso, e ainda mencionando as objetivações que o sistema dirige ao professor, 

Dihsud evidenciou a representação de que a realidade da prática docente é bem diferente das 

teorias, do que é apresentado aos futuros professores na universidade, pois nesse período não 

foi evidenciado, por exemplo, a questão do sistema, que oprime o docente. Segue o excerto: 

 

Excerto 4: [...] a graduação não consegue nos passar a verdadeira 

realidade da prática de ensino. Por mais que os estágios ajudem, não são 
suficientes para mostrar essa realidade, principalmente no que se refere ao 

“sistema opressor”. (Dihsud, Questionário Reflexivo, dez. 2016). 

 

São recorrentes estudos que assinalam o pensamento docente de que é na prática que se 

torna professor (TARDIF, 2014). Diante disso, podemos perceber, pelo enunciado de Dihsud, 

que as teorias apresentadas durante a graduação, ou as experiências do Estágio Supervisionado, 

não conseguem contemplar a realidade da prática imposta pelo sistema, entendido no sentido 

macro. Nesse pensamento, podemos entender o enunciado do professor como uma crítica 

também ao processo de formação dos docentes, que não os prepara para lidar com o “sistema 

opressor”. A esse respeito, cabe mencionar o argumento de Oliveira (2013, p. 185), para quem 

“passam despercebidas valiosas questões inerentes ao ensino público, que não são 

problematizadas antes de o ingresso efetivo no estágio, constituindo, assim, poucos 

instrumentos de reflexão docente utilizados na graduação”.  

Notamos que as objetivações resultadas desse “sistema opressor” tem influenciado as 

(auto)representações (subjetivação) dos professores. Kiki, por exemplo, revela, em seu 

enunciado, que os discursos veiculados socialmente já percebem o docente como um 

profissional que tem limitada sua autonomia. Para a participante, tanto o discurso oficial quanto 

o discurso social produzem objetivações sobre a docência, contudo, ela não se reconhece em 

determinadas representações colocadas ao profissional docente. Vejamos o seu excerto. 

 

Excerto 5 

Infelizmente, o professor é visto por grande parte da sociedade como um 

subalterno para o qual são dirigidas diversas ordens. É limitada nossa 

autonomia, o sistema educacional nos cobra cada vez mais trabalho, como 
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se a educação, sozinha, tivesse que resolver todos os problemas sociais. 

(Kiki, Narrativa, dez. 2016). 

 

Considerando que ao enunciar o sujeito assume uma dada posição, que resulta de vários 

atravessamentos discursivos, quando o sujeito professor fala de si também revela sua 

(des)identificação com diferentes formas de objetivá-lo (SILVA, 2017). Nesse excerto 

notamos a não identificação de Kiki com a representação coletiva de que o professor tem um 

“potencial redentorista”, ou seja, de que a educação, resultante da ação do professor, é a 

ferramenta capaz de resolver todos os problemas sociais. 

Ademais, no excerto 5 também é evidenciado que os discursos que circulam 

socialmente representam o professor como “subalterno”, mas eles são frutos de saberes e 

práticas instituídas em torno dos docentes. Nessa direção, podemos depreender, desse 

enunciado da participante, que tais discursos pensam e dirigem a representação que se tem do 

sujeito-professor, produzindo valores de verdade em torno desses sujeitos. Sob esse viés, as 

reflexões de Morgado (2015, p. 58) são pertinentes, pois a autora pondera que  

 

[...] fica o dito de que não é o próprio docente que dirige os processos que 
definem sua profissão, nem mesmo os mecanismos de avaliação que 

legitimam a qualidade da educação, há outros sujeitos que são investidos de 

poder legítimo para atestar, direcionar o que deve e pode ser pensado a seu 

respeito e a respeito da educação como um todo. Dessa maneira, no discurso, 
a verdade aparece camuflada e a que prevalece é a do sujeito que detém o 

poder. Esse tipo de discurso é margem para outros que desenham as imagens 

disfóricas sobre o sujeito-professor e sempre que são discursivizados, 
estabelecem o estatuto da novidade em seu retorno. 

 

Essa definição da autora encontra-se refletida também nos excertos anteriores (1 e 3), 

pois neles as professoras questionam a regulação do trabalho docente, citando, por exemplo, 

os documentos oficiais que regulamentam o processo de ensino-aprendizagem, nacionais ou 

regionais, tal como o Currículo Referência, sistemas de avaliações com provas que quantificam 

e qualificam o ensino, como o Saego e o Ideb, os quais são “aceitos” ou reconhecidos como 

autorizados para proferir os discursos que representam as identidades dos professores, ou seja, 

detêm o poder de representar o sujeito professor, de modo que as identidades docentes também 

não escapam a esse poder que tais dispositivos têm para representá-las.  

Nesse preâmbulo, cabe destacar que o currículo precisa ser entendido como muito mais 

do que um documento. Como destaca Oliveira (2014, p. 82), com base em Tadeu da Silva 

(2010), o currículo “é um discurso que está o tempo todo dizendo quem os professores 

devem/não devem ser, o que eles necessitam/não necessitam fazer, que identidades podem/não 
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podem assumir, que postura precisam/não precisam adotar”. Contudo, apesar da relação de 

poder expressa pelo discurso do currículo em torno do docente – que procura representar sua 

identidade, como esse profissional deve ser –, Tadeu da Silva (2001) pondera que os 

professores podem seguir dois caminhos: assumir em sala os papéis que o currículo quer que 

ele siga, sem contestar ou reconstruir as práticas curriculares, ou, ao contrário, ressignificar, 

subverter os modos como as práticas curriculares interpelam sua prática. Em outras palavras, 

ao modo foucaultiano, pode aceitar a objetivação, subjetivando-o de um modo (aceitando, 

assumindo as “verdades” instituídas), ou resistir às práticas objetivantes, subjetivando-se de 

outro modo (negando, subvertendo, ressignificando).   

Nos excertos fica evidente que as professoras questionam as objetivações que o 

currículo impõe ao profissional docente, mas Laura parece subjetivar “aceitando” essas 

objetivações, como notamos no trecho “a gente fica preso no sistema”. No geral, o que as 

análises realizadas nesta seção mostram é que os professores veem-se constantemente 

objetivados pelo sistema e acabam, no seu fazer, subjetivando-se, aderindo a essas 

objetivações, mas não reproduzem, no seu dizer, subjetivações coadunando com tais 

objetivações impostas pelo sistema.  

Contudo, convém destacar os dizeres de Braúna e Reis (2013, p. 67), quando 

problematizam que os docentes “[...] estão cada vez mais numa condição de espectadores, com 

pouca margem de autonomia, uma vez que as definições sobre a formação e a profissão docente 

são atribuídas por fatores externos ao processo – pesquisadores do ensino superior e 

formulador de políticas educacionais [...]”. Nesse bojo, notamos que há uma discursivização 

em torno do professor corroborando o surgimento de modos de delimitação da sua prática, 

como destaca Silva (2016, p. 55), ao colocar que  

 

[...] surgem modos de delimitação de como deve ser a sala de aula, as 

estruturas da escola, as vestimentas apropriadas, que técnicas de ensino são 

mais qualificadas; eclodem todo um conjunto de leis para estabelecer 
diretrizes acerca do seu comportamento, da forma como deve, moral e 

politicamente, se comportar. (SILVA, 2016, p. 55). 

 

A referida autora ao abordar a noção de dispositivo em Foucault, pondera sobre a 

existência de uma espécie de “dispositivo da docência”, noção que “permite-nos o 

reconhecimento de que são as práticas, elas mesmas, que atuam como um aparelho, uma 

ferramenta, que constitui e organiza os sujeitos, neste caso, o sujeito professor” (SIVA, 2016, 

p. 54). Nesse sentido, Silva (2016) entende que os saberes, as relações de poder e as práticas 
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arquitetadas fazem emergir formas de objetivação e de subjetivação para o professor, “isto é, 

uma certa noção do que é a docência, do que é o exercício do professor”. Conforme a autora, 

 

[...] se podemos dizer algo sobre o professor (nosso objeto) e mais 
especificamente, se podemos objetivá-lo ora como o grande sábio, ora como 

o despreparado, ora como o sacerdote, ora como o salvador da pátria etc., 

nada disso emerge de modo natural. São as práticas, a partir de certos 
dispositivos, que criam tais possiblidades [...]. (SILVA, 2016, p. 58). 

 

Diante de tudo isso, somos levados a refletir sobre o que esses dizeres em torno da 

profissão docente dizem sobre essa categoria de profissionais para entendermos como tudo 

isso vem objetivando-a e subjetivando-a. Nessa seção, notamos que esses professores vão 

construindo suas identidades a partir das representações e/ou dos discursos proferidos sobre o 

fazer docente, mediante as relações de poder/saber, de modo que podemos perceber, pelas 

(auto)representações dos participantes, que eles sentem-se sujeitos manipulados, controlados 

a partir das objetivações do sistema e acabam realizando, no seu fazer, as determinações 

impostas à categoria, embora verbalizem não concordarem com essas objetivações.16 

Além dessas representações oficiais provindas do sistema – Seduce, política nacional 

do Ideb, Currículo Referência, etc. –, as análises dos enunciados dos professores apontam para 

o modo com as representações oficiais (objetivações) dos governos federal e estadual refletem 

nas (auto)representações sobre a profissão. Para pensarmos sobre isso trazemos os excertos 

nos quais os docentes abordam o assunto. 

 

3.3.1 Nobre profissão desvalorizada – a docência diante das objetivações dos governos estadual 

e federal 

  

Na seção 3.3 já ponderamos alguns dos “ditos” sobre os professores e como têm 

objetivado e/ou subjetivado os sujeitos docentes. Aqui, realçamos a maneira como os 

professores veem as ações que o governo (estadual e federal) direciona/impõe à categoria, 

mencionando como isso relaciona-se às (auto)representações dos docentes. Nesse caminho 

reflexivo, cabe ressaltar a fala de Oliveira (2013, p. 234): 

 

[s]em desprezar o caráter heterogêneo e complexo nos aspectos inerentes à 

carreira e ao salário da profissão docente, que varia de região para região 

conforme característica populacional e sistemas produtivos locais, entre 
outros, as gestões públicas do estado de Goiás têm nos mostrado dificuldades 

                                                
16  Discutiremos mais sobre isso no capítulo 4, quando abordamos as formas de resistência desses professores. 
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de se estabelecer uma definição mais precisa sobre a importância da 

profissão, sobre as condições de carreira e salários dos trabalhadores da área.  

 

Essas circunstâncias, aliadas à falta de concurso público, como destaca o referido autor, 

têm causado desmotivação nos possíveis candidatos à construção das identidades docentes e à 

qualificação profissional, devido ao fato de essas “[...] circunstâncias de macroestrutura social, 

especialmente desencadeadas pelas ações do governo afeta[re]m as identidades profissionais, 

porque também perpassam o modo de os participantes perceberem como os dominantes 

concebem a educação” (OLIVEIRA, 2013, p. 234). Nesse bojo, destaco os enunciados dos 

participantes que abordam a visão dos governantes para com a educação, especialmente a 

pública. 

 

Excerto 6 

[...] ser professor de escola pública é enfrentar vários desafios ao longo 

de nossa jornada, uma delas é a desvalorização por parte dos governantes 

que não investem na educação e não a tem como prioridade, utilizando-a 

como o mecanismo que pode mudar o país. (Rosa, Questionário Reflexivo, 

mar. 2017). 

 

Excerto 7 

Atualmente a profissão professor está muito desvalorizada. Nós 

recebemos salários muito baixos [...] não ganhamos nenhum tipo de 

benefício [...] quando há algum benefício o governo nos tira, como por 

exemplo a “remoção da titularidade”; [...] não há respeito do próprio 

governo e sistema, que sempre colocam a culpa nos professores pelo 

rendimento e agora até pela evasão dos alunos; às vezes somos 

“obrigados” a passar alguns alunos para manter os “bons” números 

desse sistema. [...] a realidade é que a cada dia que passa essa profissão está 

sendo manchada e banalizada pelos nossos representantes. (Dihsud, 

Narrativa, nov. 2016). 

 

As considerações dos professores nos Excertos 6 e 7 reverberam a desmotivação como 

uma das consequências que a falta de valorização por parte dos governantes produz. Rosa 

revela, em seus dizeres, sua insatisfação com o fato de o governo não ter a educação como 

prioridade. Ao contrário, acabam culpando esse profissional pelos problemas da educação, 

como destaca Dihsud. Faz-se necessário pensarmos mais profundamente sobre essa 

culpabilização do professor mencionada pelo participante diante do poder que a gestão pública 

detém, pois a reiteração dessa representação pode corroborar uma representação negativa da 

profissão. Além disso, é preciso ter cuidado com colocações como essa, que culpabilizam 

apenas o docente pelo rendimento e pela evasão dos alunos da escola, visto que apontar o 
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professor como o único responsável pelos problemas educacionais, como a evasão dos alunos, 

é uma simplificação desse fenômeno (SILVA, 2013). 

Ademais, Dihsud aborda o fato de serem “‘obrigados’ a passar alguns alunos para 

manter os ‘bons’ números do sistema”. Devido à política nacional do Ideb e às avaliações 

externas, como a Avaliação Diagnóstica e a Prova Saego, os professores podem subjetivarem-

se, na sua prática, “aceitando” essas objetivações impostas pela política educacional nacional. 

Nesse bojo, considerando que o poder opera por meio dos discursos (FOUCAULT, 2003b), 

notamos que os discursos que tomam o professor como responsável pelos índices que 

quantificam a qualidade da educação no Brasil objetivam o sujeito-professor como responsável 

pelo bom e mau desempenho dos alunos e da educação brasileira. Desse modo, como destaca 

Paraguassú (2017, p. 211),  

 

[a] função-sujeito professor sofre o exercício de uma exploração capitalista 

neoliberal em que, mesmo em escolas públicas, por exemplo, os índices do 

Ideb são expostos em placas na entrada, demarcando em forma numérica o 
sucesso ou o fracasso daquele que ocupa a função de ensinar e do outro que 

ocupa a função de gerir e controlar.  

 

À luz dessas considerações, observamos a tecnologia de poder utilizada pelo governo 

estadual – com a retirada da titularidade –, e do governo federal – a partir da política nacional 

do Ideb –, tendo em vista o controle sobre o trabalho docente. Posto isso, ressaltamos, 

coadunando o pensamento de Pimenta (2005, p. 45), a necessidade de se confrontar esse 

projeto da sociedade neoliberal, “que investe tão somente no desenvolvimento quantitativo, ao 

mesmo tempo que des-qualifica a escola e os professores”. Percebemos que Dihsud, no seu 

dizer, coloca-se em uma posição de confronto a esse modo como o profissional docente é 

colocado nas práticas discursivas dos governantes quando afirma que a profissão “está sendo 

manchada e banalizada pelos nossos representantes”. 

O participante também menciona ações (objetivações) do governo (estadual e federal) 

para com a categoria de professores que têm corroborado a desvalorização dessa profissão, 

como a retirada de benefícios salariais, com a remoção da titularidade.17 Em vista disso, cabe 

destacar os dizeres de Paula e Naves (2010) quando pontuam que o controle externo em relação 

ao trabalho docente também afeta os professores, pois chegam aos docentes como imposições 

                                                
17  As leis estaduais nº 17.508/11 e 17.557/12, de autoria do governador Marconi Perillo (2011-2014; 2015-2018), 

“extinguiram a titularidade de 30% dos professores, a pretexto de pagar o piso salarial” (GOIÁSREAL, 2017). 

Disponível em: <http://www.goiasreal.com.br/noticia/4104/educacao-justica-pode-determinar-volta-da-

titularidade-em-agosto>. Acesso em: 4 maio. 2017. 
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“à revelia de suas expectativas e desconsideram a realidade do ensino” (PAULA; NAVES, 

2010, p. 65). À luz dessas ideias, o participante posiciona-se, enunciativamente, insatisfeito 

com essas objetivações impostas pelos representantes à classe de professores, que significa, 

para ele, uma perda dos direitos desses profissionais. 

Outros professores, em diferentes instrumentos da pesquisa, ponderaram sobre algumas 

objetivações do governo estadual para com os docentes. Os excertos seguintes realçam isso. 

 

Excerto 8 

[...] mas o governo [não motiva], nós não temos direito nem de lanche, é... 

a educação/ o professor ele não tem direito nem de lanche, inclusive ele 

[Governador do Estado de Goiás] mandava, não sei se você ficou sabendo, 

ofício falando que nós não podíamos lanchar [a merenda escolar oferecida 

aos alunos], nós não temos incentivo nenhum assim. Goiás é um dos piores 

em termos de valorização do profissional tanto em termo financeiro 

quanto de incentivo mesmo. [...]. (Francisca, Entrevista, fev. 2016). 

 
Excerto 9 

[...] Nos próximos anos, pretendo fazer Mestrado na área, embora não 

tenhamos tanto incentivo por parte do governo estadual. (Amora, 

Questionários Reflexivo, fev. 2017). 

 

Os excertos revelam que ambas as professoras estão frustradas com a falta de incentivo 

do governo e com suas imposições. Francisca chama a atenção para outra perda de direito do 

docente – o de ingerir a merenda escolar. Ela afirma que o governo não estimula a profissão, 

ao contrário, somente tem colocado objetivações aos professores, que acabam, no seu fazer, 

subjetivando-se ao reproduzirem essas imposições. Sobre essa situação, cabe mencionar as 

considerações de Rollemberg (2003, p. 251) quando realça as imagens negativas em torno do 

docente, afirmando: “destaco a falta de crédito que o professor vem recebendo no Brasil, 

desvalorizados por muitos, como não possuindo o conhecimento necessário para exercer a 

profissão. Esse profissional não se atualiza, na maioria das vezes, e não recebe estímulo, de 

nenhum tipo, das autoridades competentes. [...]”. Percebemos ainda que Rollemberg (2003) 

confere a falta de estímulo aos docentes, por parte das autoridades, como um fator 

consubstancial para a não atualização desses profissionais. A fala da autora dialoga com o 

Excerto 9, no qual Amora evidencia a vontade de realizar o mestrado mesmo não tendo 

incentivo do governo estadual. 

Dessa maneira, se, como menciona Arroyo (2000, p. 115), “o trabalho nos molda”, 

consequentemente, as condições de trabalho que vivenciam os docentes marcam o que esses 

sujeitos pensam, bem como influenciam/moldam o seu saber-fazer educativo. Sendo assim, as 
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(auto)representações que os professores carregam resultam de uma complexa relação entre os 

múltiplos espaços e tempos nos quais exercem seu ofício. No exercício da profissão, na 

representação social que lhe é conferida na mídia, na sociedade e nas políticas públicas, o 

professor, mediante o processo de socialização profissional, vai incorporando o “ser professor” 

e constituindo a sua identidade no âmbito do trabalho (OLIVEIRA; ARAÚJO; GONÇALVES, 

2016). Conforme Arroyo (2000, p. 124-125), nós, professores, “[...] [a]prendemos convivendo, 

experimentando, sentindo e padecendo a com-vivência desse ofício”. 

Contudo, nessa “com-vivência”, nesse padecer e sentir do ofício, os professores 

envolvem-se em seu trabalho e “investe[m] em valores que acredita[m] ser representados por 

seu ensino” (OLIVEIRA, 2013, p. 72), porém as (auto)representações entre o que é desejável 

e o que de fato vivenciam em condições de trabalho podem contradizer e frustrar suas 

expectativas, levando à desmotivação da profissão. Nesse âmago, algumas pesquisas 

educacionais têm reconhecido que, em um futuro próximo, faltarão profissionais na carreira 

docente (GATTI, 2010; OLIVEIRA, 2013). Tal situação é fruto das representações e 

expectativas docentes não correspondidas na profissão – baixo salário, deterioração das 

condições de trabalho, desvalorização – e que influenciam (in)diretamente a escolha do curso 

superior por parte dos jovens que terminam o EM (OLIVEIRA, 2013). Amarílis também 

refletiu nesse sentido, como mostra o excerto a seguir: 

 

Excerto 10 

É uma profissão cada vez mais desvalorizada socialmente, com muito 

poucos atrativos, especialmente para futuros professores; mal 

remunerada e com rotina desgastante. Particularmente em Goiás, 

percebemos apenas a retirada de direitos, a desvalorização e o desprezo ao 

profissional, contrapondo-se a uma maior cobrança de resultados. 

(Amarílis, Questionário Reflexivo, mar. 2017). 

 

Amarílis retoma os aspectos negativos da carreira, os quais, em sua maior parte, 

resultam de ações do governo estadual, como anteriormente ponderamos. A participante 

evidencia que essas objetivações do governo, principalmente o estadual, têm conduzido à 

desvalorização da carreira de professor e, consequentemente, repercutem na falta de interesse 

pela profissão. A respeito dessa situação, Arroyo (2000) pondera que o trato que essa classe 

recebe, seu salário negado, suas condições de trabalho, não são produto específico de um 

governo, mas vem de longe, da história dessa profissão, e se reproduz no imaginário social do 

qual os administradores valem-se como justificativa para a carreira e políticas relacionadas a 

esse ofício. Uma representação que se constituiu em torno desse ofício e que os governos 



66 

manipulam contra a categoria “[...] ‘para professor(a) esse salário não está tão ruim!’ Para ser, 

para o que somos. Como pesa essa imagem! Somos a imagem que nos legaram, socialmente 

construída e politicamente explorada [...]” (ARROYO, 2000, p. 35).  

Ainda falando dessas objetivações do governo estadual e federal para com os 

professores, as quais podem refletir no processo de subjetivação desses sujeitos, as docentes 

Francisca e Amora ressaltaram duas ações – a retirada da titularidade 18  e a reforma da 

previdência: 

 

Excerto 11:  

Olha, eu... principalmente [risos], eu não posso falar, né [riso]... mas assim 

eu não tenho notado incentivo por parte do governo [estadual]. Inclusive 

até títulos que nós/que ele nos incentivou a fazer, nós fizemos, eu tenho 

um título que eu fiz, eu, até fome eu passei para fazer, para mim poder 

pagar e ele tirou da gente. (Francisca, Entrevista, fev. 2017). 

 

Excerto 12:  

O próprio governo mesmo, não vamos muito longe não, essa/lógico que eles 

vão aprovar essa questão da reforma da previdência, o professor não 

entrou como quadro especial, agora você imagina, você trabalhar 65 

anos dentro da sala de aula com adolescentes, com 35, 40 alunos na sala 

de aula, ele não vai ter o mesmo rendimento. [...] Então assim, o próprio 

governo vai achatando mesmo, eu falo que nas próximas gerações vai ser 

muito difícil ser professor. [...]. (Amora, Entrevista, fev. 2017). 

 

No Excerto 11, Francisca reflete sobre o modo como a retirada da titularidade por parte 

do governo estadual acaba por constituir verdades que pautarão as possíveis formas de 

subjetivação para que o professor se estabeleça na profissão. Apesar de se submeter a essa 

situação, visto que lhe foi imposta, no seu enunciado Francisca verbaliza sua discordância com 

o governo estadual que impôs essa verdade sobre sua categoria de profissionais.19 

No que se refere ao enunciado de Amora, Excerto 12, precisamos considerar que, 

durante o período de geração de dados, estava tramitando no Congresso Brasileiro o texto da 

reforma trabalhista20  e da previdência no formato de Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC).21 O texto, até o momento da geração de dados, previa que, para ter acesso ao benefício 

da aposentadoria, o trabalhador teria de alcançar 65 anos de idade e o mínimo de 25 de 

                                                
18  Ver nota de rodapé 15. 
19  Como discutiremos mais detalhadamente no capítulo 4, analisamos essa verbalização da professora como uma 

forma de resistência. 
20  O texto-base do Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 38/2017, referente à reforma trabalhista, foi aprovado no 

Senado em 11/07/2017 e publicado no Diário Oficial da União em 14/07/2017. 
21  A votação referente à PEC nº 287/2016, conhecida como Reforma da Previdência, não havia sido realizada 

até a data de finalização deste trabalho. 
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contribuição. Tendo isso em vista, a docente evidencia ser essa outra tecnologia do poder, pela 

objetivação que tal proposta direciona ao sujeito professor, pois, ao não colocar o docente como 

quadro especial, o discurso institucional constrói saberes que estabelecem o verdadeiro para a 

docência. Contudo, segundo Amora, essa reforma desestimula o interesse pela carreira de 

professor, pois um profissional que trabalhe até 65 anos em salas lotadas não terá o rendimento 

esperado, ou seja, essa situação terá consequências negativas para o ensino.  

Cabe destacar que desde a professora menos experiente (Lua, 1 ano na profissão, 

professora contratada) até a mais experiente (Amarílis, efetiva, docente há 33 anos) a 

representação de que os governos estadual e federal somente preocupam-se com números e de 

que o sistema oprime o profissional docente é recorrente. É unânime, entre os participantes, a 

frustração com o modo como o professor é colocado nas relações de poder/saber/verdade 

instituídas pelo sistema e pelo governo, principalmente o estadual. Desse modo, as análises 

revelam que as práticas discursivas e não discursivas do governo estadual e federal exercem o 

poder de produzir saberes e efeitos de sentido sobre a prática docente e, na mesma medida, 

produz representações sobre o professor. Esse, por sua vez, muitas vezes acaba subjetivando 

“aceitando” essas objetivações para continuar na profissão, mas deixa verbalizada sua 

resistência, sua desidentificação com esses discursos impostos à sua profissão. 

Cabe pontuar que, além das objetivações do governo, os discursos veiculados 

socialmente também são fatores que interferem nas (auto)representações dos professores, 

repercutindo nas identidades desses profissionais. Nos dados gerados em nosso estudo, 

pudemos perceber que os participantes evidenciam a falta de reconhecimento da sociedade e os 

discursos que colocam em circulação sobre o professor como outro ponto que objetiva a 

categoria.  

 

3.4 Nobre profissão desvalorizada – a docência nas tramas discursivas da sociedade 

 

Além das objetivações resultadas do “sistema opressor”, os professores evidenciam que 

o modo como o professor e a escola pública são discursivizados socialmente têm implicações 

nas (auto)representações sobre a docência. Nesse sentido, no excerto a seguir, Joaquina revela 

outros discursos que dizem sobre o professor de escola pública – aqueles provindos da 

sociedade –, e que estão carregados de representações negativas sobre o colégio público e o 

profissional que atua nesse contexto. 
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Excerto 13:  

[...] eu penso que a maioria das pessoas acham que a escola pública é de 

qualquer jeito, pode estudar de qualquer jeito, pode ser de qualquer 

jeito, tem mais facilidade de passar, você sabe que a sociedade enxerga 

dessa forma e nem sempre, não é assim. Nós temos também que seguir, a 

escola, todos têm que seguir, os professores nas escolas todos são 

profissionais, seguem, tem conhecimento, adaptam muita coisa, rebolam para 

fazer de todas as formas para conseguir material, dar uma boa aula, e 

assim.../mas a sociedade não vê com esses olhos, vê da forma negativa. 

(Joaquina, Entrevista, fev. 2017). 

 

Para Joaquina, uma questão que tem interferido nas (auto)representações dos docentes 

de escolas públicas do nível médio está relacionada às representações que circulam socialmente 

sobre o docente desse contexto. Ao colocar que a sociedade vê a escola pública de forma 

negativa, Joaquina corrobora o argumento de Arroyo (2000), quando pontua que ainda existem 

pessoas que só veem negatividade na escola e no professor público. Cabe destacar também que, 

de acordo com o enunciado da docente, a “facilidade para passar”, em ser aprovado, é uma 

representação que circula socialmente e que tem conduzido as pessoas a acharem que a escola 

pública é “de qualquer jeito”. Contudo, Joaquina frisa que os professores da escola pública são 

profissionais que fazem o que podem para desenvolver um bom trabalho superando os 

obstáculos da profissão e do contexto (como a falta de material, estrutura, etc.)22. Ela destaca 

novamente, pela repetição do verbo “seguir”, que essa questão da facilidade de aprovação é 

resultado do sistema de ensino. Assim, podemos depreender que essa política nacional do Ideb 

pode estar corroborando essas representações negativas sobre a escola pública. 

Ademais, essa (auto)representação da professora dialoga com as elucidações de Sousa 

(2008) quando analisa as manchetes com constatações “comprovadas” que dizem a “verdade” 

sobre as escolas brasileiras do EM. A autora pontua que “podem-se ler dados que objetivam a 

escola particular como a que prepara melhor o aluno, a escola pública como a incapaz de formar 

bons estudantes. [...]” (SOUSA, 2008, p. 101). Diante disso, podemos notar esses enunciados, 

bem como as representações veiculadas na mídia, pela sociedade e pelo currículo, como formas 

que objetivam a “escola ideal”, figurando como técnica de subjetivação que fazem com que os 

indivíduos se identifiquem com certos lugares e categorias, já que, “[i]nserido em relações de 

poder e resistência, o professor, ora reduzido a um técnico, ora promovido a agente essencial 

de transformação social, é objetivado nas tentativas de ‘definir o que é, o que deve ser e como 

deve ser o professor (MARTINS, 2004, p. 109)’” (SOUSA, 2008, p. 102). Todavia, como 

                                                
22 Destacamos que isso também é uma forma de resistência evidenciada por Joaquina, contudo, como, nesse 

capítulo, estamos considerando os processos de objetivação e subjetivação, não problematizamos sobre essa 

resistência, embora ela se faça presente no excerto 13. 
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realça a referida autora, essas práticas discursivas e não discursivas sobre o professor podem 

encontrar formas de resistência que “possam permitir aos sujeitos uma reflexão sobre os 

acontecimentos e um domínio maior sobre suas escolhas” (SOUSA, 2008, p. 101). Os docentes 

participantes desta pesquisa parecem encontrar-se nesse âmbito de reflexão sobre os modos 

como são colocados nos jogos de verdade, como será mais bem discutido no capítulo 4.  

Foi recorrente, no discurso dos participantes, a insatisfação com as representações e 

práticas discursivas que a sociedade evidencia sobre o profissional de escola pública. A esse 

respeito, cabe destacar, com Rollemberg (2003, p. 251), que “[a] construção da identidade do 

professor é cercada de ideias e mitos desenvolvidos na sociedade, baseando-se principalmente 

no estabelecimento de aspectos negativos e positivos dessa caracterização”. Nesse estudo de 

caso, os participantes destacaram os aspectos negativos dessa caracterização, que, inclusive, 

têm corroborado com a desmotivação na carreira de professor.   

Os excertos a seguir mostram o momento em que Laura e Antônia abordam essa 

questão, evidenciando os reflexos dessas caracterizações negativas em suas identidades e para 

a contínua queda na procura pela profissão docente. 

 

Excerto 14 

O professor é visto pela sociedade como um profissional desvalorizado, 

para muitos é uma profissão que “não dá futuro” e o país já enfrenta as 

consequências da falta de interesse pela docência. (Laura, Narrativa, nov. 

2016). 

 

Excerto 15 

Nós professores somos malvistos pela sociedade. Sendo que nossa 

profissão tinha que ser a mais bem-vista por todos, afinal somos nós, os 

professores, que formamos todas as outras profissões. (Antônia, Narrativa, 

fev. 2017). 

 

Os excertos sinalizam certa resistência dos participantes com as representações e 

discursos recorrentes socialmente em relação à profissão docente. Laura menciona uma 

representação que veicula socialmente a respeito da sua profissão – “não dá futuro”. Notamos 

que, na visão da participante, isso reverbera a falta de interesse de novas pessoas pela docência. 

Já Antônia afirma que a sociedade vê o docente de modo negativo, mas ela defende os aspectos 

positivos da profissão, a partir de uma representação recorrente – professor é a profissão que 

forma outras profissões. Desse modo, essas representações evidenciadas por Antônia e Laura 

mostram-se imbricadas pelo modo como a docência é discursivizada socialmente. 

Os enunciados das professoras conduzem-nos a refletir sobre a relação entre o modo 

como o professor é objetivado pelos discursos sociais e a questão da queda da procura por 
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cursos de Licenciatura. O trecho “tinha que ser a mais bem-vista” revela que não há essa visão 

positiva da educação, já que, socialmente, diz-se que essa é uma profissão que “não dá futuro”. 

Nesse sentido, dada a recorrência desses discursos que se colocam como saberes sobre a 

docência, esses vão objetivando os jovens e futuros interessados em ingressar na carreira, de 

modo que, caso se subjetivem tomando esses discursos como verdades, podem perder o 

interesse por essa profissão. 

Também cabe pontuar que Laura e Antônia são professoras no estágio inicial da 

profissão, de modo que essas (auto)representações podem ter implicações latentes em suas 

identidades profissionais. A respeito disso, destaco a fala de Machado (2006, p. 117), que 

afirma: 

 

[e]m relação à imagem projetada pela sociedade sobre a profissão docente, 

nós concordamos com Carrolo (1997) e Villa (2001) quando dizem que as 

experiências vivenciadas pelo(a) professor(a), e nós acrescentamos pelo(a) 

licenciando(a) especialmente, podem afetar de forma contundente na 

construção da(s) identidade(s) pessoal e profissional. Se retomarmos Moita 

(2000), Nóvoa (1997, 1999, 2000), Pimenta (2002a, 2002c), Pimenta e Lima 

(2004) quando salientam que a identidade se estende e se nutre da história de 

vida do(a) profissional, e se considerarmos a imagem muitas vezes negativa 

que a sociedade projeta sobre a profissão docente, além das primeiras 

experiências do(a) jovem professor(a) que podem vir repletas de incertezas, 

angústias, medos etc., então deveríamos ter uma preocupação mais focada 

nos anos iniciais de profissão. 

 

Nesse âmbito, devemos dar atenção às (auto)representações (subjetivações) que os 

professores estão evidenciando em seus discursos. Barcelos (2010), por exemplo, também 

constatou, em suas análises, que a frustação perpassava as histórias que as professoras 

participantes de sua pesquisa contavam ao descreverem um contexto em que não eram 

valorizadas ou eram ignoradas. Nesse sentido, as representações (objetivações) negativas 

advindas da sociedade refletem no processo de subjetivação dos profissionais desse contexto, 

como podemos perceber no excerto de Dihsud. 

 

Excerto 16 

Isso [negatividade em torno do professor e da escola pública] nós vemos por 

todo lado, pessoal fala: “Não, escola pública? Coloca lá não! Tem que 

colocar é na particular”. Sempre o pessoal fala isso. Por que? Porque eles/a 

população sabe que o professor de lá está desmotivado, lá ele tem que 

passar todo mundo, entendeu?! Então o professor ele não está tendo tanta 

força. Se você, é... for profissional mesmo, como manda ali, é... como você 

quer ser, você sofre, bastante. [...]. (Dihsud, Entrevista, dez. 2016). 
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Dihsud revela qual a representação que a sociedade tem sobre o professor de escola 

pública – “desmotivado”, “aprova todo mundo”. Para o participante, essas representações em 

torno do professor de escola pública são fruto do que, socialmente, é colocado sobre esse 

contexto público, como a “aprovação quase automática dos alunos” instituída pelas políticas 

educacionais, mediante pressão dos governantes, conforme discutimos anteriormente. O 

enunciado do participante também revela que o professor “não está tendo força” para resistir 

às objetivações e acaba subjetivando-se aceitando as imposições, pois, se for agir como 

profissional, não aprovando alunos que não sabem, por exemplo, sofre bastante, com a 

pressão23 e até pela perda do emprego, no caso dos contratados.  

Nesse preâmbulo, revisitamos os dizeres de Paraguassú (2017, p. 85) de que 

“[h]istoricamente são construídas verdades e interditos nas malhas sociais; a repetição, 

aprovação ou readaptação de discursos e práticas conduzem a ação dos sujeitos. A verdade que 

um sujeito enuncia interfere no modo de ação daquele que está em relação com esse sujeito. 

Ambos se objetivam, como tomando o outro como objeto de saber”. No caso, notamos que a 

repetição de discursos sociais acaba conduzindo o processo de subjetivação desse professor, 

pois, como ressalta Paniago (2005, p. 124), a partir de Foucault (2001), “[é] o discurso que 

articula o cruzamento do poder e do saber para produzir o sujeito e, assim, fabricá-lo”. 

Todavia, no seu dizer, Dihsud e os outros professores não deixam de expressar um forte 

incômodo diante do fato de a profissão docente não ser valorizada socialmente. Evidenciaram 

seu descontentamento enquanto ecoavam o desejo de reconhecimento pelo trabalho que 

realizam. Mediante essa expressão de cansaço e descontentamento dos professores ante a 

desvalorização cabe ressaltar que isso têm implicações inclusive na saúde desses sujeitos. A 

esse respeito, Paula e Naves (2010) investigaram sobre o estresse e o bem-estar de docentes de 

uma escola pública de Uberlândia, Minas Gerais, e também constataram que a desvalorização 

profissional e social pode desencadear estresse nocivo e cumulativo, o que, consequentemente, 

também pode ocasionar a Síndrome de Burnout24 (PARAGUASSÚ, 2017). Paula e Naves 

(2010) apontam que a falta de valorização de seu trabalho gera um grande desgaste emocional 

nesses profissionais, provocando angústia, medo e estresse nos professores. Ademais, 

conforme as autoras, o trabalho docente demanda tempo e investimento, porém, fatores como 

                                                
23  No capítulo 4 discutiremos sobre a vigilância na escola quando há muita reprovação dos alunos. 
24  Trata-se de uma síndrome psicossomática, “também conhecida como Síndrome do Esgotamento, pelas 

consequências físicas que desencadeia no corpo daquele que está em processo de burnout; ou Síndrome da 

Exaustão pela sintomatologia de exaustão emocional; ou Síndrome da Desistência Simbólica, por ter como 

uma de suas consequências o não envolvimento emocional do trabalhador com aquilo que faz, mesmo que 

não se ausente fisicamente do local de trabalho”. (PARAGUASSÚ, 2017, p. 24). 



72 

a desvalorização corroboram negativamente no modo como esses sujeitos representam suas 

identidades. Assim, destacam que 

 

[o]s baixos salários, a insegurança dos contratos temporários e o controle 

externo de seu trabalho são outros “fios” que tecem o estresse das professoras. 

A má remuneração que sempre caracterizou o magistério, especialmente nas 
séries iniciais e no ensino fundamental, afeta negativamente a identidade das 

professoras, inclusive no âmbito de suas vidas privadas. (PAULA; NAVES, 

2010, p. 64). 

 

No caso de Rosa, como veremos a seguir, a desvalorização vinda da sociedade refletiu 

na sua constituição identitária, de modo que busca realizar um trabalho ainda melhor, agindo 

como uma profissional que se responsabilizou em “ser professora”. Observemos seu excerto: 

 

Excerto 17 

[...] não é fácil [ser professor de escola pública] porque além da não 

valorização do governo ainda tem a parte da sociedade que não 
reconhece o trabalho que o professor faz, que a escola faz. Então nós 

encontramos muitos obstáculos em relação à valorização do profissional, 

mas isso não quer dizer que você não precise fazer um bom trabalho, 

pelo contrário, se seu aluno está ali, se você se responsabilizou em ser 

professor, você tem que dar o melhor de si, mesmo sabendo de todos os 

empecilhos que tem na educação, mas você tem que ser um excelente 

profissional [...] de certa forma os professores têm uma parcela muito 

grande de responsabilidade em relação aos cidadãos que estamos 

formando, então nós temos que ter essa preocupação também [...]. (Rosa, 

Entrevista, mar. 2017) 

 

No excerto, a participante evidencia que a profissão de professor não é fácil, posto que 

não há valorização por parte do governo, tampouco pelo meio social. Nesse sentido, 

concordamos com Oliveira (2014) quando afirma que a representação “desvalorizada” envolve 

não apenas os aspectos de desvalorização individual, mas encontra suas origens na 

representação social de desvalorização da profissão docente por parte das decisões políticas 

que regem a educação no país, e, como evidenciam os professores nesta seção, mediante a 

desvalorização por parte da sociedade.  

Rosa também afirmou que o docente tem grande responsabilidade social. Esse 

enunciado da participante remete-nos às considerações de Arroyo (2000) quando destaca que, 

frente à crise, aos discursos negativos e às ameaças de “descaracterização da profissão”, surge 

a necessidade de uma defesa da função social da profissão docente. Na visão do autor, tem-se 

visto, nas últimas décadas, uma busca pela afirmação e defesa da identidade profissional de 

professores diante da descaracterização da escola e da ação educativa. Isso porque, segundo 
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ele, a educação tem sido tratada como “[...] uma terra vadia, sem cercas [...]. Qualquer um 

entende, palpita sobre a escola, aceita ser professor(a), secretário(a) ou gestor de educação. 

[...]” (ARROYO, 2000, p. 22-23). Contudo, cabe considerar que há todo um conjunto de 

saberes, pré-construídos, que comparecem e que sustentam esse enunciado de Rosa, reforçando 

a ideia de que a educação, mediante a ação do professor, tem grande responsabilidade social 

na formação da cidadania dos discentes. 

Ademais, há, no excerto, a reiteração da representação de que “ser professor é padecer 

no paraíso”, em uma alusão a Oliveira (2014), posto que, apesar das dificuldades da carreira, 

esse profissional tem a responsabilidade social em “formar alunos cidadãos responsáveis”. 

Assim, no discurso de Rosa, tal como no de outros participantes, sobressai esse paradoxo 

amor/ódio, prazer/sofrimento ao falarem da docência. 

De modo geral, percebemos, nesta seção, que as objetivações da sociedade sobre a 

profissão docente também refletem nos processos de subjetivação desses profissionais. 

Podemos notar em nossas análises que até mesmo o processo de escolha pela carreira não está 

alheio ao contexto social desses sujeitos. Assim, as representações que apresentam a docência 

com uma profissão “adequada” à mulher, bem como o meio social e familiar dos professores, 

também marcam as identidades desses sujeitos. Passemos a refletir sobre o assunto. 

 

3.4.1 Entre objetivações e subjetivações – o que a opção profissional (re/des)vela sobre a 

docência 

 

Outras análises podem ser feitas se considerarmos o processo de escolha da profissão 

por parte dos participantes. Dos professores apenas cinco afirmaram ter escolhido a profissão 

como primeira opção e mesmo aqueles que afirmaram ser essa a sua vocação, como Dihsud, 

enunciaram que sua primeira opção não era a Licenciatura. Kiki, por exemplo, coloca que 

sempre gostou da profissão, mas, devido à cobrança do sistema capitalista, queria cursar a 

faculdade de Direito, contudo, como suas condições financeiras não permitiram, voltou-se para 

a Licenciatura. Diante disso, somos levados a refletir sobre a situação dos cursos de 

Licenciatura e dos profissionais que escolhem essa graduação. São pessoas que escolheram o 

curso por falta de opção, devido a condições financeiras, à situação e ao contexto em que se 

encontram, por questões relativas ao gênero ou por influência familiar? Ou são pessoas que 

optaram pela carreira porque realmente essa era sua vontade? 

Para refletirmos sobre o que essa opção pela Licenciatura (re/des)vela sobre a docência, 

trazemos alguns excertos nos quais os professores comentam sobre sua opção profissional. A 
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seguir, colocamos o excerto no qual Francisca explica o motivo de sua escolha pela profissão 

docente. 

 

Excerto 18 

É... a minha mãe era professora e ela sempre falava que queria que nós 

fossemos professoras também, porque ela achava que era uma profissão 

boa para mulher. Era tranquilo, uma profissão boa. Ela gostava do que fazia 

e queria que nós fossemos. Nós somos 4 filhas, 3 são professoras, só uma que 

não é. Aí então eu acho que eu já cresci com isso na cabeça. (Francisca, 

Entrevista, fev. 2017). 

 

Observamos que a primeira justificativa de Francisca para seu ingresso na carreira de 

professor foi “minha mãe era professora”. Esse enunciado evidencia a articulação entre escolha 

profissional e fatores socioafetivos, pois a figura da mãe representa um modelo social a ser 

seguido pela docente, sendo esse o fator que a conduziu para a carreira docente. Sendo assim, 

ao assumir como sua a representação da mãe, a professora revela a força do histórico e do 

social, ou seja, dos significados socialmente produzidos, na constituição da sua identidade 

profissional.  

Ademais, sua argumentação revela sentidos sobre a docência que podem ser entendidos 

quando recorremos à história dessa profissão, notadamente no que se refere à feminização do 

magistério e às condições de trabalho oferecidas às professoras. Em uma sociedade machista, 

o magistério é a profissão aconselhada pela mãe, pela mídia, uma representação social (e 

objetivação!) criada em torno dessa carreira e da imagem feminina, que não é neutra, pois, 

como percebido no excerto, a opção por essa profissão é um processo que envolve a sua história 

pessoal, familiar, social, relacionando-se aos limites impostos a ela, como a condição de 

membro do setor popular, e, principalmente, a sua condição de mulher (ARROYO, 2000). 

Em sua pesquisa, Tardif (2014, p. 76) também constatou que “muitos professores, 

especialmente mulheres, falaram da origem familiar da escolha de sua carreira, seja porque 

provinham de uma família de professores, seja porque essa profissão era valorizada no meio 

em que viviam”. Tendo isso em vista, o autor concluiu que a ideia de “mentalidade de serviço” 

era peculiar a certas ocupações femininas, de modo que a docência era vista como um trabalho 

característico às mulheres. Nesse viés, a opção pela docência, mostrada no excerto anterior, 

pode ter sido influenciada por algum desses fatores, já que não se trata de um processo neutro 

em relação à escolha. 

Também é relevante refletirmos sobre o seguinte trecho do Excerto 18 – “ela achava 

que era uma profissão boa para mulher”. Notamos que esse enunciado está arraigado em uma 
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visão tradicional da docência, como ponderamos anteriormente, que Francisca reconheceu 

(subjetivação) para si. Logo, esse excerto relaciona-se com as elucidações de Louro (1997, p. 

104), quando afirma que “[i]nicialmente [...] combinam-se elementos religiosos e ‘atributos’ 

femininos, construindo o magistério como uma atividade que implica doação, dedicação, amor, 

vigilância. As mulheres professoras — ou para que as mulheres possam ser professoras — 

precisam ser compreendidas como ‘mães espirituais’”. Dito isso, nessa visão, fruto da 

sociedade machista, a docência seria a profissão adequada aos atributos femininos. 

Outra professora também pontuou sobre a influência familiar para sua opção pela 

carreira docente, conforme evidencia o excerto a seguir. 

 

Excerto 19 

[...] na minha família a maioria, tudo é professor, tudo sempre trabalhou 

na escola, então praticamente eu nasci dentro da escola. Meu pai era 

professor, minha irmã [mais velha] era professora, depois a [nome de outra 

irmã, mais nova] é professora, minha mãe trabalhava nos serviços gerais e 
aqui na região não tinha outra opção. Aí eu fiz magistério, aí eu passei para 

Letras e Pedagogia, optei por Letras [..] na região [...] melhor opção era 

professora. Mas assim, eu sempre falo, as vezes não é a profissão do meu 

sonho, mas eu me dedico a tudo aquilo que eu faço. (Amora, Questionário 

Reflexivo, fev. 2017). 

 

Amora afirma que na sua família todos estão de algum modo envolvidos com a escola, 

com exceção de sua mãe, que trabalhava nos serviços gerais, os demais – seu pai e irmãs – 

eram/são professores. Essa questão, aliada ao fato de haver pouca opção de cursos, além da 

Licenciatura, na região em que reside, conduziram-na à docência. Contudo, como afirma ao 

final do enunciado, apesar de essa não ter sido a profissão de seu sonho, dedica-se ao que faz. 

Assim, depreendemos, desse excerto, que a opção pela carreira, apesar da influência familiar, 

deve-se, em grande medida, à falta de opção no contexto da participante.  

Nesse sentido, destacamos as considerações de Tardif (2014) quando afirma que 

devemos pensar a identidade considerando a sua dimensão temporal. Isso significa que o 

professor assume uma identidade que vem não somente pela memória, mas também pela 

inscrição de vida do docente e sua construção ao longo de uma carreira. O autor coloca que “é 

impossível compreender a questão da identidade dos professores sem inseri-la imediatamente 

na história dos próprios atores, de suas ações, projetos e desenvolvimento profissional” 

(TARDIF, 2014, p. 107). Desse modo, Amora foi constituindo-se com professora a partir dessa 

sua inscrição na vida – a influência familiar, aliada à falta de opção de cursos e ao fato de 

haver, na sua região, cursos de Licenciaturas. 
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Tendo isso em vista, realçamos outro excerto no qual podemos perceber como a história 

dos sujeitos reflete em suas identidades profissionais: 

 

Excerto 20 

Tornei-me professora porque, na época, era praticamente a única opção de 

um concurso público e estabilidade no emprego nas cidades do interior. 

O que mais contribuiu para isso foi não poder mudar-me para a capital, 

em virtude de ser a companhia da minha mãe e, posteriormente o 

surgimento de concurso público na região. (Amarílis, Questionário 
Reflexivo, fev. 2017). 

 

Amarílis evidencia que a profissão de professor era a única opção de estabilidade em 

uma cidade do interior. Desse modo, no excerto, ela demonstra que as circunstâncias acabaram 

colaborando para seu ingresso na docência. Fica evidente que o processo de escolha 

profissional, embora individual, é uma construção social e histórica, determinada por múltiplos 

motivos. Em princípio, a interlocutora não apresentava interesse pela profissão docente, 

contudo, as condições sócio-históricas (ser mulher, residir no interior, não poder mudar-se para 

a capital), acrescidas de fatores emocionais (companhia da mãe), encaminharam-na à carreira. 

Nesse sentido, Amarílis foi objetivada pelas condições sociais e afetivas e “aceitou” essas 

objetivações, o que a conduziu à profissão docente. 

Desse modo, notamos que o motivo e a argumentação da interlocutora em torno da sua 

(falta de) “opção” pela carreira também revelam sentidos sobre a profissão de professor. Nóvoa 

(2000) esclarece que a profissão docente foi, durante muito tempo, uma atividade profissional 

destinada às mulheres, uma ocupação secundária, de baixa remuneração, que despertava pouco 

interesse das classes favorecidas, mas que garante ingresso mais rápido ao mercado de 

trabalho, como foi o caso de Amarílis. 

Sobre essa situação de ingresso na carreira docente por circunstâncias pessoais e 

sociais, cabe ressaltar a fala de Lêda sobre como se deu sua “entrada” na profissão: 

 

Excerto 21 
Eu queria fazer Engenharia Agrônoma, porém engravidei e não pude 

mais. Então, fiz Letras para aprender Língua Portuguesa. (Lêda, Questionário 
Reflexivo, fev. 2017). 

 

Nesse enunciado, a professora revela que, a priori, sua opção não era pela docência, 

todavia, as circunstâncias acabaram colaborando para isso. Essa situação da licenciatura como 

uma segunda opção profissional também ecoa em outros estudos realizados, tal como o de 

Oliveira (2013). A partir do excerto acima, observamos que a professora abdicou de sua 
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vontade de cursar Agronomia após engravidar. Convencida de que sua realidade social não 

oferecia alternativa, a docente acabou optando pela Licenciatura e pelo curso de Letras, com 

vistas a “aprender LP”. 

Posto isso, acreditamos que nossos dados evidenciam que a representação profissional 

envolve as histórias de vida de cada um dos professores, sua realidade social, o contexto em 

que vivem, suas condições financeiras, questões familiares e representações (objetivações) em 

torno da docência. Ademais, os relatos apresentados por Kiki, Lêda, Amarílis e Amora sobre 

a segunda opção pela carreira de professor, conduz-nos a questionamentos passíveis de 

discussão no âmbito da formação de professores: “Por que a docência não é uma profissão 

suficiente e se torna uma alternativa no caso de não haver possibilidade de exercício de outra 

atividade?” (OLIVEIRA, 2013, p. 207). 

Diante disso, notamos que os discursos dos participantes evidenciam um paradoxo da 

docência. Não era a “profissão dos sonhos”, é uma carreira difícil, mas, ainda assim, esses 

sujeitos nela permanecem porque gostam. Dito isso, e considerando a constante ênfase nos 

discursos do amor pela profissão, indagamos se essa representação não teria reflexos de um 

modelo tradicional ainda arraigado na ideia de docência por vocação, dom e amor. Assim, 

nesse paradoxo amor/ódio, prazer/sofrimento, percebemos que para os participantes o 

gostar/amar a profissão é fundamental para a permanência na carreira docente. Desse modo, 

diante das objetivações sobre a docência, ser apaixonado pela profissão aparece como uma 

forma de subjetivação para continuar na carreira.  

À luz disso, passamos a discutir, no próximo tópico, sobre esse traço vocacional e 

apaixonante da docência e como isso tem refletido nas (auto)representações, (re)constituindo 

as identidades dos professores. 

 

3.5 Nobre profissão apaixonante/amada: a vocação como prática de subjetivação 

 

Os dados evidenciaram a constante ênfase nos discursos do amor pela profissão, sendo 

possível perceber que os docentes subjetivam-se reconhecendo o traço vocacional desta. À luz 

dessa questão, Oliveira (2014, p. 96) pondera que “ser professor [...] no Brasil não é uma 

profissão valorizada, então, é preciso que haja uma adoração ou paixão para conseguir atuar 

como professor em meio a muitas adversidades”. Corroborando essa colocação, Arroyo (2000) 

afirma que por mais que se tente negar ou apagar esse traço vocacional e de ideal da figura do 

professor, é difícil apagar do imaginário social e pessoal sobre ser professor a ideia de 

“profecia”, de amor e dedicação. Conforme o autor: 
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[t]entamos superar uma herança social, vocacional, historicamente colada a 

nosso ofício: a imagem do mestre divino, evangélico, salvador, tão repetida 

como imagem em discursos não tão distantes. Discursos esquecidos, talvez, 

mas traços culturais ainda tão presentes. O ofício de mestre faz parte de um 

imaginário onde se cruzam traços sociais afetivos, religiosos, culturais, ainda 

que secularizados. A identidade de trabalhadores e de profissionais não 

consegue apagar esses traços de uma imagem social, construída 

historicamente. Onde todos esses fios se entrecruzam. Tudo isso sou. Resultei 

de tudo. (ARROYO, 2000, p. 33). 

 

Segundo Arroyo (2000), o traço vocacional é uma herança ainda imbricada nas 

(auto)representações em torno da figura docente. Podemos perceber isso nos nossos dados, 

visto que houve reiteração do traço vocacional, do amor e da paixão pela profissão. O excerto 

a seguir evidencia isso: 

 

Excerto 22 

Sou professora por vocação e opção, é onde me realizo enquanto 

profissional. Não me vejo exercendo outra profissão que não seja ligada à 
educação. Porém, no Brasil o professor ainda é um profissional 

amplamente desvalorizado e desrespeitado. (Ana Maria, Narrativa, mar. 

2017). 

 

Notamos que Ana Maria menciona a representação de ser professor por vocação e 

opção, mas ressalta o constante desafio de exercer a profissão no Brasil diante da 

desvalorização e do desrespeito com esse profissional. Seu enunciado também revela um teor 

positivo ao falar da carreira que escolheu. Diante disso, percebemos que a docente evidencia 

identificar-se com a profissão, “já que não se vê exercendo outra que não seja ligada à 

educação”. Contudo, seu discurso é marcado pela ênfase no tom vocacional de sua profissão. 

A esse respeito, Marchesi (2008) aponta dois sentidos para “vocação”. Segundo o autor (2008, 

p. 24), historicamente, o significado desse termo é entendido como uma “resposta altruísta a 

um chamado externo, o que inclui uma certa predeterminação, ser escolhido para essa tarefa”. 

Todavia, o termo vocação comporta outro sentido, “costuma ser atribuído, também, de forma 

genérica, àquelas atividades profissionais que exigem [...] envolvimento, dedicação e 

preocupação com os alunos, sem que isso suponha [...] chamado externo” (MARCHESI, 2008, 

p. 24-25). Em nossos dados, podemos perceber que vocação aparece nesses dois sentidos. No 

caso específico desse excerto de Ana Maria, vemos o termo vocação sendo usado, em seu 

discurso, no primeiro sentido ponderado por Marchesi (2008), uma vez que ela afirma ter um 

“dom natural” para ser professor. 
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Além dela, Dihsud, também evidenciou que sua vocação sempre foi ser professor, 

mesmo que a priori ele negasse. Destacamos os dois excertos nos quais ele explica que 

descobriu realmente que queria ser professor (Excerto 23) e o momento em que ele pondera 

sobre seu “amor” por dar aulas (Excerto 24): 

 

Excerto 23 
Olha, na verdade, foi na faculdade [que percebi que seria professor] [risos]. 

Na faculdade mesmo eu falava que não queria ser professor porque eu sempre 
já/já tinha sido professor antes. Só que aí eu falava não, vou trabalhar em 

Laboratório e tal. Só que aí é aquela coisa, você tem vocação para aquilo 

né, só que você quer negar aquilo [...] aí quando fiz [...] Estágio do Ensino 

Médio que aí acabou, eu pensei “ah não, pelo jeito é isso mesmo que eu 
quero”, é a minha vocação. Sempre tive mais facilidade [...]. (Dihsud, 

Entrevista, dez. 2016). 

 

Excerto 24 

[...] Para quem ama “dar aulas”, como eu, a profissão fica prazerosa, você 

se diverte, se estressa, aprende, erra e conserta o erro e ajuda os alunos na 

disciplina e na vida. (Dihsud, Narrativa, nov. 2016). 

 

Cabe destacar, para compreendermos melhor o excerto de Dihsud, que ele, antes 

mesmo de ingressar na faculdade, sempre esteve envolvido com a prática docente, lecionando 

em Cursos de Informática e também na igreja – escola bíblica. Todavia, quando escolheu 

Ciências Biológicas, pensava em atuar somente em Laboratórios, mas, durante o Estágio no 

EM, se (re)descobriu na profissão, percebendo que era aquela sua “vocação”, mesmo que 

tivesse “tentado negar tanto”. 

Se no Excerto 23 o participante expõe ser a docência sua vocação, no 24 ele evidencia 

o amor que tem por ela. Notamos que o docente realiza um movimento de identificação 

(ECKERT-HOFF, 2008) com a profissão, como percebemos pela utilização do pronome em 

primeira pessoa “eu”. Ademais, para o participante, amar a profissão torna o seu exercício mais 

prazeroso. Fica evidente o paradoxo envolvendo a profissão no trecho “diverte, se estressa, 

aprende, erra”, de modo que, novamente, o amar à profissão aparece como uma forma de 

subjetivação para continuar na carreira. Além de Dihsud, outros professores mencionaram o 

“amor pela profissão” como sendo crucial. Desse modo, inicialmente, identificamos, na 

entrevista realizada com Antônia, a escolha lexical “amor” para definir a profissão. 

Posteriormente, quando incentivada a explicar melhor essa representação, a participante passa 

a utilizar “paixão” para descrever seu sentimento pela profissão e pela disciplina que ensina, 

conforme evidenciam os excertos seguintes. 
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Excerto 25 

Ser professor para mim é uma tarefa muito difícil no meu ponto de vista como 

professora, porque envolve não só profissionalismo, mas também é... nós 
temos que ter amor no que fazemos, na profissão. (Antônia, Entrevista, 

fev. 2017). 

 

Excerto 26 

Para mim, para ser professor, na minha opinião, ele tem que ser apaixonado 

tanto na profissão como na disciplina lecionada, porque a profissão/ 

porque é gratificante você trabalhar em algo que gosta, você está trabalhando 

em algo que você ama [...]. (Antônia, Entrevista, fev. 2017). 

 

Antônia, por meio do seu discurso, mostra que sua identidade como professora se pauta 

no empenho em mostrar-se apaixonada pelo trabalho que realiza. No Excerto 25, notamos que, 

para a participante, o exercício da docência envolve não apenas o profissionalismo, mas sim, 

e essencialmente, o “amor pelo que faz”. Para ela, é necessário que o docente seja apaixonado 

pela profissão e pela disciplina que leciona para que desenvolva um bom trabalho, sendo que, 

como ressalta, é mais gratificante trabalhar naquilo que se ama. Nesse sentido, observamos 

que a professora subjetiva-se endossando essa representação de que o trabalho docente é feito, 

acima de tudo, por amor. 

A respeito da constante reiteração de uma prática feita de amor acima de tudo, cabe 

problematizar, com Arroyo (2000), essa visão da docência, já que ele mostra-se contra. Para o 

autor, essa imagem, veiculada socialmente, do magistério como uma ocupação “feita mais de 

amor, de dedicação do que de competências [...] tão divulgada” (ARROYO, 2000, p. 127-128), 

passa uma imagem “deturpada” de que a docência é uma profissão possível, suportável, para 

a qual “qualquer preparo serve” (ARROYO, 2000, p. 128). Nesse sentido, essa representação 

corroboraria a desvalorização da profissão, não reconhecendo o status profissional do 

professor. 

Outra professora ponderou sobre a essencialidade de ser apaixonado pela profissão, 

mas, no seu caso, o argumento utilizado para justificar essa paixão é mediante a situação do 

contrato, conforme discutiremos na seção 4.2. Observemos seu enunciado. 

 

Excerto 27 

Já nós, é... contratos temporários [...] pelo menos você tem que ser 

apaixonado em dar aula, não vou falar que você tem que ser apaixonado 

pela disciplina não, mas você tem que ser apaixonado em dar aula, porque 

você não vai poder escolher a disciplina que você vai lecionar [...]. 
(Laura, Entrevista, dez. 2016). 
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Notamos que Laura menciona a representação “ser apaixonada pela profissão” como 

uma necessidade devido à situação da contratação de professores no estado de Goiás, que 

conduz professores a lecionarem disciplinas diferentes da formação que possui. Entendemos 

que, para ela, a paixão docente seria uma mola propulsora para que o profissional se mantenha 

na carreira, já que constantemente o professor se encontra desafiado nas relações da prática 

docente e, muitas vezes, desanimado pelas dificuldades e pela desvalorização que enfrenta 

como contrato. Nesse sentido, percebemos que esse reconhecimento de si (subjetivação) como 

apaixonado por dar aula é resultado das objetivações colocadas ao professor contratado e acaba 

sendo o fator que mantém esses docentes atuando. 

Ressaltamos que, em nossos dados, foi mencionado pelos professores que o amor, a 

paixão pela docência, é essencial para o exercício dessa profissão. À luz dessa constatação, 

trazemos os dizeres de Paula e Naves (2010) quando pontuam que o “gostar de ser professor” 

está intimamente arraigado à ideia de vocação, amor, doação, missão a ser “naturalmente” 

assumida pelas mulheres, conforme vimos no Excerto 18, na seção 3.4.1. Desse modo, 

concordamos com as autoras quando argumentam que essa situação acarreta “uma 

supervalorização dos aspectos pessoais em detrimento da formação acadêmica”, “gerando 

obstáculos à passagem do plano maternal ao profissional, do plano afetivo ao político 

pedagógico” (PAULA; NAVES, 2010, p. 69). 

De modo geral, as análises realizadas na seção 3.4 revelam que as (auto)representações 

dos professores resultam de todo esse processo – das objetivações em torno da mulher, das 

condições econômicas e sociais desses sujeitos –, e, se a subjetivação é o reconhecimento de 

si (PARAGUASSÚ, 2017), quando esses professores reiteram o traço vocacional e o 

amor/paixão pela carreira como condição para o exercício da docência estão reconhecendo-se 

nesses discursos vocacionais sobre a profissão. Como destaca Paraguassú (2017, p. 41), o 

magistério é objetivado como um sacerdócio, nossa sociedade o considera como “uma missão 

e uma vocação, portanto, não se deve largar a mão do arado e olhar para trás”. Essas, segundo 

a autora, são verdades coletivas sobre a educação que circulam e que envolvem o sujeito 

docente que, por sua vez, pode subjetivar-se aceitando ou resistindo a tais objetivações. No 

caso, vemos os professores participantes desta pesquisa subjetivarem-se endossando esse 

discurso vocacional, mas como forma de continuar na profissão apesar das dificuldades 

enfrentadas. 

Observamos, neste capítulo, que, para os participantes da pesquisa, não é a própria 

categoria que tem o poder de (auto)representar-se, a representação geral dos professores sobre 

a docência é a de que são objetivados pelas práticas discursivas do governo estadual e federal, 
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da política nacional do Ideb, do Currículo Referência, da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) (BRASIL, 2016), entre outras. Nesse sentido, notamos que a dimensão discursiva 

presente nos enunciados aqui analisados evidenciam saberes instaurados e que mostram o 

professor desprovido de sua autonomia. Por esse viés, podemos associar os modos de 

objetivação presentes na imagem direcionada ao professor, que mediante práticas divisoras – 

entre sujeito capaz e incompetente, “professor marionete” e “professor super-herói” – 

estabelecidas pelo saber social, vão subjetivar esse sujeito docente ao considerar tais 

colocações como verdadeiras. Nessa mesma direção, os enunciados dos professores refletem 

nas considerações de Silva (2016, p. 86): 

 

[o] sujeito professor é objetivado e subjetivado através de práticas divisoras 

que os identificam como sábios/despreparados, como transgressor/alienado, 
como bem-sucedido/mal sucedido, como útil/desnecessário etc.. Além disso, 

compreendemos que as práticas objetivadoras por meio de saberes que dizem 

como deve ser o (bom) professor são constantemente atravessadas por 
discursos que representam a voz do objetivado. Estamos nos referindo a 

situações várias em que, por exemplo, alguém – o Governo via documentos 

oficiais, a mídia através de campanhas, etc. – diz algo sobre o exercício 
docente, mas, ao fazê-lo recorre a profissionais do ensino, cuja voz acaba 

suplantada no processo enunciativo.  

 

Diante disso, nossas análises levam-nos a revisitar o questionamento de Foucault (2012, 

p. 8) sobre a questão da vontade de verdade, “mas, o que há, enfim, de tão perigoso no fato de 

as pessoas falarem e de seus discursos proliferarem indefinidamente? Onde, afinal, está o 

perigo?”. E confirmamos a afirmação de Gomes (2009) do “perigo” da possibilidade de 

existência de um saber, fluindo saber/poder, que, concretizado na materialidade discursiva, 

acaba por constituir os sujeitos.  

Desse modo, neste estudo os professores revelam, no seu dizer, que estão cansados, 

frustrados, insatisfeitos diante das objetivações sobre a categoria, anseiam por valorização, 

respeito e autonomia. Contudo, não desistem da profissão, subjetivando-se, no seu fazer, 

aceitando as objetivações colocadas a sua prática, materializadas em determinações 

institucionalizadas, por medo de perderem o emprego (caso dos contratados) ou porque o traço 

vocacional ainda é uma (auto)representação arraigada na concepção de alguns deles. 

Nessa primeira categorização, analisamos as (auto)representações dos professores 

considerando a subjetivação mediante a “aceitação” dos processos de objetivação. No próximo 

capítulo, abordamos essas (auto)representações considerando as relações de poder, mas com 

foco nas formas de resistência do professor. Destacamos, no entanto, que, diante da 



83 

complexidade que envolve o estudo da resistência, a interpretação que fazemos aqui é apenas 

uma possibilidade de análise dos dados desta pesquisa.  
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4 TERCEIRO ATO – REPRESENTAÇÕES SOBRE A DOCÊNCIA – O MICROPODER 

E AS POSSIBILIDADES DE RESISTÊNCIA 

 

“[...] quem, melhor que os oprimidos, se 

encontrará preparado para entender o significado 

terrível de uma sociedade opressora? Quem 
sentirá, melhor que eles, o efeito da opressão? 

Quem, mais que eles, para ir compreendendo a 

necessidade da libertação?” (FREIRE, 2005, p. 
31). 

 

“A resistência está escrita na economia geral da 
vida: a vida se volta contra um tipo de poder que a 

quer controlar.” (SAMPAIO, 2006, p. 112). 

 

No capítulo anterior, analisamos as (auto)representações dos docentes a partir dos 

processos de objetivação e subjetivação sobre esse profissional, concentrando nossas análises 

sobre o modo como as objetivações constituem as identidades desses professores. Aqui, 

destacamos os processos de subjetivação dos professores mediante as relações de 

poder/saber/verdade e os modos de objetivação, mas atentando para as possibilidades de 

resistência evidenciadas pelos participantes da pesquisa. Para tanto, inicialmente, faremos uma 

breve revisão sobre o conceito de poder e resistência em Foucault (1995, 2003a, 2008b, 2013) 

os quais subsidiam nossas análises. Também apresentamos as considerações que Paniago 

(2005), Paraguassú (2017) e Silva (2016), a partir de suas leituras da obra foucaultiana, 

evidenciaram sobre esses conceitos em relação ao sujeito professor e o contexto escolar.  

Posteriormente, explicitamos as representações evidenciadas pelos participantes no que 

se refere a “ser professor” de escola pública, ponderando sobre a microrresistência e a 

dissidência no dizer e no fazer docente. Também evidenciamos as (auto)representações do 

professor em contrato temporário sobre a profissão e relacionamos com as 

(auto)representações que os professores efetivos têm sobre esses docentes que atuam sob esse 

regime de trabalho, considerando o micropoder e as formas de resistência reveladas nesse 

processo.  

Com base nessas considerações, passemos a refletir sobre as (auto)representações 

discursivamente evidenciadas pelos professores participantes deste estudo, considerando as 

implicações das relações de poder e resistência nesse processo e na consequente (re)construção 

de suas identidades profissionais. 
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4.1 Concepção de micropoder e resistência em Foucault 

 

Tendo em vista que, conforme o aparato teórico medular desta pesquisa evidenciado na 

seção 3.2, há uma estreita relação entre saber, poder, verdade e as possibilidades de resistência, 

entendemos que em diversos processos discursivos de objetivação e de subjetivação é possível 

observarmos a emergência de formas discursivas de resistência a determinadas imposições e 

modos de conceber o exercício docente. Para entendermos esse processo, no entanto, faz-se 

necessário debruçarmo-nos mais atentamente na concepção foucaultiana de micropoder. 

Como indicam Navarro e Miranda (2016), não há homogeneidade acerca do poder e, 

por corolário, dos discursos e dos sujeitos que os assumem, mas sim, um jogo de poder/saber 

que pode ser implodido, atravessado por outros jogos de poder/saber, de modo que a afirmação 

de que a sociedade divide-se entre os que detêm o poder e os que lutam por ele, essa totalização, 

é uma simplificação ingênua do funcionamento do poder. Conforme tais autores, 

 

[...] as análises de Foucault negam justamente essa totalidade e essa 
possibilidade de o poder sempre se organizar em torno de um centro, contra 

o qual lançaríamos nossas armas, ergueríamos nossas barricadas e 

enfrentaríamos com a certeza de que lá, e somente lá, está aquele ou aquilo 

contra o qual devemos resistir. [...] (NAVARRO; MIRANDA, 2016, p. 31-
32). 

 

Nessa acepção foucaultiana, o poder não é um lugar que se ocupa ou um objeto que se 

possui, mas sim uma luta, uma relação de força, de enfrentamento, uma situação estratégica 

(FOUCAULT, 2003a). Ele é relacional e circula por todo o tecido social. Assim sendo, “[n]o 

contexto escolar, por exemplo, não são apenas os professores e diretores que exercem o poder. 

Os estudantes, os pais, os diretores, os funcionários da secretaria também o exercem. Ou seja, 

não se deve falar em poder, mas em poderes” (PANIAGO, 2005, p. 82). Pautado nesse 

pensamento, Foucault (2013) chega ao que ele chama de micropráticas do poder, pois, para o 

teórico francês, o poder funciona em rede, não existindo, portanto, o poder, e sim práticas e 

relações de poder. Machado (2013, p. 17-18), na introdução que fez para o livro Microfísica 

do poder (FOUCAULT, 2013), sintetiza as ideias do filósofo sobre o poder quando evidencia 

“que o poder é algo que se exerce, que se efetua, que funciona. E funciona como uma 

maquinaria, como uma máquina social que não está situada num lugar privilegiado ou 

exclusivo, mas se dissemina por toda a estrutura social. Não é um objeto, uma coisa, mas uma 

relação. [...]”. 
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Por esse ângulo, Foucault (2013) afirma que o poder não é somente repressivo, ao 

contrário, evidencia-se como uma força produtiva que atravessa todo o corpo social. Como 

pontua, o fato do poder se manter e ser aceito revela que ele não é apenas uma força que “diz 

não”, mas sim que permeia, produz coisa, forma saber e produz discurso. Machado (2013, p. 

19-20) afirma que, para o filósofo francês, 

 

[...] o que a consideração dos micropoderes mostra, em todo caso, é que o 

aspecto negativo do poder – sua força destrutiva – é tudo e talvez não seja o 

mais fundamental, ou que, ao menos, é preciso refletir sobre seu lado positivo, 

isto é, produtivo, transformador: “É preciso parar de sempre descrever os 

efeitos do poder em termos negativos: ele ‘exclui’, ele ‘reprime’, ele ‘recalca’, 

ele ‘censura’, ele ‘abstrai’, ele ‘mascara’, ele ‘esconde’. De fato o poder 

produz; ele produz real; produz domínios de objetos e rituais de verdade.” O 

poder possui uma eficácia produtiva, uma riqueza estratégica, uma 

positividade. E é esse aspecto que explica o fato de que ele tem como alvo o 

corpo humano, não para supliciá-lo, mutilá-lo, mas para aprimorá-lo, adestrá-

lo. 

 

O poder, nessa perspectiva, é entendido como plural e relacional, estando presente em 

quaisquer que sejam as relações humanas. Essas relações não são fixas, imóveis ou estáticas, 

mas encontram-se constantemente imbricadas em um campo de forças, sofrem deslocamentos 

e modificações sociais, isso porque o poder implica sempre possibilidade de resistência 

(FOUCAULT, 2003a; FERNANDES, 2012). Foucault (2003a) preocupa-se, então, com a 

existência capilar do poder, que atinge todos os indivíduos – seus discursos, atitudes –, 

penetrando na vida cotidiana, e por isso pode ser caracterizado como micropoder 

(FOUCAULT, 2003a). Vejamos como o próprio Foucault (2003a) explica os micropoderes: 

 

[a]s relações de poder existem entre um homem e uma mulher, entre aquele 

que sabe e aquele que não sabe, entre os pais e as crianças, na família. Na 

sociedade, há milhares e milhares de relações de poder e, por conseguinte, 
relações de forças de pequenos enfrentamentos, microlutas, de algum modo. 

[...] (FOUCAULT, 2003a, p. 231). 

 

Nesse sentido, notamos que o poder, assim entendido, “[...] é focalizado em micro 

instâncias, é um exercício integrante do cotidiano, e integra a construção de identidades dos 

sujeitos, por meio de suas inscrições nos discursos, nas práticas discursivas” (FERNANDES, 

2012, p. 58). Contudo, como ressalta Foucault (2003a), as relações de poder não são extremas, 

há uma infinidade de relações de forças de pequenos enfrentamentos, uma vez que “[n]ão há 

relações de poder que sejam completamente triunfantes e cuja dominação seja incontornável. 

[...]” (FOUCAULT, 2003a, p. 232). Isso significa que toda relação de poder abre possibilidades 
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para uma resistência (FOUCAULT, 2003a). Desde o filho que não obedece ao pai, o professor 

que não aceita/endossa determinadas objetivações sobre a sua profissão – realizando greves, 

ressignificando o currículo em sua prática em sala de aula, dizendo que não concorda com os 

discursos institucionais –, ao aluno que não faz a tarefa de casa, e até mesmo as lutas contra 

regimes políticos autoritários, são evidências de que onde há relação de poder haverá formas 

de resistência, e quanto maior o poder, maior tende a ser a resistência. 

Nessa direção, Foucault (2003a, p. 232-233) argumenta que  

 

[...] as relações de poder suscitam necessariamente, apelam a cada instante, 

abrem a possibilidade a uma resistência, e é porque há possibilidade de 

resistência e resistência real que o poder daquele que domina tenta se manter 
com tanto mais força, tanto mais astúcia quanto maior for a resistência. De 

modo que é mais a luta perpétua e multiforme que procuro fazer aparecer do 

que a dominação morna e estável de um aparelho uniformizante. Em toda 

parte se está em luta – há, a cada instante, a revolta da criança que põe seu 
dedo no nariz à mesa, para aborrecer os pais, o que é uma rebelião, se 

quiserem –, e, a cada instante, se vai da rebelião à dominação, da dominação 

à rebelião; e é toda esta agitação perpétua que gostaria de tentar fazer 
aparecer. [...]. 

 

Desse modo, percebemos que não se pode analisar as relações de poder sem levar em 

consideração as possibilidades de resistência, ou de micropráticas de resistências, aqui 

entendidas como microrresistências, as microlutas (a partir do micropoder) das pessoas 

comuns – como a criança que coloca o dedo no nariz à mesa para irritar os pais –, ou os 

professores – ao não reproduzirem, em seu dizer, os discursos institucionais instituídos para a 

sua prática. Realçando as considerações anteriormente apontadas, Paniago (2005, p. 185), a 

partir de sua leitura de Foucault (2003), afirma que “para ele, não existem relações de poder 

que sejam totalmente vencedoras e de cuja dominação não se possa resistir”, por isso, sua 

atenção sempre voltou-se para a “‘luta perpétua e multiforme’, justamente fruto do poder que 

tenta se manter, cada vez com mais força e astúcia, porque reconhece a resistência real”.  

Diante disso, pesquisar as relações de poder que envolvem o processo de 

(auto)representação dos professores é pesquisar, na mesma medida, pontos de resistência. Isso 

porque, como destaca Paniago (2005, p. 187), “[a] resistência na escola, como em qualquer 

parte, está em todos os lugares, em micropráticas pulverizadas. A resistência está tanto na 

palavra como no silêncio, tanto no gesto como na imobilidade”. Nesse bojo, observamos que 

o silêncio, a ironia, a crítica e o questionamento reflexivo são formas de resistência, pois essa 

não se caracteriza apenas pelo enfrentamento direto, ou pela (re)ação violenta, mas também 

pelo enfrentamento passivo.  
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Assim como o poder, a resistência “é um acontecimento local, que se relaciona com a 

especificidade das práticas em relações de poder particulares” (VILELA, 2006, p. 118). Ela 

não é um enfrentamento de um sujeito livre das tecnologias do poder contra um poder 

repressivo, mas apenas “a convergência de múltiplos poderes conflituais” (VILELA, 2006, 

p. 118, grifos do autor). Por essa razão, para compreendermos o poder presente nas práticas de 

subjetivação dos professores participantes desta pesquisa, temos que nos remeter às suas 

micropráticas e microrresistências, pois “[s]e não se examina a microfísica do poder em seu 

funcionamento material, corre-se o risco de se permanecer na ilusão de que o poder ocorre 

sempre de cima para baixo” (PANIAGO, 2005, p. 92).  

Na esteira desse pensamento, Sampaio (2006) pondera que o poder age e reage em 

consonância, em níveis macro e micro, de modo que a resistência é coextensiva ao poder, 

encontrando-se, por essa razão, distribuída estrategicamente a partir de baixo, “ela tem um 

movimento produtivo que irriga todo o campo social de modo inventivo e móvel” (SAMPAIO, 

2006, p. 16). Argumentando sobre o assunto, Machado (2013, p. 18) evidencia, sintetizando 

as ideias de Foucault (2013), que  

 

[q]ualquer luta é sempre resistência dentro da própria rede de poder, teia que 

se alastra por toda a sociedade e a que ninguém pode escapar: ele é sempre 

presente e se exerce como uma multiplicidade de relações de forças. E como 
onde há poder, há resistência, não existe propriamente o lugar da resistência, 

mas pontos móveis e transitórios que também se distribuem por toda a 

estrutura social. [...]. 

 

Nesse sentido, ainda que as condições sociais de existência do sujeito resultem de 

constrangimentos impostos pelos regimes de poder e saber, forças “subversivas” emergem, 

“culminando em possibilidades de luta oriundas não numa pretensa liberdade transcendental, 

mas sim nas fissuras instituídas pelos próprios regimes discursivos” (SILVA, 2016, p. 154). 

Isso porque “[s]e estamos sempre submetidos a instâncias de poder, isto é, se o poder existe 

numa vasta e diversificada rede de relações, os pontos de resistência também se apresentam de 

forma múltipla e se movem para a pluralidade” (SILVA, 2016, p. 153). Sendo assim, como 

destaca a referida autora, essas formas de resistência representam uma (re)ação, através de 

manifestações discursivas, a certas formas de objetivação. 

Diante do evidenciado, notamos que onde há sujeito, há poder e onde há poder, há 

resistência. Tratando especificamente da resistência, Foucault (1995) faz algumas 

considerações sobre suas formas. Para ele, seria simplista afirmar as resistências apenas como 

lutas antiautoritárias, pois, como realça, as resistências contemporâneas são lutas transversais, 
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por não estarem limitadas a um país, a uma forma de governo; objetivam ir de encontro aos 

efeitos de poder; são imediatas, posto que visam o inimigo mais próximo, não esperando por 

uma solução futura, se movimentam no presente; combatem o governo da individualização; 

lutam contra os privilégios dos saberes; giram em torno do questionamento “quem somos 

nós?”. Vale ressaltar que, para Sampaio (2006), essa contestação de “quem somos nós” é uma 

forma de resistência aos processos de objetivação impetrados pelas estruturas contemporâneas 

do poder. Desse modo, essas formas de resistência, como pondera Foucault (1995), mostram-

se como lutas contra as formas de dominação, de exploração e de subjetivação. 

Posto isso, percebemos a complexidade inerente às formas de resistências e de 

microrresistências dos sujeitos. Falando das formas de lutas contra o poder, Foucault (2013, p. 

138-139) elucida que 

 

[...] [c]ada luta se desenvolve em torno de um foco particular de poder (um 

dos inúmeros pequenos focos que podem ser um pequeno chefe, um guarda 

de H. L. M., um diretor de prisão, um juiz, um responsável sindical, um 
redator-chefe de um jornal). E se designar os focos, denunciá-los, falar deles 

publicamente é uma luta, não é porque ninguém ainda tinha tido consciência 

disto, mas porque falar a esse respeito − forçar a rede de informação 

institucional, nomear, dizer quem fez, o que fez, designar o alvo − é uma 
primeira inversão de poder, é um primeiro passo para outras lutas contra o 

poder. Se discursos como, por exemplo, os dos detentos ou dos médicos de 

prisões são lutas, é porque eles confiscam, ao menos por um momento, o 
poder de falar da prisão, atualmente monopolizado pela administração e seus 

compadres reformadores.  

 

Nesse sentido, notamos que quando os professores participantes desta pesquisa 

denunciam, falam e colocam-se contra determinadas objetivações institucionais impostas à 

categoria, estão nesse espaço de microrresistência, de luta contra o poder. Desse modo, 

percebemos que, embora existam relações de poder/saber/verdade que repercutem em 

processos de objetivação e subjetivação em torno dos sujeitos, sempre haverá possibilidades 

de criação de espaços de resistência e até mesmo de dissidência. Cabe realçar que 

reconhecemos, também na dissidência, uma forma de resistência e recusa complexa, 

caracterizada como uma “forma de enfrentamento político” (FOUCAULT, 2008b; SILVA, 

2016), uma recusa de conduta (FOUCAULT, 2008b). É uma luta contra os efeitos pastorais, 

de não querer ser obrigado a seguir a pastoral da obediência ao sistema, a verdade imposta 

pelos sistemas de verdade (FOUCAULT, 2008b). Assim, entendemos que dentre as 

possibilidades de enfrentamento encontradas pelo sujeito professor “está a de que ele, por 
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discordar de uma dada política instituída por regimes de poder, opta por se excluir do embate, 

culminando no abandono da profissão. [...]” (SILVA, 2016, p. 161-162). 

Dessarte, notamos que os processos de objetivação e de subjetivação são constituintes 

do sujeito, pois, “[e]nquanto o sujeito é objeto das relações de poder; pela resistência, pelo 

modo como se relaciona com o poder, é que o sujeito se subjetiva como ele é” 

(PARAGUASSÚ, 2017, p. 32). Em vista disso, procuramos, neste capítulo, abordar o processo 

de subjetivação dos professores participantes da pesquisa considerando as microrresistências 

desses sujeitos. Apoiando-nos nos postulados foucaultianos percebemos que, se de um lado os 

discursos proferidos pelos professores revelam uma “aceitação” das objetivações colocadas a 

eles, por outro, esses profissionais encontram espaço para resistência (e dissidência) ao 

afirmarem, no seu dizer – a partir do seu micropoder –, que não concordam com determinadas 

objetivações colocadas à sua profissão. Considerando a complexidade que envolve a analítica 

da relação poder/saber e resistência, trazemos a seguir as análises dos enunciados dos docentes, 

nos quais podemos notar essa questão. 

Inicialmente refletimos sobre uma questão que também tem influenciando nas 

representações identitárias dos docentes participantes da pesquisa - a política do nosso estado 

de contratação de professores sob o regime temporário. Sob esse viés, também acreditamos ser 

relevante ponderar sobre a condição de contrato temporário, considerando a falta de concurso 

público no estado há mais de sete anos. Isso tem refletido nas representações dos professores 

e no âmbito educacional como um todo? Para pensarmos sobre esse aspecto, trazemos os 

excertos nos quais os professores abordaram o assunto, mencionando o que isso representa 

para essa categoria de profissionais, de modo a refletir sobre o processo de subjetivação e as 

formas de resistência desses sujeitos. 

 

4.2 (Auto)representações do professor em contrato temporário – somos figurantes da 

docência? 

 

O uso dessa metáfora emergiu a partir dos relatos dos docentes, como o enunciado de 

Laura a respeito da situação do professor contratado, quando ela afirma: “às vezes parece que 

nós estamos ali só para preencher, sabe?” (Laura, Entrevista, dez. 2016), pela recorrência de 

que os docentes, na condição de contrato temporário, são colocados nos lugares que o contexto 

escolar precisa ou para substituir um efetivo que não pode/quer lecionar determinada 

disciplina, além de receberem salários inferiores. Nesse sentido, fazemos uma alusão ao 
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figurante25 considerando algumas características desse profissional que também se relacionam 

à condição do professor em contrato temporário, como, por exemplo: não é bem pago, não é 

uma peça fundamental à trama principal, “serve” apenas como composição do cenário ou do 

fundo, de modo que é tido como facilmente descartável. Contudo, colocamos essa metáfora 

seguida do ponto de interrogação, pois os professores contratados, assim como os efetivos, 

encontram-se nesse nível de questionamento e reflexão sobre os modos como são objetivados. 

Para entendermos melhor essa alusão ao figurante, apresentamos alguns aspectos do 

trabalho docente sob o regime temporário. Em matéria do Sindicato dos Trabalhadores em 

Goiás (Sintego), publicada no Boletim específico da Rede Estadual de Educação de Goiás 

(2016), intitulada “A realidade dos mais de 17 mil educadores em contrato temporário da Rede 

Estadual”, foi abordada a situação dos professores contratados da rede pública do estado 

ponderando sobre o salário desses profissionais, a instabilidade, o controle político sobre esses 

sujeitos e as consequências de toda essa situação. Conforme aponta esse Boletim,  

 

[h]á sete anos, o Governo de Goiás não realiza seleção pública para 
professores e há 17, para administrativos, e o que vemos hoje, em muitas 

escolas, é um quadro de funcionários formado, majoritariamente, por 

contratos temporários, que trabalham sem nenhuma garantia e sob constante 

instabilidade e medo, não conseguem planejar a própria vida profissional, 
fator que interfere drasticamente no exercício do magistério. (SINTEGO, 

2016, p. 3). 

 

Ainda segundo o Boletim do Sintego (2016, p. 2), no que se refere à questão salarial, 

pela “legislação estadual de 2011, o salário de um professor temporário varia de R$ 654,00 

(20h) a R$ 1.308,00 (40h) bem abaixo do fixado pelo MEC para este ano de 2016, que é de R$ 

2.148,92 para o docente do nível médio, na série inicial, com carga horária de 40h semanais”. 

Além disso, o Boletim aponta depoimentos de docentes que atuam sob a condição de 

temporário e mostram que são tratados como subcategoria em várias escolas, além de viver 

sob a instabilidade e intenso “assédio” por parte da Secretaria, que os impede de lutar por seus 

direitos. 

Contudo, essa situação não é exclusiva de nosso estado. Ferreira (2013), em sua 

dissertação, investigou sobre a contratação temporária de docentes na Educação Básica da 

Rede Pública do Estado do Paraná. A autora, embasada em Oliveira (2008), aponta que o 

trabalho docente no Brasil tem sofrido uma relativa precarização nos aspectos concernentes às 

                                                
25  Informações extraídas do texto “Vida de figurante”, disponível em: 

<http://vidadefigurante.blogspot.com.br/2011/06/o-que-e-um-figurante.html> Acesso em: 21 fev. 2017. 
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relações de emprego, o que pode ser percebido pelo aumento no número de contratos 

temporários, “o arrocho salarial, o desrespeito com o piso nacional,26 a inadequação ou até 

mesmo ausência de planos de cargos e salários, a perda de garantias trabalhistas e 

previdenciárias decorrentes de processos de reforma do Estado” (FERREIRA, 2013, p. 7-8), 

são fatores que tem agravado o quadro de instabilidade e precariedade do emprego no 

magistério público. 

No referido estudo, Ferreira (2013, p. 48) pondera, a partir da Constituição Federal, que 

 

[...] ao temporário é garantido praticamente os mesmos direitos de outros 

trabalhadores que possuem vínculo empregatício, independente de seu setor 

produtivo, não se tratam de regalias, são conquistas históricas, constantes na 
própria legislação da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), tais como: 

férias, décimo terceiro, licença paternidade e maternidade, insalubridade, 

adicional noturno, etc. Entretanto, os docentes temporários não têm acesso a 

elementos inerentes ao magistério público, como: plano de carreira, 
adicionais por tempo de serviço (inciso XVII), gratificação por cargos (inciso 

XVIII) e nem promoção promoções27 (inciso XX); assim como não possuem 

estabilidade profissional, dado o caráter excepcional de sua contratação.  

 

Diante disso, percebemos que os contratados em regime temporário não têm acesso à 

progressão de carreira, recebendo um salário-base, independente de titulações e/ou tempo de 

serviço. Corroborando com esse estudo, Pereira et al. (2004) também pontuam sobre a política 

de contratação sob contrato temporário no âmbito educacional. Conforme apontam,  

 

[...] há, basicamente, dois motivos que legitimam a contratação sem 

realização de concurso público, o primeiro é a urgência, que devidamente 
justificada, possui o intuito de se evitar o concurso – um procedimento mais 

longo, demorado e seleto. O outro quesito é de ordem econômica: como se 

sabe, os contratados recebem salários inferiores que os concursados [...] além 
de não onerarem os cofres públicos em relação a certos encargos, até porque 

não possuem as mesmas garantias que os efetivos, como por exemplo, a de 

aposentadoria. (PEREIRA et al, 2004, p. 2). 

 

Toda essa situação, segundo o Boletim do Sintego (2016, p. 1), tem trazido 

consequências para essa categoria de profissionais, entre elas “educadores em constante estado 

de angústia, diante da possibilidade de ter seu contrato rescindido a qualquer momento e sem 

                                                
26  Segundo Ferreira (2013), a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, instituiu o piso salarial nacional de R$ 

950,00 mensais para os profissionais do magistério público da Educação Básica, para uma jornada de no 

máximo 40 horas semanais, porém, a referida lei é descumprida em diversos estados brasileiros. Segundo o 

jornal A Folha de São Paulo, de 16 de março de 2010, seis estados brasileiros pagam abaixo do piso salarial, 

são eles: Goiás, Tocantins, Rondônia, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Informação disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u707475.shtml>. Acesso em: 3 maio. 2017. 
27  Mantido como está no texto original. 
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condições de sobrevivência; alta rotatividade, que prejudica a qualidade do ensino, sem falar 

do controle político sobre esses profissionais, deixando-os reféns, sem direitos [...]”. 

Pautados nessas considerações, percebemos a pontualidade de evidenciar as 

(auto)representações que esses profissionais, professores em contrato temporário, têm sobre a 

profissão, dando espaço para que sejam ouvidos. Assim, para iniciarmos nossas reflexões em 

torno das representações dos participantes desta pesquisa sobre a questão do contrato 

temporário, trazemos um excerto com a opinião de Dihsud. Nele, o professor comenta sobre a 

situação de docente com formação em Biologia lecionar LP e um professor com formação em 

Letras lecionar Biologia. Cabe destacar que o participante explica, durante a entrevista, que foi 

um desafio dar aulas de LP devido à sua falta de formação nessa disciplina, tendo em vista que 

possui graduação em Ciências Biológicas. Também demonstra uma grande insatisfação com o 

fato de os professores com contratos temporários terem que dar as disciplinas que “sobram”, 

independentemente da formação de cada um deles. Ademais, relata outra situação que ocorre 

no período noturno, no qual as aulas de Biologia foram entregues à professora efetiva que 

possui graduação em Letras, uma vez que esta precisava completar sua carga horária. A seguir, 

o excerto em que fala dessa situação. 

 

Excerto 28 
Eu acho assim, muito.... sei lá, não pensa... não é pensado no aluno, por mais 

que fala a filosofia aluno, aluno, quando acontece isso você para e fala 

“Espera aí, uai, está pensando em quem? No dinheiro? No professor ou no 
aluno primeiro?” [...] Lá de manhã, na parte do matutino, no caso, não tem 

[professor de Biologia]. Parece que o professor de LP pegou a carga 

horária máxima, aí sobra para o contrato, ou seja, eu, que já estou muito 
tempo, já desde 2014 [...]. Já a noite tem professor de Biologia e aí você 

vai pegar e tirar e colocar ele numa disciplina Física e Matemática 

Aplicada e colocar o Português em Biologia?! Né?! Que às vezes/que 

nunca deu aula de Biologia, por exemplo. E aí, como que fica o 
conhecimento dos alunos?! A gente também não pode subestimar o professor 

[...], mas não é a mesma coisa, eu falo por experiência própria por dar aula 

de outras disciplinas, não é a mesma coisa. (Dihsud, Entrevista, dez. 2016). 

 

Na visão do participante, os alunos seriam os mais prejudicados com essa situação de 

professores dando aulas de disciplinas diferentes de sua formação. Esse quadro de professores 

com contratos temporários atuarem em áreas que não são de sua estrita formação também foi 

um dado encontrado no trabalho de Oliveira e Figueiredo (2013), realizado em uma 

universidade pública no interior de Goiás com licenciados em Letras que não se tornaram 

professores. Os autores chegam a pontuar, a partir da narrativa de uma participante 

decepcionada com a docência mediante essa conjunção, que esse é um “problema comum 
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enfrentado em muitos contextos hoje: o professor é habilitado para atuar em determinado 

componente curricular e, para ajudar a escola que o emprega, tem de ministrar outras 

disciplinas, para as quais não tem formação” (OLIVEIRA; FIGUEIREDO, 2013, p. 130). 

Diante dessa situação, os autores concluem que  

 

[...] muitos possíveis bons professores se afastam da sala de aula por questões 
relativas a baixos salários, falta de uma política de contratação de professores 

efetivos por meio de concursos públicos, falta de segurança geradas por 

condições de trabalho que não possibilitam vínculo duradouro com a escola 
etc. Todos esses fatores têm feito da profissão de professor uma opção cada 

vez menos atraente nos dias de hoje. (OLIVEIRA; FIGUEIREDO, 2013, p. 

133). 

 

Nesse caminho reflexivo, percebemos quão delicada é essa situação dado o que tem 

representado para a profissão docente como um todo, inclusive pela perda do interesse para 

com essa carreira. Além disso, pelos dizeres de Dihsud, percebemos que há uma expressa 

relação de poder em seu contexto de trabalho na qual os professores efetivos têm mais 

prioridade nas escolhas das disciplinas. Contudo, o docente questiona esse modo como é 

objetivado ao enfatizar que essa situação não está correta nem é, tampouco, ética, posto que o 

que deveria ser considerado em primeiro lugar é o processo de aprendizagem, mas, no caso, é 

a comodidade da professora que quer completar a carga horária na mesma escola. Analisamos 

esse seu questionamento das relações de poder e verbalização de sua discordância com essas 

objetivações como uma forma de resistência desse sujeito dentro das possibilidades que possui, 

a partir de seu micropoder. 

Também cabe mencionar que Tardif (2014), a partir de relatos de professores 

contratados de sua pesquisa, apontou que as diferenças entre efetivos e contratados provocam 

fragmentação na categoria docente, pois criaria, no ambiente escolar, uma divisão entre os 

professores “permanentes”, reconhecidos naquele contexto social como os “bons”. Em outro 

polo estariam os professores não concursados, “professores em situação precária”, que sempre 

precisariam “[...] provar que são ‘bons’, e até melhores, para merecer outros contratos, e isso 

mesmo após anos de prática do magistério” (TARDIF, 2014, p. 97). 

Tais situações encontram-se refletidas no contexto da pesquisa, como demonstram os 

dados. Nos excertos a seguir, Laura destaca a diferenciação entre os professores efetivos e os 

contratados. Ela também possui Licenciatura em Ciências Biológicas, mas leciona Matemática 

e Física no referido contexto, visto que foram essas as vagas oferecidas ao professor 

contratado. 
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Excerto 29 

[...] pego também pelas minhas experiências, que foi um baque para mim. 

Apaixonadíssima pela Biologia chega lá, “pah”! Você vai dar aula de 

matemática. Eu: “Nossa, e agora?”. Tem que dar, tem que conseguir. 

Acabou que eu gostei, mas pode ser que outros profissionais não. Isso não 

acontece muito nos concursados. Porque quem é concursado, geralmente 

dá aula da disciplina que ele prestou concurso, e tal. Já nós, contratos 

temporários, nós não podemos nos dar o luxo de escolher. [...]. (Laura, 

Entrevista, dez. 2016). 

 

Nesse excerto, Laura aborda como foi difícil ministrar disciplina distinta da sua 

formação. Podemos notar, em seu enunciado, que sua condição de contrato temporário acaba 

objetivando essa profissional, como notamos nos trechos “nós não podemos nos dar o luxo de 

escolher”, “[t]em que dar, tem que conseguir”. Esse modo de objetivação repercutiu nos modos 

de subjetivação da professora, que acabou reconhecendo-se como professora de matemática 

mediante a construção gradativa da identificação com a disciplina. 

Nesse sentido, percebemos com Hall (2011, p. 21) que “a identidade muda de acordo 

com a forma como o sujeito é interpelado ou representado”, de modo que a identificação, por 

sua vez, é uma construção, algo sempre em processo, uma vez que o sujeito encontra-se 

confrontado por variadas identidades. Assim, a ênfase recai sobre a existência de um sujeito 

docente que vai constituindo-se mediante os atravessamentos discursivos, “resultantes dos 

mais variados processos objetivadores, que fazem emergir um sujeito professor” (SILVA, 

2016, p. 63).  

Ademais, podemos perceber, no discurso de Laura, Excerto 30, a diferenciação entre 

efetivos e contratados, o que ilustra como o processo de representação envolve a luta pelo 

poder, a negociação de espaços e de identidades. Nesse sentido, retomando que a identidade é 

relacional (WOODWARD, 2009), notamos que a identidade de professor efetivo, que está 

acomodado às suas práticas tradicionais, fornece condições para que a docente se represente 

como professora contrária a esse posicionamento, evidenciando que os contratados buscam 

mais inovação e colaboração com a escola na qual atuam, posto que seus contratos estão em 

jogo. A seguir, colocamos o excerto no qual a professora aborda esse tema.  

 

Excerto 30 

Eu vejo que nós, contrato temporário, nós damos muito mais para a 

escola do que eles [efetivos]. Eu não sei se pelo fato deles já estarem um 
pouco assim acomodados, eles estão na zona de conforto deles, e nós 

assim, nós queremos vestir a camisa da escola mesmo, queremos fazer o 

nosso melhor para poder estar lá o ano que vem, porque o nosso contrato 
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está em jogo, digamos. Então eu vejo muito isso lá, algumas rixinhas, 

assim “Ah, mas a minha didática é melhor, o aluno me respeita por causa 

disso, disso e disso”, aí as vezes nós que somos contrato [temporário] não 

intrometemos muito nessas coisas [...] às vezes parece que nós estamos 

ali só para preencher sabe. [...]. (Laura, Entrevista, dez. 2016). 

 

Nota-se, nesse e em outros enunciados da docente, que há uma forte marcação entre 

“nós versus eles/deles”. Ao fazer essa demarcação a professora está (re)afirmando relações de 

poder, pois a separação “eu versus eles/deles” não é simples distinção gramatical. Esses 

pronomes indicam uma posição-de-sujeito fortemente marcada por relações de poder (TADEU 

DA SILVA, 2009). Dessa forma, ao fazer tal demarcação por meio de pronomes, a participante 

parecia não querer apenas esclarecer que sua visão e prática de ensino diferenciavam-se dos 

outros docentes efetivos, já que nesse momento mostrou-se visivelmente incomodada com o 

poder do discurso dos outros professores efetivos em oposição à situação dos contratados que 

às vezes parecem estar ali “só para preencher”.  

Esse excerto leva-nos a retomar nossa alusão ao figurante, pois, além das características 

semelhantes anteriormente mencionadas, vemos, a partir desses excertos, que os professores 

contratados são colocados nos lugares que a escola precisa, de modo que, assim como os 

figurantes, não desempenham papel determinado. Além disso, essa diferenciação efetivos/ 

temporários, é algo que também faz-se presente nessa outra profissão. Conforme um relato do 

Blog Vida de Figurante (2011)28 até mesmo no momento do almoço, diretor, produção e atores 

vão para um lado e figurantes para o outro. Sob esse viés, notamos que as (auto)representações 

dos professores contratados revelam, sobretudo, a verbalização de um discurso resistente que 

questiona o modo como os docentes contratados são colocados nas práticas discursivas e não 

discursivas do seu contexto, sendo que isso tem como consequência a insatisfação com a falta 

de reconhecimento, os baixos salários etc., enfim, com a expressa relações de poder em que 

são colocados. Também cabe destacar que essa condição é geradora de/e reprodutora de certos 

discursos que resultam em formas de objetivação e subjetivação desses profissionais. 

Todavia, também é válido mencionar que Laura é professora iniciante, está no seu 

primeiro ano de atuação, e, nesse sentido, são pontuais os dizeres de Faistel (2006, p. 79) sobre 

as diferenças entre os professores com mais tempo de serviço e os iniciantes. Segundo ela,  

 

[n]o campo educacional, as estratégias de poder ocorrem de forma sutil, por 

vezes sem serem percebidas pelos sujeitos, uma vez que há certa 

naturalização das normas de relações e na inserção das professoras no 

exercício do magistério. Os professores com maior tempo de serviço na 

                                                
28  Disponível em: <http://vidadefigurante.blogspot.com.br/> Acesso em: 21 fev. 2017. 
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escola exercem um domínio maior sobre as práticas, podendo interferir junto 

às situações que possam representar mudanças. Ao mesmo tempo, as 

professoras iniciantes precisam demonstrar, em suas práticas, que são 
detentoras das “competências” julgadas como necessárias ao exercício 

profissional. 

 

Corroborando essa ideia, Tadeu da Silva (2009) ressalta que toda demarcação de 

identidade e/ou enunciação de diferença está intrinsicamente ligado às relações de poder. 

Conforme esse autor, qualquer separação, classificação em torno de binarismos, como, por 

exemplo, “efetivos e contratados”, é uma forma de eleger uma identidade como privilegiada, 

a qual recebe um valor positivo e serve de parâmetro para as outras identidades serem avaliadas 

e hierarquizadas. Essa situação encontra-se refletida no discurso de Laura, que evidencia ser a 

identidade efetiva o parâmetro ideal. 

Contudo, também observamos, no enunciado de Laura, sua forma de resistência quando 

verbaliza que os contratos “dão muito mais pela escola que os efetivos”. Seu discurso de 

resistência, produzido e atravessado pelas relações de poder/saber/verdade, tenta confrontar o 

que está posto como verdadeiro ou superior – o professor efetivo dedica-se mais à escola. 

Questionando o poder instaurado no seu contexto, a docente afirma, a partir de seu micropoder, 

que os contratos, apesar de todas as objetivações, fazem mais pela escola que os efetivos. 

Interpretamos essa autovalorização de si, do seu trabalho, como uma forma de resistência. 

Além dessas relações e diferenciações anteriormente mencionadas entre o professor 

efetivo e o professor contratado, a docente Kiki também apontou outras questões sobre esse 

profissional que são relevantes para compreendermos o modo como esses docentes, na 

condição de contrato temporário são objetivados. Inicialmente, a participante aborda sobre a 

forte cobrança em torno desse sujeito e, na sequência, menciona a questão salarial. 

 

Excerto 31 

Tem, tem muita cobrança, eles são mais rígidos e querem exigir mais de 

nós, porque se você não quer tem quem queira, vira uma empresa [tom de 

indignação], se torna uma empresa, uma empresa de contratos que, “não te 

serve tem mais”, “você não quer assim?! Não vai ser assim não?! 

Então”... (Kiki, Entrevista, fev. 2017). 
 

Excerto 32 

[...] nós somos como eu disse barrados muitas vezes, até mesmo na 

questão de a gente estar punindo [os alunos], as punições, muitas vezes 

não deixam, por eu ser contrato também fica mais difícil ainda, há mais 

cobranças, mas, nós vamos tentando seguir dessa forma, porque é difícil, 

mas... (Kiki, Entrevista, fev. 2017). 
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A partir dos Excertos 31 e 32, podemos notar que o poder faz-se presente no exercício 

profissional do professor contratado, posto que há uma relação em que se procura dirigir a 

conduta desse sujeito (FOUCAULT, 2004b). Com base nos estudos de Foucault (2013), 

observamos que essas relações de poder constituem as instituições e os sujeitos de forma geral, 

legitimando regras, normas e jeitos de ser. No decorrer do enunciado de Kiki, essa situação 

pode ser percebida, tentam dirigir sua ação, seu jeito de ser docente, e, caso não aceite tais 

objetivações, pode ser facilmente substituída, como se a educação fosse “uma empresa de 

contratos” – “se você não quer, tem quem queira”. Tendo isso em vista, também observamos 

a produtividade do poder em querer produzir corpos dóceis, que aceitem submeter-se. 

Desse modo, Kiki elenca algumas representações, ou seja, sentidos atribuídos à 

profissão de professor como contrato temporário: mais cobrança, mais difícil, substituível, 

assim como os figurantes. Diante disso, notamos que ela vai produzindo, (re)constituindo suas 

identidades a partir dessas representações, sendo que elas dizem respeito não apenas ao modo 

como a docente se representa, mas à maneira como os professores contratados são vistos e 

representados discursivamente por outros sujeitos. Nesse sentido, Kiki parece se subjetivar a 

partir desses discursos que, vinculados ao poder/saber, instituem verdades sobre o sujeito 

professor contratado, e, uma vez que não tem força suficiente para romper com essas práticas 

impostas, acaba subjetivando-se aceitando as verdades, como podemos notar no trecho “nós 

vamos tentando seguir dessa forma”.  

Atreladas a essas situações aparece o problema salarial, que, como podemos observar 

nos seus discursos, repercutiram no fato de a professora querer estar na profissão, levando-a a 

sentir-se mais desmotivada com a docência, como afirma no excerto seguinte.  

 

Excerto 33 

Kiki: Ah, eu ainda acho que eu estou naquele meio termo. Não estou tão 

motivada, mas também não sou daquelas tão pessimistas. 

Pesquisadora: Por quê? 

Kiki: Uai, por/em todo contexto mesmo nesse sentido, dessa questão do 

contrato, do... apoio que a gente tem, da própria questão financeira que é 

bem menor, então é nesse sentido, por causa disso mesmo. (Kiki, 

Entrevista, fev. 2017). 

 

Sobre esse excerto, convém mencionar os dizeres de Oliveira (2014), quando afirma 

que a dificuldade pode causar o desânimo nos professores. No caso de Kiki, todas as situações 

como professora contratada, dos modos de objetivação em torno dessa profissional e a questão 

salarial conduziram-na à gradativa desmotivação com a profissão. De acordo com Oliveira e 

Figueiredo (2013, p. 127), “é esperado que, condicionados pelo próprio sistema, os 
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participantes se vejam apresentando sentimentos de desmotivação com o resultado político e 

hierárquico de organização da contratação docente”. 

Corroborando essa questão, Tardif (2014) destaca, em sua pesquisa sobre saberes 

docentes e formação profissional, relatos de entrevista com professores contratados e aponta 

que a instabilidade vivenciada por esses sujeitos, com o tempo, pode tornar-se cansativa, 

desanimadora e alimentar certo desencanto pela carreira docente. Segundo esse autor, para 

alguns docentes em contrato temporário a frustação com a docência decorre do fato de não 

desfrutarem dos mesmos benefícios sociais que os efetivos e de estarem à mercê da direção da 

escola ou da Comissão Escolar. Na pesquisa realizada por Tardif (2014), muitos professores 

afirmaram se sentirem desrespeitados no tocante aos seus direitos, por exemplo, no que se 

refere à licença médica. 

Diante dessa realidade, o referido autor argumenta que para o professor regular 

(efetivo) o saber profissional possui uma dimensão identitária, que contribui para que ele tenha 

um compromisso “durável” com a profissão, aceitando todas as suas consequências, inclusive 

as menos fáceis, como turmas difíceis, relação tensa com os pais, etc., 

 

[n]o caso do professor contratado essa dimensão identitária é menos forte, 

pois ele é arrastado de lá para cá; seu compromisso com a profissão decerto 

existe, mas as condições de frustação nas quais ele está continuamente 
mergulhado colocam-no numa situação difícil em relação a esse aspecto: ele 

também quer se comprometer, mas as condições de emprego o repelem 

constantemente. (TARDIF, 2014, p. 99-100). 

 

Nesse sentido, notamos que tal argumentação de Tardif (2014) relaciona-se com nossos 

dados sobre a postura de alguns professores contratados, posto que, como Laura mencionou no 

Excerto 30, “nós queremos vestir a camisa da escola mesmo”. Esses docentes procuram 

constituir-se identitariamente comprometendo-se com a docência, contudo, as condições de 

trabalho são fatores que dificultam esse processo. Como exemplo, podemos pensar no que 

representa psicologicamente, para esses sujeitos, todo final de ano letivo, quando têm seu 

contrato finalizado e não sabem se vão poder continuar desenvolvendo seu trabalho na escola 

com a renovação do contrato ou se perderão o emprego. 

Sob a situação dos professores contratados, cabe mencionar algumas pesquisas e 

matérias que tem abordado sobre esse profissional. Em matéria veiculada na Revista Educação, 

intitulada “Fora do eixo”, Ribas (2014) evidenciou as consequências das situações dos 

contratos temporários para a prática desses sujeitos. A condição de contratado foi um dos 

fatores apontados como delineador da fragmentação na própria categoria. Isso ocorreria, 
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conforme cita a matéria, porque a “transitoriedade” dificultaria a criação de vínculos entre 

esses profissionais e as escolas, além do que, em alguns desses locais de ensino, o trato entre 

o professor efetivo e o temporário ocorre de modo diferenciado. 

Para sustentar os argumentos, a referida matéria apresenta depoimentos de professores 

que vivenciam o regime de contrato temporário. Destaco o enunciado do professor B.E.,29 

docente como temporário na rede estadual de Recife, pois afirma que “[q]uando você é 

temporário você não cria raízes, não pode participar de greves, não tem quase nenhuma 

garantia”, “Ele [professor temporário] é ‘descartável’, vive numa ditadura. Acredito que a 

manutenção desse tipo de vínculo pelos gestores é uma maneira de ‘terceirizar’ o sistema 

educacional, de quebrar a força e a unidade da categoria docente” (RIBAS, 2014). Conforme 

a matéria, essa condição precária do professor contratado contamina o docente, é um modo de 

desvalorização do profissional.  

Em matéria publicada na Revista Nova Escola, Ratier (2015) também abordou essa 

questão mostrando depoimentos de professores que vivenciam essa condição de temporário. 

Segundo alguns desses depoimentos, os próprios colegas olham com descrédito a posição dos 

sujeitos não concursados, até mesmo a adequação do horário escolar às vezes se realiza de 

forma a satisfazer os professores efetivos, isso porque a posição na qual se encontra o 

temporário é diferente daquela ocupada pelo professor concursado.  

Sendo assim, ações como essas e outras construções discursivas fazem emergir relações 

de poder que constituem formas de controle e de domínios de verdade sobre o professor 

contratado, situações que geram, por conseguinte, formas de objetivação e subjetivação desses 

profissionais. Nesse sentido, as objetivações em torno do professor contratado, expressas nesse 

estudo, se relacionam com as análises dos tipos de objetivação e os processos de subjetivação 

do professor de inglês na contemporaneidade, realizadas por Assis e Costa (2015). Os autores 

verificaram dois tipos principais de objetivação em torno do sujeito professor de inglês – 

objetivação pela comparação e/ou pela disciplinarização. Conforme afirmam, a 

 

[...] objetivação do sujeito seja pela comparação ou pela disciplinarização, 

traçam uma posição de sujeito desejante, uma vez que este é constituído pela 
falta. É, portanto, um sujeito que não consegue se igualar ao “outro” e está 

sempre assumindo uma posição inferior a ele em um movimento de 

comparação constante, e é também um sujeito que precisa seguir as regras 
disciplinarizantes de controle, e por esse motivo tem que agir de acordo com 

os padrões de uniformização de conteúdos, técnicas, procedimentos didáticos 

e metodológicos [...]. (ASSIS; COSTA, 2015, p. 51-52). 

                                                
29  Pseudônimo utilizado pelo docente na reportagem. 
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Essas objetivações refletem com muita frequência nos dizeres de professores 

contratados desse estudo, que revelaram o desejo de “igualar-se” ao professor efetivo, mas a 

todo momento é objetivado a assumir uma posição inferior, bem como precisa agir de acordo 

com as regras disciplinarizantes de controle, posto que, como afirmam, “há mais cobranças, 

mas nós vamos tentando seguir dessa forma” (Excerto 32), “porque nosso contrato está em 

jogo” (Excerto 30). Tendo isso em vista, destacamos que Tragtenberg (1985), ao tratar das 

relações de poder presentes na escola, pontuou que o professor contratado acaba substituindo 

o efetivo conforme as determinações do mercado, colocando-se em uma situação semelhante 

à do proletário, na medida em que é submetido a uma hierarquia administrativa e pedagógica 

que o controla.  

É pertinente observar, como se vê em várias pesquisas sobre a profissão docente, que 

essa carreira não tem atraído novos profissionais, principalmente se é na condição de 

contratado, visto que um dos anseios da maioria dos sujeitos no atual cenário capitalista é a 

estabilidade financeira. Oliveira (2013), em sua tese sobre licenciados em Letras que não se 

tornaram professores, comprovou que todos os participantes da sua pesquisa buscavam ser 

aprovados em um concurso público na área docente, sendo esse o grande fator motivador pelo 

ser/estar nessa profissão. Alguns entrevistados afirmaram veementemente que não queriam ser 

professores, entretanto ao serem questionados se assumiriam uma sala de aula caso passassem 

em um concurso público, todos mostraram interesse. Destacamos que não vemos isso como 

uma contradição entre identidade docente e recusa à carreira, pois esse posicionamento está 

ligado às condições de trabalho que esses sujeitos possuem. Assim, se tem a oportunidade de 

trabalhar em um emprego que oferece um salário e condições de trabalho “melhores” que o 

regime de trabalho do professor contratado optam por ele, mas, se as condições de trabalho 

como professor fossem outras (como as dos professores efetivos) optariam pela docência. 

No que se refere à falta de concurso público, vemos essa questão como uma política de 

estado de precarização das condições de trabalho do professor, pois, como visto neste estudo, 

essa precarização, em primeiro lugar, começa pelo tipo de contrato que os docentes possuem. 

Nesse sentido, se há quase uma década não é realizado concurso público – em nossa pesquisa 

encontramos participante que é docente como contrato temporário há 7 anos –, somos levados 

a pensar no que representa psicologicamente, para esses profissionais, a cada ano não saberem 

se continuarão tendo seu emprego como professor. Ademais, essa situação também tem 

reflexos na (auto)representação que esses sujeitos possuem da docência e isso vai 

(re)construindo suas identidades profissionais. 
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Ferreira (2013) pontua que, conforme a legislação federal, a contratação temporária no 

âmbito do setor público deve ocorrer somente diante da ausência de profissionais efetivos, 

constituindo-se, pois, numa situação atípica de excepcional interesse público, contudo, o que 

se tem visto, tanto no Paraná (estado da referida autora) quanto em Goiás, é a priorização da 

contratação temporária por diversos mandatos governamentais consecutivos. Essa situação 

conduz a pesquisadora a questionar se a Constituição vem sendo cumprida, “pois este 

percentual não corresponde a uma situação excepcional, mas trata-se de um contingente 

expressivo” (FERREIRA, 2013, p. 53). 

 

Aquilo que era para atender à necessidade temporária de excepcional 
interesse público torna-se regra, prática absolutamente normal por parte do 

Estado. Ao tornar-se normal não há porque implementar ações coletivas para 

mobilização, discussão, questionamento e embates em relação ao quadro que 
está instalado e que vem se consolidando ano a ano [...]. É certo que essa 

forma de contrato apresenta-se como opção interessante ao contratante, no 

caso o Estado, já que sem aumentar o número de servidores públicos efetivos 
mantém em funcionamento a instituição pública. [...]. (VIEIRA; MACIEL, 

2011, p. 160). 

 

Nesse âmago, ressaltamos com Silva (2016) que, no exercício do poder, saberes são 

objetivados e funcionam como técnicas de subjetivação. No caso, nossas análises evidenciam 

o poder dessa política de contratação dos professores na objetivação dos profissionais docentes 

que aceitam atuar na profissão segundo as condições desse regime de trabalho, apesar de 

verbalizarem que não concordam com tais condições e imposições aos profissionais que o 

vivenciam. Ademais, essa situação, conforme discutido, é fruto de uma política do governo 

estadual, sendo possível perceber, nos enunciados dos professores, que essa situação corrobora 

o estigma da desvalorização profissional, (auto)representação recorrente nos enunciados dos 

participantes. 

Isso posto, pensamos que denunciar os focos do poder, ou seja, falar deles 

publicamente, é uma forma de resistência, característica que podemos observar nos excertos 

analisados aqui, pois há essa verbalização contra determinadas objetivações, como quando 

Dihsud afirma que a situação de professores lecionando disciplinas diferentes de sua formação 

está errada (“não é pensado no aluno”), ou quando Laura afirma que os professores contratados 

“dão muito mais pela escola que os efetivos”. Assim, novamente, vemos a complexidade que 

envolve o processo de (auto)representação e constituição identitária desses sujeitos, os quais 

constroem suas identidades a partir das relações com os poderes/saberes/verdades colocados 

sobre eles e sua prática, e, embora subjetivem-se, na sua prática, aderindo a essas objetivações, 
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sua resistência também se faz presente quando, a partir de seu micropoder, verbalizam uma 

desidentificação com os discursos sobre o docente contratado ou questionam o modo como são 

objetivados. 

Dessa maneira, acreditamos que nossa análise pode ser mais fecunda se considerarmos 

as (auto)representações dos professores efetivos sobre a questão do trabalho docente sob o 

regime temporário. De antemão, adiantamos que percebemos, nos enunciados desses 

profissionais, formas de resistência possibilitadas por seu micropoder. 

 

4.2.1 O contrato temporário sob a ótica do professor efetivo – o micropoder e a resistência do 

professor efetivo 

 

Os excertos 34 a 39 abordaram a situação do professor contratado, evidenciando a visão 

desses profissionais, mas e os professores efetivos, como veem os docentes na condição de 

contrato temporário? Para discutirmos sobre isso trazemos os momentos da entrevista em que 

os docentes efetivos abordaram a situação dos contratados e o que isso representa para toda a 

categoria docente. Inicialmente temos o enunciado de Amora: 

 

Excerto 34 

Se nós formos observar o tanto de tempo que não tem concurso público no 

Estado e a ideia do Marconi é privatizar, então de certa forma ele não 

quer responsabilidade nenhuma para o governo. Aí ele paga mal, mal as 

pessoas de contrato, e de certa forma não valoriza de jeito nenhum, pega 

qualquer um, hoje em dia dependendo da área ele não quer saber se ele é 

formado na área ou não. Eu falo que aqui, tem contratos aqui que é 

formado em determinada área e ministra aula totalmente oposto. 

Pesquisadora: E você acha que isso prejudica a educação? 

Amora: Creio que sim. Eu acho que o profissional teria que atuar na sua 

área, não que a pessoa não tenha o domínio, eu falo porque eu já trabalhei 

em Química, Física e tudo. Porque quando eu estava em estágio probatório 

ou você aceita ou você aceita, né? [...] ou seja, assim, nós dedicamos quando 

estamos trabalhando em outra área, mas não é a mesma coisa que um 

professor da área. Igual eu trabalhei Química e Física, o prazo que eu 

trabalhava/preparava aula de LP, para Química e Física era o triplo. (Amora, 

Entrevista, fev. 2017). 

 

Amora vê a falta de concurso público e a consequente contratação de professores 

temporários com um salário inferior como resultado da política do governo estadual de 

Marconi Perillo (2011-2014, 2015-2018) que visa terceirizar a educação.30  Notamos esse 

                                                
30  Em dezembro de 2015 o governador Marconi Perillo publicou, através do Despacho 596, a decisão de 

transferir a gestão das escolas estaduais e técnicas para as Organizações Sociais, como parte do projeto de 

terceirização das escolas públicas no estado. Mais informações disponíveis em: 
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posicionamento como resistência, pois questiona e coloca-se contra essas situações – 

privatização e falta de concurso público. Além disso, por ter passado pela situação de dar aulas 

diferentes de sua formação no período em que estava em Estágio Probatório, Amora evidencia 

duas representações sobre a contratação de professores para lecionar matérias distintas de sua 

graduação – prejudicial ao ensino, difícil para o profissional nessa situação. Desse modo, o 

sentido do enunciado pode ser reestabelecido pelo contexto e/ou pela situação concreta, como 

podemos perceber pelo uso do dêitico “aqui”, pois refere-se ao fato de haver, na sua escola, 

professores com formação em Biologia lecionando LP.  

Diante disso, esse enunciado ganha um novo sentido. O uso do pronome indefinido 

“qualquer” aparece para ampliar a noção negativa que a docente apresenta sobre o fato de ser 

permitido a pessoas sem formação (Licenciatura) ou com formação em outra área entrarem na 

docência. Nesse sentido, a capacidade de resistir da professora é evidenciada quando ela 

defende sua identidade de professora de um saber específico que os outros não dominariam, já 

que ter professores não habilitados na disciplina que leciona poderia, na visão da docente, ser 

desfavorável à formação dos alunos.  

Ademais, percebemos em seu enunciado uma tendência a tomar o professor contratado 

como um “figurante da docência”, pois Amora também representa esse tipo de atividade 

docente como uma função altamente fragilizada. Nesse viés, podemos notar que ela fala, de 

seu lugar, como professora concursada que tem o poder de enunciar certas verdades, e, assim, 

a partir de seu micropoder, evidencia que a recorrência do exercício docente sob o regime de 

contrato temporário – que emprega professores não habilitados na área – é prejudicial à 

educação. 

A respeito dessa questão de professores lecionando disciplinas distintas de sua 

formação, a professora Rosa, que também é gestora da escola-campo, abordou o assunto 

evidenciando seu posicionamento sobre essa situação, como podemos ver nos excertos abaixo. 

 

Excerto 35 

[...] para fazer o processo seletivo não tinha formado na área 

[matemática]. Aí, no caso como ela [professora com formação em 

Ciências Biológicas] tem aptidão para a disciplina, ela fez na área de 

matemática, ela pode lecionar na área de matemática. Então assim, claro 

que se fosse uma pessoa formada [na área de matemática] ela com certeza 

deslancharia melhor. E outros tem, igual nós temos professor de Biologia 

que deu aula de LP e apaixonou mais que a própria disciplina e está 

fazendo complementação em Letras. Então assim, é uma faca de dois 

                                                
<http://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2017/01/suspensao-judicial-da-contratacao-de-oss-em-

escolas-em-goias-e-vitoria-dos-estudantes-222.html>. Acesso em: 24 mar. 2017. 
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gumes. A educação é apaixonante, então tem essas questões também. (Rosa, 

Entrevista, mar. 2017). 

 

Excerto 36 

[...] em relação aos contratos, claro, precisa, porque a gente não tem, mas 

eu vejo uma defasagem muito grande... nas escolas, principalmente porque 

as disciplinas que não tem uma quantidade suficiente de... de pessoas 

formadas, então eu penso que se tivesse profissional mesmo da área seria 

um aprendizado melhor. E eu penso que tem que ter sim concurso, eu 

acho que tem que acabar com essa questão de contratos, valorizar o 

profissional, quem quer ser professor [...] a educação não é bico, igual um 

farmacêutico dá aula, uma pessoa que..., um nutricionista, claro que tem 

aptidões, nós reconhecemos, tem muita gente que tem aptidões, mas não são 

todos. Assim, há contratos e contratos, tem contratos bons, mas tem uns 

que chegam e não dão conta mesmo, não tem domínio de conteúdo, não 

tem domínio de sala, nada. (Rosa, Entrevista, mar. 2017). 

 

Inicialmente, no excerto 35, Rosa explicou que quando a escola precisa de um professor 

em determinada área faz-se o Processo Seletivo Simplificado (PSS) e, se não há professores 

com formação específica naquela área para ocuparem as vagas, permite-se a docentes com 

aptidão para aquela disciplina que realizem o processo e ocupem o cargo. A participante pontua 

que existem professores que mesmo não tendo formação na área realizam um bom trabalho, 

chegando a ponto de realizar complementação em outra disciplina, a correspondente ao seu 

PSS. Contudo, como deixa explícito, professores formados na área “deslanchariam” melhor na 

carreira e ajudariam a melhorar os processos de ensino e aprendizagem, tendo um domínio 

mais significativo do conteúdo, por exemplo. 

Ademais, Rosa possui a representação de que os contratos são uma forma de 

desvalorizar a profissão docente, diante de todas essas questões – condição salarial, e 

principalmente, falta de formação na área. Interpretamos esse seu posicionamento como uma 

forma de resistência, pois questionar o sujeito produzido nas relações de poder, não endossar 

as objetivações impostas, são formas de resistência. Assim, quando essa professora afirma que 

“deve acabar com essa questão de contratos” está colocando-se contra essa política de 

contratação dos professores vigente em nosso estado (o poder oficial), que acaba instituindo 

regimes de verdade sobre a docência (entrada de “qualquer um” na área). Isso conduz Rosa a 

afirmar, a partir de seu micropoder, que “a educação não é bico”. 

Também é pertinente pensarmos no enunciado dessa participante em relação a outros 

enunciados que o margeiam. Convém considerar, por exemplo, que tem sido veiculada, na 

mídia, algumas matérias que evidenciam a falta de professores com formação correspondente 

às disciplinas que lecionam, inclusive colocando essa situação como sendo um entrave à 

melhora dessa etapa da educação do Brasil. Por exemplo, uma matéria veiculada no site UOL 



106 

Educação31, evidenciou que “[a] maioria dos professores do ensino médio no Brasil (51,7%) 

não tem licenciatura na disciplina em que dá aulas. Outros 22,1% dos docentes que estão nas 

salas do ensino médio não têm qualquer licenciatura. Os dados do Censo Escolar 2013 foram 

compilados pela ONG Todos Pela Educação”. Na mesma direção, em matéria na Folha de São 

Paulo,32 foi colocado que “[c]erca de 39% dos professores da rede pública que atuam nos anos 

finais do ensino fundamental e no ensino médio não tem formação considerada adequada para 

uma ou mais disciplinas que lecionam. Os dados são do Novo Censo de Educação Básica, com 

dados de 2015, e foram divulgados pelo Ministério da Educação [...]”. 

Ambos os enunciados, apesar de aparecem localizados em períodos diferentes – o 

primeiro refere-se ao ano de 2014, e o segundo ao de 2015 – apresentam-se correlacionados, 

pois abordam a falta de professores qualificados no EM, evidenciando dados estatísticos para 

sustentar sua afirmação. O mesmo foi evidenciado em matéria anterior, veiculada na Revista 

Educação (2011), a qual ponderava que a maioria dos docentes dessa etapa de ensino lida com 

muitas turmas e leciona matérias distintas da sua formação, sendo isso mais comum na escola 

pública, o que estaria contribuindo para a má colocação do Brasil nos principais rankings 

internacionais referentes à Educação. Isso também foi evidenciado em uma série de reportagens 

apresentadas no iG Educação33 (2011) que abordavam sobre a educação no Brasil, a exemplo, 

o título de duas matérias foram: “Faltam professores qualificados no ensino médio”; “Ensino 

médio: a pior etapa da educação do Brasil”. Tais enunciados continuam sendo veiculados na 

mídia atualmente. 

Ademais, uma matéria do jornal Metro34 publicada em junho de 2016, teve grande 

repercussão nas redes sociais, pois a edição do veículo gratuito em Campinas publicou uma 

reportagem com o título “Professores e garçons estão entre os bicos mais procurados”. Sob 

esse ângulo, notamos que o enunciado da docente encontra ressonância em outros enunciados 

veiculados na mídia sobre o professor. Retomando Foucault (2008a, p. 111), um enunciado se 

constitui, nessa trama complexa, “[...] pelo conjunto das formulações a que o enunciado se 

refere (implicitamente ou não), seja para repeti-las, modificá-las ou adaptá-las, seja para se 

opor a elas [...]; não há enunciado que, de uma forma ou de outra, não reatualize outros 

                                                
31  Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/noticias/2014/04/11/maioria-dos-docentes-do-medio-nao-tem-

licenciatura-na-area-em-que-atua.html> Acesso em: 22 ago. 2016. 
32Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/03/1754899-quase-40-dos-professores-nao-

tem-formacao-para-a-materia-que-ensinam.shtml>. Acesso em: 22 ago. 2016. 
33  Disponível em: <http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/ensino-medio-a-pior-etapa-da-educacao-do-

brasil/n1238031482488.html>. Acesso em: 22 ago. 2016. 
34  Disponível em: <http://sinpromacae-regiao.blogspot.com.br/2016/06/profissao-de-professor-e-chamada-

de.html>. Acesso em: 21 jan. 2017. 
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enunciados [...]”. Nesse bojo, a docente recupera enunciados passados e/ou enunciados a ela 

contemporâneos, e a partir deles se subjetiva, fazendo emergir, no trecho “a educação não é 

bico”, outro enunciado do presente, agora reatualizado com o posicionamento dessa 

profissional em relação à formação do professor do EM e da profissão como um todo. 

Além disso, durante o período da geração de dados, o EM estava passando por 

mudanças, com políticas convergindo para a redefinição desse nível de ensino, como a 

aprovação, no Senado, da Medida Provisória (MP) 746/16, que trata da reforma do EM. 

Segundo nota do Diário Oficial da União (BRASIL, 2016, p. 1) a Medida Provisória nº 746, 

de 22 de setembro de 2016,  

 

[i]nstitui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio 

em Tempo Integral, altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e a Lei nº 11.494, de 20 

de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, e dá 
outras providências.  

 

Dentre as alterações que passam a vigorar, duas delas relacionam-se ao que se 

consideram profissionais da educação escolar básica, são eles: 

 

[...] 

III - trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou 
superior em área pedagógica ou afim; e 

IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas 

de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação para atender 

o disposto no inciso V do caput do art. 36. (BRASIL, 2016, p. 1) 

 

No alcance que representa essa MP, entendida como modo de objetivação e subjetivação 

do sujeito professor, o enunciado de Rosa emerge como uma resistência ao fato de uma pessoa 

“com notório saber” sobre determinada disciplina ministrar aulas referentes a ela. No caso, 

podemos considerar que seu enunciado emerge como uma possibilidade de resistência, dentro 

do que está possibilitado naquele contexto, a partir de seu micropoder. Podemos compreender 

essa resistência pela defesa que Rosa faz à formação do professor em determinada área, a qual 

deve ser a mesma de sua atuação. Nesse sentido, ao questionar as práticas em torno do professor 

contratado, anteriormente descritas, acompanham-se os processos de subjetivação dessa 

docente. 

Também é pertinente destacar que não apenas Rosa afirmou ser o grande número de 

contratos resultado da falta de concurso público, que é fruto da política do atual governo do 
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estado e que tem, por consequência, repercutido na desvalorização da profissão professor. 

Além dela, Francisca abordou o assunto ao ponderar que a falta de concursos públicos, há 

quase 10 anos em nosso estado, tem culminado na desvalorização desse profissional, 

evidenciando os reflexos dessa situação para a categoria, conforme notamos no excerto a 

seguir. 

 

Excerto 37 

Eu percebo isso [contratos e falta de concurso púbico] já como uma 

artimanha do governo, por quê? Porque, por exemplo, hoje no Estado de 

Goiás você não tem nem como mais reivindicar o.../ se você não está 

satisfeito com o seu salário/ você nem pode mais reivindicar, por quê? 

Como que nós reivindicamos, eu acredito?! Uma das formas é com 

Paralisação. Não pode ter Paralisação porque na minha escola, por 

exemplo, metade dos funcionários são contratos e os contratos ele manda 

e desmanda. Inclusive quando ele foi candidato à reeleição ele chamou 

em Goiânia todos os contratos. E lá eles receberam pressão psicológica, 

então é já, não ter concurso é já uma artimanha dele e eu não entendo é como 

o Ministério Público não faz nada, porque na nossa cidade o Ministério 

Público obrigou o prefeito a fazer, é, fazer um concurso. E o Estado 

consegue não fazer concurso para Educação já a esse tanto de tempo que 

nós estamos percebendo. E... o contrato ele paga/ igual, o que ele paga para 

mim já não é suficiente para eu viver uma vida assim como um 

profissional, por exemplo, não vou nem falar um médico não, um outro 

profissional talvez, que ganhe menos do que um médico, eu não tenho 

condição de ter. Então para o contrato ainda é pior ainda. Além dele não 

ter o salário que nós temos, ele ainda não tem é... garantia de estar 

reivindicando as mudanças, até mesmo na escola, os contratos eles são 

mais pressionados, então até na própria escola, mesmo o diretor tendo 

consciência, ele acaba pressionando mais os contratos, é... do que os 

professores efetivos, então é... eu vejo isso já como uma artimanha do 

governo. (Francisca, Entrevista, fev. 2017). 

 

Nesse sentido, o enunciado de Francisca evidencia outras nuances sobre as objetivações 

em torno do professor contratado. Podemos notar que, nas relações de poder do contexto 

escolar pesquisado, os professores efetivos ainda se encontram em uma posição “mais 

superior” que os contratados, já que esses são objetivados pelo governo estadual, pelo sistema, 

pela direção e pelos próprios colegas – docentes efetivos. Contudo, Francisca também revela 

que essa política de contratação dos professores em Goiás é uma artimanha do governo estadual 

que tem repercutido na desvalorização da docência. Ainda, o discurso de Francisca figura como 

uma forma de resistência quando afirma que o grande número de professores contratados 

impede a valorização profissional, pois não podem nem mesmo fazer paralisações na escola, 

posto que metade dos funcionários são temporários e não aderem a esses movimentos devido 

às pressões externas que sofrem (perda do emprego, por exemplo), ou seja, enquanto houver 
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profissionais “aceitando” essas situações e regime de trabalho não haverá valorização da 

docência. Essa análise corrobora o argumento de Tardif (2014) de que as diferenças entre 

efetivos e contratados provocam fragmentação na categoria docente. 

Todavia, seu excerto também aparece como um grito político, uma forma de dizer “não, 

não quero essa verdade que está sendo colocada”, “[n]ão queremos essa pastoral da 

obediência” (FOUCAULT, 2008b, p. 265). Sua fala coaduna com aquilo que Silva (2016, p. 

74) afirma quando coloca: “o professor porta consigo dizeres que gritam, sobretudo em 

movimentos reivindicatórios, por reconhecimento e por respeito etc.”. Nesse sentido, notamos 

que, apesar de ser personagem principal dos discursos latentes sobre a docência, o professor, e 

mais especificamente o docente contratado, vê-se, na realidade, como um coadjuvante na 

definição da prática e dos caminhos de sua carreira. Embora haja possibilidade de resistência, 

considerando o micropoder dos professores – tanto contratados quanto efetivos –, no que se 

refere às definições sobre a profissão docente (carreira e prática), os professores acabam, na 

maioria das vezes, subjetivando-se, na sua prática, conforme as objetivações impostas, não 

conseguindo/tendo força para resistir a determinadas imposições.  

Novamente vemos como a representação, que é inscrição, está imbricada pelas relações 

de poder. A esse respeito Foucault (1995, p. 243) pontua que 

 

[o] exercício de poder pode perfeitamente suscitar tanta aceitação quanto se 
queira: pode acumular as mortes e abrigar-se sob todas as ameaças que ele 

possa imaginar. Ele não é em si mesmo uma violência [...] Ele é um conjunto 

de ações sobre ações possíveis; ele opera sobre o campo de possibilidade onde 

se inscreve o comportamento dos sujeitos ativos: ele incita, induz, desvia, 
facilita ou torna mais difícil, amplia ou limita, torna mais ou menos provável; 

no limite, ele coage ou impede absolutamente, mas é sempre uma maneira de 

agir sobre um ou vários sujeitos ativos, e o quanto eles agem ou são 
suscetíveis de agir. Uma ação sobre ações. 

 

Pelo discurso da professora, percebemos que a relação de poder expressa nas atitudes 

do governo estadual para com os contratos temporários revela esse “no limite” do qual falava 

Foucault (1995), posto que elas tentam coagir ou impedir possíveis ações dos docentes 

temporários, valendo-se da condição desses sujeitos em relação ao Estado. Assim, o enunciado 

de Francisca pode ser analisado como uma estratégia de resistência por várias particularidades, 

que se relacionam ao que Sampaio (2006), a partir de Foucault, evidencia, visto que questiona 

o sujeito produzido nas relações de poder, se opõe aos efeitos do poder relacionado ao saber, 

de modo que coloca em xeque o estatuto do indivíduo, remetendo à questão: “quem somos?” 

(SAMPAIO, 2006, p. 16). Quem somos? Professores profissionais de fato ou sujeitos que 
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acabam se subjetivando aceitando as imposições/objetivações expressas pelo poder 

desempenhado ora pelo Estado, ora pelo sistema? Esses questionamentos parecem emergir da 

fala da participante que não se reconhece nesses jogos de verdade em torno do professor. 

Uma questão que Francisca frisa é sobre a impossibilidade de os professores 

contratados realizarem paralisações ou greves, sendo que, como no seu contexto quase a 

metade dos professores são temporários, isso dificulta uma ação coletiva com vistas a 

reivindicações. Além dela, a diretora Rosa evidenciou o motivo de esses docentes não 

participarem dessas reivindicações. Segundo ela, 

 

Excerto 38 

[...] a maioria [dos contratos] não participa [de paralisações e greves], 

eles ficam nas escolas. Eles seguem as orientações da Seduce em 

permanecer nas escolas aguardando os meninos para ministrar as aulas, ou 

seja, eles não têm os mesmos direitos que os efetivos, porque os efetivos 

podem ir, podem lutar pelos seus direitos, eles ainda ficam meio 

atrelados a essa questão de que são contratos e podem perder o emprego, 

esse tipo de coisa. (Rosa, Entrevista, mar. 2017). 

 

A partir desse excerto notamos, retomando Foucault (1995, 2003a), que se esse 

enunciado pode ser dito é porque existe um regime de poder/saber/subjetividade que o sustenta. 

Nesse sentido, notamos a imbricação do poder/saber/verdade repercutindo nas formas de 

subjetivação, assim, os sujeitos, professores contratados, se subjetivam a partir das verdades 

aceitas ou refutadas, as quais orientam seu modo de agir, falar e pensar. No caso, segundo o 

discurso de Rosa e Francisca, os professores contratados “aceitam” esses modos de objetivação 

e subjetivação para não perderem o emprego. Cabe pontuar a questão do contexto porque, 

como se trata de uma cidade do interior, talvez seja mais forte a “pressão” para que os docentes 

cumpram as “orientações da Seduce” e “permanecem nas escolas” mesmo durante períodos de 

greves e paralisações. 

Percebemos, nas análises dos excertos de muitos dos docentes, tanto contratados quanto 

efetivos, que essas diferenciações entre eles – poder/não poder participar de paralisações, por 

exemplo – atrapalham na representação coletiva e positiva dessa categoria de profissionais. 

Nesse sentido, o enunciado da docente efetiva Amarílis – a mais experiente do contexto (33 

anos na profissão) – sobre a situação dos contratados confirma as elucidações, anteriormente 

colocadas, e evidencia também a resistência que os docentes efetivos ressaltam a partir de seu 

micropoder. 
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Excerto 39  

[...] se o efetivo já enfrenta dificuldades enormes, o contrato MUITO
35

 

mais ainda, porque é como o nome já diz – um contrato temporário, você não 

tem garantias, é... MUITO mal remunerado, MUITO, mas muito abaixo 

ainda do efetivo. Então de fato, quem fica aí quatro anos numa faculdade, 

depois vem pra uma pós-graduação, e estudar, estudar, estudar, para aí ganhar 

muito pouco, coisa muito próxima ao salário mínimo, então é chocante 
[...] desmotivador especialmente/e quando se fala em concurso ainda há 

muita procura, mesmo sendo nada assim de um grande deslumbre, mas 

quando é um contrato as pessoas fogem mesmo, se tiver, se você tiver 

oportunidade de atuar em outra área você acaba, é... procurando outra área 

e vem para o contrato só mesmo se não tiver outra área, outra  profissão 

em vista. [...] ontem por exemplo, 15 de março, um dia de Paralisação 

Nacional. Nós, efetivos, nós fizemos a opção de paralisar porque nós não 

concordamos com a Reforma da Previdência, os contratos não. Então é... 

isso é doído para nós, sabermos que alguém que atua de forma 

responsável ter que permanecer na escola, de uma forma assim ditatorial 
mesmo, então é... eu fico muito triste com essa falta de democracia [...]. 

Então nessa área de contrato temporário, não poder, no seu horário de 

aula, aderir junto com os efetivos a um movimento... é triste, eu vejo um 
momento triste. (Amarílis, Entrevista, mar. 2017). 

 

Nesse excerto, notamos as (auto)representações que Amarílis faz de si (efetiva) e do 

outro (temporário). Mais uma vez, há uma tendência a menosprezar o contrato temporário – 

“vem para o contrato só mesmo se não tiver outra área, outra profissão em vista” –, e na mesma 

medida, uma autovalorização em relação ao trabalho do outro. A docente parece evidenciar, 

com esse discurso, que esses sujeitos que aceitam lecionar mediante tais condições de trabalho 

não seriam tão preparados quanto os efetivos, de modo que ela parece justificar o salário que 

recebe e sua posição como efetiva, como se afirmasse: “eu recebo esse salário, tenho condições 

melhores, mas eu mereço”. Analisamos essa autovalorização como uma forma de resistência 

da professora, que, discursivamente, deixa evidente continuar na profissão, porque não é 

contrato temporário.  

Contudo, convém destacar a menção negativa que Amarílis faz quando se refere ao 

impedimento de que os docentes contratos temporários participem de paralisações juntamente 

com os efetivos. Nesse momento, ela expressa suas representações sobre essa situação – 

“desmotivadora”, “doída”, “triste”, “falta de democracia”, “uma forma ditatorial”. Essas 

representações podem revelar como o sujeito professor contratado é representado e colocado 

nos jogos de verdade, posto que “[...] os modos como os grupos sociais são representados 

podem nos indicar o quanto esses grupos exercitam o poder, podem nos apontar quem é, mais 

freqüentemente, ‘objeto’ ou ‘sujeito da representação’. Em outras palavras, podem nos apontar 

                                                
35  Sublinhamos o advérbio de intensidade “muito” para evidenciar a sua repetição no excerto. 
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quem utiliza o poder para representar o outro e quem apenas é representado” (LOURO, 1997, 

p. 102). Observamos, aqui, o micropoder dos efetivos na representação dos professores 

contratados. 

O uso reiterado do advérbio de intensidade “muito” mostra a amplitude que a docente 

propicia aos aspectos negativos do regime de trabalho do professor em contrato temporário. 

Em relação a toda essa situação abordada e considerando o trecho final desse excerto – “não 

poder [...] aderir junto com os efetivos a um movimento” –, é válido mencionar as 

considerações de Braúna e Reis (2013, p. 66) quando ponderam: 

 

[...] vale destacar o aumento do número de professores contratados 
temporariamente no Brasil, na maioria das vezes em precárias condições de 

trabalho. Em meio a tudo isso, a política salarial do setor público é marcada 

por medidas diferenciadoras e flexibilizadoras das relações de trabalho. 
Assim, os tipos de trabalho dos docentes se diferenciam de acordo com a 

carreira, o contrato de trabalho – efetivo ou temporário – do cargo, do regime 

de trabalho, do nível e da classe, do tempo de serviço, da investidura em 
cargos de confiança, das gratificações incorporadas, da titulação. Dessa 

forma, percebem-se também mais fatores que dificultam a constituição de 

uma identidade comum aos profissionais da educação. (OLIVEIRA et al., 

2002). 

 

Nessa direção, notamos que essas “medidas diferenciadoras” entre efetivos e 

temporários podem refletir no modo como essa classe de profissionais se representa. Se 

fizermos uma relação entre esse excerto de Amarílis e o Excerto 30 – de Laura (professora 

contratada) –, constataremos a polarização de opiniões. Enquanto Laura afirma que os docentes 

efetivos são acomodados e que, ao contrário, os contratados “dão muito mais para a escola do 

que eles”, mas, mesmo assim não possuem condições de trabalho efetivas, para Amarílis, por 

sua vez, são os contratos que não “são bons”, pois somente aceitam trabalhar na condição de 

contrato aqueles que não conseguiram emprego em outra área, que precisam pagar as contas, e 

esse emprego possibilita-lhes isso. 

Cada um desses sujeitos, a partir de seu micropoder, coloca-se na luta por uma ordem 

do discurso, ou seja, na luta da produção de práticas que tentam estabelecer uma hegemonia 

discursiva e práticas que tentam confrontar o que está posto como verdadeiro, respectivamente, 

poder e resistência. Isso porque o “discurso enquanto luta por poder e busca por uma verdade 

constitui-se como prática que forma os objetos dos quais fala” (SANTOS, 2016, p. 32). 

Ademais, as representações, como os discursos, não apenas nomeiam os objetivos, aquelas 

coisas que supostamente representam, mas sim criam sentidos que têm efeito de verdade. Dessa 
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forma, as representações que os efetivos fazem do professor contrato temporário também criam 

sentidos que têm efeitos de verdade sobre esses sujeitos. 

Tendo isso em vista, mas, considerando que “práticas de resistência são construídas na 

tentativa de questionar as verdades pré-estabelecidas pelo poder” (SANTOS, 2016, p. 34), 

analisamos, a seguir, os enunciados nos quais os professores questionam os processos 

discursivos de objetivação em tono da docência, de modo que é possível perceber a resistência 

e dissidência desses sujeitos. 

 

4.3 Não somos marionetes no espetáculo da profissão: a microrresistência e a dissidência 

no dizer e no fazer docente  

 

Os docentes participantes desta pesquisa também questionaram e mostraram-se, no seu 

dizer, contra o modo como são objetivados pelas práticas discursivas e não discursivas 

institucionais, ou seja, dos governos estadual e federal, da política nacional do Ideb, do 

Currículo Referência, da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2016),36 entre 

outras. Sendo assim, a principal motivação em adotar essa metáfora como título desta seção se 

deve ao fato de que esta encontra sustentação nos dados que discutimos neste tópico, quando 

os participantes não endossam/questionam a (auto)representação de que são “marionetes na 

profissão docente”, e tentam, a partir de seu micropoder, seja no seu dizer ou no seu fazer, dar 

uma “burlada” nas objetivações que lhes são impostas.  

Um exemplo disso é a representação colocada por uma das participantes de nossa 

pesquisa ao referir-se ao modo como o governo tem visto o profissional docente.  

 

Excerto 40 

[...] o que dá impressão para nós, é que nós somos marionetes. É... vem 

tudo pronto, você faz isso, faz isso, faz isso e pronto. É assim, você segue 

uma cartilha e... vai atuar dessa forma. Então, nós recebemos tudo pronto 

e ter que seguir nesse caminho eu vejo muito como manipulação, sabe? 
Então não é muito fácil, e nem todo mundo tem a experiência e a 

autonomia para poder é... dar uma burlada nisso aí e ter um pouco mais 

de democracia, sabe? Então eu vejo nesse formato, o governo vê a gente 

como marionetes, como pessoas manipuláveis, quando eles simplesmente 

ordenam façam isso, façam aquilo e nos vigiam. É como se tivéssemos 

câmeras nos filmando o tempo inteiro para observar o que a gente está 

fazendo e ditar a próxima etapa que virá, é assim que eu vejo. (Amarílis, 
Entrevista, mar. 2017). 

                                                
36  A BNCC é a base comum para os currículos nacionais, na perspectiva de um pacto interfederativo, o qual 

estabelece que todas as escolas – municipais e estaduais de todo o país – sigam o mesmo currículo. Disponível 

em: <http://historiadabncc.mec.gov.br/documentos/bncc-2versao.revista.pdf>. 
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No excerto, Amarílis mostra a (auto)representação da representação que o governo faz 

dela como docente, evidenciando sua insatisfação diante de tantas imposições a sua profissão. 

BNCC, Currículo Referência, Ideb, entre outros mencionados, todos eles são formas que 

objetivam o trabalho do professor, dizendo como deve ser ou como está seu trabalho enquanto 

profissional. Como os próprios participantes ponderaram, parece que as avaliações colocadas 

pela política nacional do Ideb vêm, na verdade, para avaliar o docente e sua prática de ensino. 

Desse modo, o trabalho docente é controlado, vigiado, de modo que esse sujeito se vê 

objetivado pelas práticas discursivas do poder oficial/institucional. 

Para analisarmos essa questão, convém considerarmos as elucidações de Michel 

Foucault sobre os modos de ação do poder. Ao longo de seu estudo, o filósofo francês 

observou/concebeu três formas de poder na história ocidental – soberania, disciplina e controle 

–, e, embora esses estudos abordem contextos específicos, em nossa sociedade são visíveis 

práticas que materializam tais exercícios do poder (PARAGUASSÚ, 2017). Destacamos, aqui, 

os dois últimos. Na sociedade disciplinar (disciplina do corpo), predomina o “confinamento” 

dos indivíduos nas diversas disciplinas (família, escola, igreja, etc.) nas quais estão inseridos 

e que constituem mecanismos responsáveis por produzir e regular seus comportamentos 

corporais e práticas produtivas. Paniago (2005, p. 163), a partir de Foucault (2002), evidencia 

que esse poder definiu-se como uma forma de controlar a conduta, o comportamento, e vigiar 

alguém, tendo em vista intensificar seu rendimento, torná-lo mais útil. Seu principal objetivo 

é o adestramento, e, para isso, utiliza-se de instrumentos tais como a vigilância hierárquica, a 

sanção normalizadora e o exame (FOUCAULT, 2008b). 

Indo além dos limites impostos pelas disciplinas, na sociedade do controle (controle do 

corpo coletivo), “[o] poder se desmaterializa, deixa de estar situado em lugares fixos para se 

situar em redes flexíveis” (PANIAGO, 2005, p. 129). Esse poder dirige-se aos corpos dos 

sujeitos (população), para discipliná-los, direcionar suas escolhas, mesmo dando a impressão 

de que são livres. Sampaio (2006, p. 119) pondera, retomando Deleuze (2000), que a sociedade 

do controle opera vários deslocamentos nos mecanismos disciplinares, o exame nas escolas, 

por exemplo, “é substituído pela avaliação contínua e pela formação permanente, cada vez 

exigindo-se mais titulações”.  

Percebemos que essas estratégias de dominação, por meio da delimitação de espaços, 

tempos e da disciplina corporal, fazem com que os professores resistam, como evidencia 

Amarílis ao afirmar a necessidade de “dar uma burlada” nessas formas de controle. Sua 

resistência, nesse sentido, vai contra as estratégias de dominação. Notamos com Santos (2016) 
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que, assim como o poder se manifesta sutilmente no controle, a resistência age no mesmo 

sentido. Sendo assim, esse excerto também aparece como um desabafo ou grito de resistência 

da professora, que pode ser representado pelas afirmações foucaultianas do tipo: “[n]ão 

queremos essa salvação, não queremos ser salvos por essa gente e por esses meios. [...]. Não 

queremos essa pastoral da obediência. Não queremos essa verdade” (FOUCAULT, 2008b, p. 

265). E diante disso, vemos seu discurso também figurando como uma resistência, pois dentro 

das possibilidades de enfrentamento encontradas pela docente e possibilitadas pelo contexto 

em que se encontra, a partir de seu micropoder, está a de discordar da política instituída por 

um regime de poder, dos dizeres/objetivações em torno do trabalho docente. Isso fica evidente 

no trecho “e nem todo mundo tem a experiência e a autonomia para poder é... dar uma burlada 

nisso aí e ter um pouco mais de democracia”.  

Sua resistência está, também, no seu dizer, quando evidencia, além do afastamento de 

formações discursivas que a tomam como “marionete”, a expectativa que tem em relação à sua 

profissão: quer ser respeitada como profissional, ter autonomia, etc. Ademais, pelo seu excerto 

podemos entender que Amarílis também encontra espaço para resistir às objetivações 

impostas, na sua prática, quando afirma que tenta “dar uma burlada nisso aí”. Todavia, reitera 

que nem todos os professores têm essa autonomia. Nesse sentido, e considerando o tempo de 

experiência da docente (33 anos), acreditamos que essa foi a forma encontrada por ela para 

resistir em sua prática. 

Outros professores também verbalizaram que discordam das objetivações dirigidas à 

docência, e, considerando com Foucault (2013, p. 138-139) que falar, “[...] forçar a rede de 

informação institucional, nomear, dizer quem fez, o que fez, designar o alvo”, é o primeiro 

passo em direção a novos combates contra o poder, analisamos essa verbalização como uma 

possibilidade de resistência desses professores, a partir do lugar em que se encontram – do seu 

micropoder. Para refletirmos sobre isso, trazemos o excerto no qual Laura afirma considerar 

as pressões do sistema e do governo (federal e estadual) como uma afronta ao profissional 

docente. 

 

Excerto 41 

Infelizmente o professor da escola púbica é bastante pressionado e não 

valorizado, o aluno acaba tendo mais domínio sobre o professor, pois o 

Estado quer que você aprove o aluno a todo custo. Vejo isso como uma 

afronta para o profissional. (Laura, Questionário Reflexivo, dez. 2016). 

 

A partir do excerto, cabe destacar a ênfase negativa que Laura coloca ao fato de o 

“Estado” impor a aprovação do aluno mesmo que ele não tenha conseguido alcançar as 
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exigências mínimas para sua série, de modo que a participante vê isso como uma “afronta” ao 

profissionalismo do docente. Seu posicionamento dialoga com os dizeres de Lima e Gomes 

(2005, p. 167) quando afirmam: “[...] Pablo Gentili (1992) e Sácristán (1999), entre outros, 

denunciavam a verdadeira afronta feita aos profissionais da educação, na insistência dos órgãos 

governamentais em definir políticas de fora para dentro da escola, sem a participação daqueles 

que de fato fazem a educação no ‘chão da escola’” (grifos do autor). Assim, esse controle 

hierárquico sobre os professores, especialmente desencadeado pelas ações do governo, parece 

ser uma tentativa de inibir o exercício reflexivo docente, intensificando, sobretudo, a 

desqualificação intelectual e a degradação das habilidades profissionais desses sujeitos. 

Nesse sentido, convém refletirmos sobre o que representa ser profissional, a partir da 

opinião de Laura. Cabe destacar o que Gatti (2010, p. 1360) afirma: 

 

[e]ntendemos, com Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003), que a 

profissionalidade é o conjunto de características de uma profissão que 

enfeixam a racionalização dos conhecimentos e habilidades necessárias ao 

exercício profissional, e que a profissionalização de professores implica a 

obtenção de um espaço autônomo, próprio à sua profissionalidade, com valor 

claramente reconhecido pela sociedade. Não há consistência em uma 

profissionalização sem a constituição de uma base sólida de conhecimentos 

e formas de ação. Com estas conceituações, estamos saindo do improviso, da 

ideia do professor missionário, do professor quebra-galho, do professor 

artesão, ou tutor, do professor meramente técnico, para adentrar a concepção 

de um profissional que tem condições de confrontar-se com problemas 

complexos e variados, estando capacitado para construir soluções em sua 

ação, mobilizando seus recursos cognitivos e afetivos. 

 

Desse modo, observamos que para o referido autor a profissionalidade da carreira 

docente implica um espaço autônomo para a atuação desse sujeito, bem como requer sua 

valorização social. Contudo, podemos notar, na afirmação de Laura, que a imposição da 

aprovação dos alunos impede esse agir autônomo e profissional dos professores. Ademais, 

como coloca Gatti (2010), o professor tem conhecimentos para o seu exercício profissional, 

mas, devido a essa situação, são impossibilitados de agirem de acordo com essa formação. 

Mediante isso somos levados a refletir: como fica a base de conhecimentos que esses 

professores obtiveram em sua formação se lhes é imposto o que devem fazer? Como esses 

sujeitos se sentem se são impedidos de realizar uma prática reflexiva? O que toda essa situação 

representa para as identidades desses profissionais? Para pensarmos nessas questões 

evidenciamos o enunciado de Dihsud quando comenta sobre o assunto. 
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Excerto 42 

[...] Você vai contra os seus dogmas, você é um professor que você está ali 

para ensinar e ver/ a avaliação é você ver o que que foi passado. “Ah, aquele 

aluno não conseguiu, então vamos tentar recuperar ele, tentar ajudar ele”, 

mas passar?! Já é algo que assim, que “como assim, vou passar o aluno?! 

Não foi isso que eu aprendi na graduação”. Aí dá vontade de você rasgar 

o seu diploma, mas aí você não pode, o pessoal [riso]/todo mundo precisa 

do salário, então as vezes você tem que dar/você não vai mais se esforçar, 

então as aulas às vezes caem o nível, caem o nível, o aluno fala assim “Ah, lá 

é, só faz isso e isso. Lá você não bomba, não”, aí sai essa má fama do 

professor de escola pública, que ninguém bomba. (Dihsud, Entrevista, 

dez. 2016). 

 

No excerto, Dihsud questiona que não é o papel do professor essa aprovação quase 

automática dos alunos, essa atitude não condiz com a formação que teve, de modo que sua 

insatisfação é uma consequência da sua resistência de afirmar que essa situação “vai contra 

seus dogmas”. Além disso, como evidencia, esse fato faz com que tenha vontade de abandonar 

a profissão, mas como “precisa do salário”, permanece na carreira. Diante disso, percebemos 

a complexidade que envolve o processo de construção das identidades desses professores, pois, 

de um lado, vem a submissão a um saber instituído (que deve haver aprovação), mas a 

verbalização dos professores é de que eles negam isso, deixam evidente, verbalizado, que não 

concordam com essas objetivações. Isso evidencia que eles não se subjetivam endossando 

completamente essas objetivações. Desse modo, neste trabalho entendemos que o fato desses 

professores terem a coragem de verbalizar que são contra determinadas objetivações é uma 

forma de resistência desempenhada a partir de seu micropoder. 

Ademais, outra resistência evidenciada no excerto de Dihsud é a questão do professor, 

diante das objetivações e considerando seu micropoder, parar de se esforçar na profissão, não 

dando uma boa aula. Como destaca o participante, o docente subjetiva-se reproduzindo na 

prática essas objetivações que lhe são impostas (aprovação dos alunos) para não perder o 

emprego,37 isso resulta na criação de uma representação negativa em torno da escola e do 

professor público, conforme destaca no trecho “sai essa má fama do professor de escola 

pública, que ninguém bomba”. E toda essa situação corrobora na resistência do professor em 

não se esforçar mais na sua prática de ensino. Dessa maneira, o enunciado de Dihsud também 

evidencia a produtividade do poder (FOUCAULT, 2013) e a “luta perpétua e multiforme” 

(FOUCAULT, 2003a) entre poder/saber/resistência. 

Também podemos perceber o modo como as relações de poder estão imbricadas no 

processo de (auto)representação dos docentes, quando outra professora, Amora, questiona o 

                                                
37  Cabe relembrar que Dihsud é professor contrato temporário. 
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poder que a mídia e, principalmente, as políticas nacionais da educação, as ações da Seduce 

detêm para representar a profissão docente. Em uma alusão à Foucault (2013), notamos que os 

professores deste estudo também estão confiscando, ao menos por um momento, o poder de 

falar da profissão, tão monopolizado pelo discurso institucional dos governos estadual e federal 

e pela mídia. Passemos à análise do excerto. 

 

Excerto 43  

Hoje eu acho que quem está lá em cima eles querem/para mídia é uma 

maravilha né, “Venham conhecer as escolas!”, a realidade é totalmente 

diferenciada. Eu acho que eles hoje não veem a educação como educação, 

eles veem a educação como empresa. Eles cobram índices, índices, índices 

de aprovação, mas não querem ver a realidade. Eu falo que aqui, há uns anos 

atrás, uns dois anos atrás, houve muitas reprovações no 3º ano. E eles 

vieram assim em cima: “não pode ter, não pode ter!”. Ué, “mas como?!”, 

o menino está no 3º ano não faz nada, não quer nada, se acha que vai 

passar é brincar com o profissional. 

Pesquisadora: E tem que passar? 

Amora: De certa forma. 

Pesquisadora: Nesse caso, vocês tiveram que passar? 

Amora: Na verdade, não, mas no outro ano nós ficamos de vigilância o 

ano todo, o pessoal da Subsecretaria em cima para não haver 

reprovação. (Amora, Entrevista, fev. 2017). 

 

Antes de analisarmos o enunciado de Amora, convém entendermos essa cobrança no 

que se refere à aprovação dos alunos. Essa situação é resultado do Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (Ideb), criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), para medir a qualidade do aprendizado nacional e 

estabelecer metas para a melhoria do ensino. Conforme o site do Inep (2015), o Ideb funciona 

como um indicador nacional, e “é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos 

no Censo Escolar, e das médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Sistema de Avaliação 

da Educação Básica (Saeb) – para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – 

para os municípios”.38 Ainda de acordo com o site, o objetivo das metas estabelecidas pelo 

Ideb é alcançar 6 pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos países 

desenvolvidos. 

Tendo isso em vista, esse excerto da Amora evidencia sua insatisfação com as 

representações sobre a docência presentes na mídia e nas práticas discursivas do governo, 

reflexo dessa política nacional do Ideb. Podemos notar o modo como a participante vê o 

sujeito-professor objetivado nas práticas discursivas e, assim, problematizar os processos de 

                                                
38  Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/ideb>. Acesso em: 28 abr. 2017. 



119 

subjetivação e as possibilidades de resistência evidenciados nesse enunciado e possibilitadas 

no contexto em que ela se encontra. Nesse viés, Foucault nos proporciona ferramentas 

conceituais importantes para entender esse processo, uma vez que tem como foco de 

investigação o sujeito e sua constituição histórica por meio das complexas relações entre 

verdade, saber e poder, que se dão no e pelo discurso. Para esse teórico francês, o sujeito é 

produto do discurso, sendo assim, suas subjetividades são construídas através de mecanismos 

e estratégias empregados pelas práticas discursivas para legitimar e estabelecer processos de 

subjetivação (SILVA; PANIAGO, 2013). 

Cabe pontuar que, inicialmente, Amora evidencia a representação que a mídia veicula 

socialmente sobre a docência e as escolas (“uma maravilha”), que, como destaca, não condiz 

com a realidade vivenciada por eles. Nesse sentido, concordamos com Oliveira (2014, p. 57), 

quando argumenta que os discursos da mídia estão entre os “que mais detêm atualmente o 

poder de representar qualquer objeto dos mais variados segmentos da sociedade”, de modo que 

“também as identidades docentes não escapam ao poder que as mídias possuem para 

representá-las”, e isso pode ser percebido no Excerto 31, tendo sido reiterado durante vários 

momentos da entrevista de Amora, quando critica as práticas discursivas da mídia em relação 

à profissão docente. A análise desse excerto revela que a ideia da vontade de verdade – 

ponderada por Foucault (2013) – permeia todas as práticas discursivas (SANTOS, 2016). O 

enunciado de Amora mostra o que ela considera verdadeiro, em oposição à “fachada bonita” 

que a mídia e as propagandas governamentais evidenciam sobre a escola pública. Desse modo, 

seu discurso é um meio para que um novo saber sobre a escola pública tenha espaço. 

Além disso, no enunciado a entrevistada evidencia o fato de ser “controlada”, “vigiada” 

a partir do controle desempenhado pela Seduce e pela política do governo nacional, que 

acabam tentando definir seu posicionamento. Seu enunciado ilustra como o saber (da política 

nacional da educação, da Seduce) sobre o professor, entra na rede discursiva, e, na relação com 

o poder, acaba constituindo verdades sobre o sujeito docente, refletindo nas formas de 

subjetivação. Sob esse viés, convém mencionar os dizeres de Prado Filho (2009, p. 238), para 

quem “[...] as objetivações pelo poder e pelo discurso não se efetivam sem um movimento de 

subjetivação do sujeito [...]”. Como notamos, no Excerto 31, a docente evidencia que há um 

controle da Seduce que regula a aprovação dos alunos, tendo em vista alcançar a meta 

estipulada pelo Ideb. Nesse horizonte, esses discursos do governo federal e estadual, via 

Seduce, interpelam essa professora, tentando objetivá-la, dizer como ela deve agir, e, figurando 

no exercício do poder, acabam subjetivando essa docente, como podemos depreender a partir 

do enunciado “de certa forma”. Desse modo, podemos notar que “[...] enquanto relações 



120 

produtivas, as relações de poder produzem coisas como a ‘consciência’, a ‘subjetividade’ e os 

‘corpos’ [...]” (VILELA, 2006, p. 117). 

Como dito, os saberes, fluindo com o poder, podem ser recuperados, reatualizados e, 

na tentativa de silenciar outros saberes, acabam por construir verdades sobre os sujeitos. 

Assim, configuraram-se, no contexto da professora, outros sujeitos, imbuídos do poder, que 

tentam direcionar sua ação. Contudo, como as relações de poder e as formas de resistência 

existem de forma inseparável, quando Amora afirma “não querem ver a realidade”, “a 

realidade é totalmente diferenciada”, verbaliza seu não, discorda dos saberes veiculados pela 

mídia e pelos governos federal e estadual, principalmente no que concerne às aprovações de 

alunos que não cumpriram com as exigências mínimas dessa fase do ensino, como evidencia 

em “o menino está no 3º ano, não faz nada, não quer nada, se acha que vai passar é brincar 

com o profissional”.  

Nesse sentido, podemos perceber a resistência da professora a partir do seu dizer que 

questiona a legitimidade desse saber sobre a reprovação de alunos. Negando a vontade de 

verdade, que figura no seu contexto, produz pontos de resistências aos jogos de verdade do 

âmbito social e institucional, entendendo as resistências como práticas de romper com a ordem, 

de negar e/ou resistir à regulação, a esses jogos de verdade, mas continuando no jogo. A 

participante, valendo-se do discurso direto, introduz várias vozes no seu enunciado, mas 

também coloca sua voz, evidenciando sua microrresistência de não passar o aluno. Podemos 

perceber, nesse final do excerto, o jogo de forças ao qual Foucault (2003a; 2013) se refere – a 

relação de poder/saber gerando resistências às quais, por sua vez, geram saber e resistência –, 

pois, é colocado, mediante a relação de poder/saber (saber das políticas educacionais, discurso 

oficial), que Amora deve aprovar o aluno, mas ela (e alguns professores de seu contexto) 

resiste, não aprovando, e isso gera outra ação da Secretaria, a vigilância da escola. Vemos, 

então, o saber gerando poder e resistência. 

Essa situação relaciona-se com o argumento de Vilela (2006) quando afirma que a 

resistência é a palavra-chave para entender a dinâmica das relações de poder, porque sobre seu 

efeito as relações de poder se veem obrigadas a transformar-se. Isso pode ser visto nesse 

excerto quando a política educacional, que representa o poder oficial, objetiva os professores 

a aprovar e eles não aprovam, ou seja, resistem, a partir de seu micropoder, e isso gera outra 

ação do poder desempenhado pela Secretaria – a vigilância da escola –, o que continuará 

gerando diversas e distintas reações-respostas desses docentes, numa relação ininterrupta entre 

relações de poder/saber e resistência. Conforme realça Vilela (2006, p. 119), “[...] não só a 
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resistência pode fundar novas relações de poder, como novas relações de poder podem, 

inversamente, dar origem a novas formas de resistência”. 

Falando especificamente da multiplicidade de formas de resistência, nossos dados 

também nos levaram a observar outra possibilidade de enfrentamento utilizada pelo professor 

– a dissidência. Como mencionamos anteriormente, a partir de Silva (2016), a recusa pela 

profissão ou a vontade de abandonar a profissão aparece como um último espaço de liberdade 

do docente resistir às objetivações. De acordo com a referida autora, dentre as possibilidades 

de resistência ao poder que é imposto ao docente, a de “‘pular pela janela’, de romper com as 

estratégias discursivas que o objetivam de modo pouco alvissareiro por intermédio de saberes 

inúmeros, talvez o abandono da profissão seja um dos mais emblemáticos” (SILVA, 2016, p. 

162-163).  

Tendo isso em vista, destacamos, na sequência, o excerto no qual Amora parece querer 

“jogar a toalha”, que mostra sua vontade de deixar a profissão. Evidenciamos três momentos 

distintos da entrevista realizada com a docente, pois eles se relacionam, de modo que 

percebemos seus motivos para querer deixar a docência e a forma de resistência que vem 

encontrando há 12 anos para manter-se na carreira (ter outro emprego), a qual, por sua vez, 

pode culminar nesse abandono da docência. Observemos seus enunciados. 

 

Excerto 44 

[...] Então eu falo que hoje eu não incentivaria ninguém a ser professor. 

Porque a bagagem que a gente tem lá na faculdade, a gente sofre para 

conseguir o certificado, para estar onde está, e o governo vai tirando 

todos os seus direitos, não dá aquele “up”. Você falar assim que você vai 

ficar para sempre, NÃO. Eu estou aqui porque eu já estou há mais de 20 

anos. Então, a gente vai seguindo o bonde até onde dá, mas assim, me 

dedico a tudo que eu faço, mas que eu incentivaria, não. Eu falo que a gente 

trabalha hoje por/para subsistência mesmo. (Amora, Entrevista, fev. 2017). 

 

Excerto 45 

[...] nos últimos 8 anos eu me deparei com um ensino noturno totalmente 

diferenciado, mas eles não correspondem tanto às nossas expectativas. Eu 

falo que assim, eu não tenho tanta... digamos que eu não tenho tanta 

vontade de ser professora o resto da vida porque eles não correspondem. 

[...]. (Amora, Entrevista, fev. 2017). 

 

Excerto 46 

[...] eu acho que os professores mais velhos de casa, eles chegavam não se 

adaptavam com a turma, então queria trocar e a direção deixava. Não era fácil 

não, eu falo que eu trabalhei assim uns 4 anos e não foi nada fácil. Acho que 

foi por isso mesmo que eu optei por ter um outro emprego porque já tem 

12 anos que eu tenho dois empregos, desses 20 anos que eu trabalho, tem 

12 que eu tenho dois empregos. 

Pesquisadora: E sempre o outro foi como professora também? 
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Amora: Aqui [em uma escola municipal] foi como professora, e lá em [nome 

da cidade vizinha], eu até fiz o concurso lá, falei “eu não quero saber de 

professor mais não”, porque a realidade que a gente vivencia é diferenciada, 

lá eu trabalho na área administrativa. (Amora, Entrevista, fev. 2017). 

 

No Excerto 44, Amora, após destacar as circunstâncias de opressão e desrespeito que 

vivenciam esses profissionais, afirma que não incentivaria ninguém a ser professor. Vemos 

esse seu enunciado se configurando como um espaço de resistência aos discursos que 

evidenciam a docência como “nobre sacerdócio”, um trabalho cuja recompensa seria o amor e 

a “felicidade” de formar alunos cidadãos. Desse modo, o enunciado da professora relaciona-

se com a análise que Silva (2016) faz de um artigo publicado em maio de 2015, no jornal Folha 

de São Paulo, no qual um professor de Filosofia na USP, ao dirigir-se a seus alunos, 

recomendou que não cometessem o equívoco de se tornarem professores. A partir disso, a 

referida autora ponderou que, embora a posição ocupada por esse sujeito fosse, de fato, a de 

professor, seu enunciado mostra a “desidentificação com o discurso de majoração positiva da 

profissão docente”. Assim, Silva (2016, p. 163) conclui que, 

 

[...] a estratégia de luta sugerida pelo professor consiste, exatamente, na 

recusa em se tornar professor, no total desinteresse pela denominada 

profissão-esperança, o que se contrapõe a discursos como: a felicidade do 
professor está na possibilidade de iluminar o caminho do aluno, o professor 

é o herói que tudo suporta para garantir o aprendizado e o bem-estar de seus 

discípulos, etc.  

 

Podemos observar isso quando Amora afirma, com ênfase, que não pretende ficar para 

sempre na profissão docente, permanece na carreira para sua subsistência e porque já está na 

profissão há 20 anos. Ademais, esse argumento é reafirmado em outro momento, no Excerto 

45, no qual revela que suas experiências no ensino noturno conduziram-na a querer deixar a 

profissão. A docente afirma, discursivamente, que “não têm tanta vontade de ser professora o 

resto da vida”. Esse posicionamento de Amora também se relaciona com os dizeres de 

Paraguassú (2017, p. 41) quando pontua que 

 

[u]m professor, por exemplo, que afirma o desejo de desistir da profissão 
renega certas verdades coletivas sobre a educação. Sua palavra pode deixar 

de ser reconhecida por parcelas sociais como autoridade para questionar e 

elaborar problematizações sobre essa esfera social. A posição de sujeito 

professor regularmente é concebida como a condição de um mártir, que não 
resiste ao sacrifício.  
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Como fica evidente no referido excerto, Amora não se reconhece (subjetiva-se) nessa 

condição de mártir, que a mantém na profissão sacrificando-se acima de tudo. As análises dos 

excertos corroboram o argumento de Paraguassú (2017) sobre a Síndrome Simbólica da 

Desistência do professor ou Síndrome de Burnout, a qual se caracteriza por um processo de 

desistência que não se materializa, essencialmente, pelo pedido de exoneração do cargo 

docente, mas pela desistência enquanto professor em sala de aula. Desse modo, e considerando 

as considerações de Silva (2016), interpretamos essa desistência como uma forma de 

dissidência da professora.  

Também apresentamos o Excerto 46, nesse momento da análise, por ele revelar outra 

forma de resistência encontrada pela professora há 12 anos. Nesse excerto, Amora revela que 

as relações de poder figuradas em seu contexto escolar levaram-na a optar por ter outro 

emprego. Quando começou a trabalhar, durante seu Estágio Probatório, acabava tendo que 

deixar uma turma ou começar a lecionar em outra, a qualquer momento, devido a não 

adaptação dos “professores mais velhos de casa” com determinada turma. Essa situação fez 

com que procurasse emprego em outra escola, municipal. Contudo, com o passar do tempo, e 

tendo oportunidade de realizar um concurso no Instituto Federal Goiano, optou por um trabalho 

em outra área – a administrativa. 

Fica evidente, no trecho “eu não quero saber de professor mais não” – no qual Amora 

justifica sua opção por ter um segundo emprego em outra área que não a docência –, que essa 

foi a forma de resistência que ela encontrou, pois, caso e quando necessário, pode deixar seu 

emprego como professora segura de que terá outro trabalho, e esse, por ela escolhido, não 

envolve lecionar. Essa argumentação em torno da ideia de “cansei de ser professora” também 

ecoa no trabalho de Silva (2016). A autora, a partir de suas análises, pondera que esses 

argumentos revelam uma “capacidade de auto-gestão” do sujeito discursivo sobre suas ações 

e dizeres. Como realça, 

 

[...] [e]m meio a tantas formas de produzir sentido para a docência, tomando-
a como uma atividade excepcional e, por conseguinte, o professor como o 

supra-humano, como o ser sublime, há algo que escapa. Parafraseando 

Foucault (2008, p. 265), dizemos então que o professor, muitas vezes, não 

quer se manter em um regime de verdade, não quer ser pego nesse sistema 
instituído de observação, nesse exame perpétuo que o julga o tempo todo, 

dizendo o que ele é no fundo de si mesmo: bom ou ruim, preparado ou 

despreparado, fraco ou destemido, sacerdote ou mercenário, sábio ou inculto, 
generoso ou perverso etc. (SILVA, 2016, p. 164-165). 
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Desse modo, apesar dos saberes (oficial, social) figurados no exercício de poder 

objetivarem os sujeitos-professores, funcionando como técnicas de subjetivação, esses sujeitos 

podem encontrar espaços para resistência. O posicionamento de Amora, por exemplo, pode ser 

representado pelas afirmações, evidenciadas por Foucault (2008b, p. 265-266), do tipo 

  

[...] [n]ão queremos esse sistema [...] Não queremos essa pastoral da 
obediência. Não queremos essa verdade. Não queremos ser pegos nesse 

sistema de verdade. Não queremos ser pegos nesse sistema de observação, de 

exame perpétuo que nos julga o tempo todo, nos diz o que somos no fundo 
de nós mesmos, sadios ou doentes, loucos ou não, etc.’ Podemos dizer 

portanto [que] a palavra – dissidência- abrange de fato uma luta contra esses 

efeitos pastorais [...].39 

 

À luz disso, as análises desta seção evidenciam que, a partir do seu micropoder, os 

professores encontram formas de resistência – verbalizando a negação das objetivações que 

lhe são impostas ou “burlando” determinadas imposições – e de dissidência – desistência da 

profissão. Percebemos que, apesar dos sujeitos estarem inseridos em relações de poder e saber, 

nas fissuras instituídas pelos próprios regimes discursivos, podem emergir variadas formas de 

microrresistência, pois o que se nota é essa “luta perpétua e multiforme” (FOUCAULT, 2003a) 

entre poder/saber/resistência. 

Em resumo, interpretamos, neste capítulo, as formas de microrresistência que os 

professores, a partir de seu micropoder, encontraram nas fissuras instituídas pelos próprios 

regimes discursivos. Conforme ponderamos anteriormente, o poder “incita, suscita, produz; 

[...] faz agir e falar” (FOUCAULT, 2003a, p. 220). Diante disso, vemos, nos dados, essa 

característica do poder defendida por Foucault – incitando os professores a verbalizarem que 

não concordam com determinadas objetivações colocadas pelas políticas educacionais, pelo 

governo, pela mídia, pela política de contratação dos professores do estado, pelos próprios 

colegas de trabalho, que desconsideram a verdadeira realidade da escola pública e não 

representam o que esses profissionais são, querem, precisam. Desse modo, notamos que a 

resistência desses docentes pode ser percebida no seu dizer, no seu questionamento de 

determinadas objetivações colocadas ao professor. Isso porque, ao questionarem determinadas 

imposições hegemônicas ao exercício docente, “fendem o sentido comum”, fazendo romper 

um espaço de resistência, possível a partir de seu micropoder. Deleuze (2013, p. 193), fazendo 

                                                
39  De acordo com Foucault (1995), o poder pastoral caracteriza-se como uma técnica de subjetivação. Trata-se 

de um modo do poder conduzir a uma obediência compreendida como submissão total, a partir de um processo 

que objetiva afastar-se das coisas mundanas para alcançar a iluminação. Tal poder prevê o cuidado do 

indivíduo, em particular, por toda a vida. 
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alusão à Foucault, afirma que toda forma de queixa, de questionamento – seja das políticas 

nacionais da educação, das objetivações sobre o exercício docente – “[...] tem uma grande 

importância não só poética, mas histórica e social, porque exprime um movimento de 

subjetivação [...]. O sujeito nasce nas queixas tanto quanto na exaltação”. Teríamos, aí, “aquilo 

que Foucault designou como o ruído surdo sob a história, o murmúrio das palavras ditas, 

o murmúrio obstinado de uma linguagem que falaria sozinha” (VILELA, 2006, p. 113, 

grifos do autor). Teríamos, aí, formas de resistência. 

Posto isso, no próximo e último capítulo apresentamos, com base nos resultados das 

análises aqui expostos, as nossas considerações finais acerca deste trabalho. 
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O FECHAR DAS CORTINAS: UM ÚLTIMO OLHAR - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

“O que esses/as professores/as fazem é mostrar 

seu descontentamento com um contexto escolar 
onde os espaços ainda são cuidadosamente 

delimitados; o tempo é regulado, controlado por 

cronogramas específicos; o ensinar e aprender 
ainda seguem uma ordem, com etapas 

previamente estabelecidas; os comportamentos e 

condutas são rigorosamente disciplinados. Seus 
questionamentos denunciam um conjunto de 

formas reguladas de comunicação e um conjunto 

de práticas de poder que, em certa medida, ainda 

estabelecem os modos de pensar, julgar, dizer e 
fazer a instituição escolar. A potência desses 

questionamentos consiste na possibilidade de 

desnaturalizar o que pensamos e o que fazemos 
na ação pedagógica, assim como na criação de 

alternativas para a educação além daquelas 

instituídas.” (TEDESCHI; PAVAN, 2017, p. 9-

10). 

 

O caminho que percorremos para (re)apresentar as (auto)representações dos professores 

participantes e colocar a profissão docente em cena nos permitiu refletir sobre a complexidade 

que envolve o processo de construção das identidades desses sujeitos. A representação é um 

processo de significação, produto do discurso e também discursos produzidos, que, sendo 

permeadas por relações de poder, produzem efeitos de verdade. Na representação se 

entrecruzam diferentes olhares, de quem representa, de quem é representado, de quem tem o 

poder de representar, de quem olha a representação e, ainda, os olhares das pessoas situadas na 

representação, em posições diferentes de poder (NOGUEIRA, 2016). 

Desse modo, considerando que a identidade é representacional e que está sempre em 

contínua (trans)formação, identificamos, nos discursos dos participantes, que suas identidades 

profissionais estão em processo de construção, mediante as relações com o contexto de 

trabalho, os discursos recorrentes socialmente, com a política educacional nacional, e a partir 

das relações com o outro (Seduce, direção, alunos, pais, colegas de trabalho). É nesse entrelace 

que as representações se constituem e, por sua vez, refletem na produção das identidades dos 

professores. Logo, por meio de suas inscrições nas práticas discursivas, as relações de poder 

integram todo esse processo. 

Gostaríamos de lembrar ao(s) leitor(es) que objetivamos identificar as representações 

sobre ser professor emersas nos discursos dos docentes de uma escola pública do EM do 

interior de Goiás e analisar o modo como as relações de poder/saber/verdade, os processos de 
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objetivação e subjetivação e as formas de resistência, que comparecem nos discursos desses 

profissionais, permeiam o processo de representação identitária desses sujeitos. Para tanto, as 

perguntas de pesquisa que nortearam nosso estudo foram: 1) Quais são as representações que 

os professores do EM de uma escola pública do interior de Goiás têm sobre a profissão e sobre 

o profissional da escola pública? 2) De que forma as relações de poder/saber/verdade, mediante 

os modos de objetivação e subjetivação, comparecem nos discursos dos docentes e atuam no 

processo de representação identitária? 3) De que forma o professor apresenta resistência aos 

modos de objetivação? 

Tendo isso em vista, em nossas análises, primeiramente, os docentes representaram a 

profissão de professor de escola pública do EM como desvalorizada, evidenciaram a falta de 

reconhecimento, a retirada de benefícios salariais (como a remoção da titularidade), além de 

afirmarem que são objetivados pelo sistema e pelos governos (federal e estadual), objetivados 

como um profissional que, desprovido de sua autonomia, deve seguir rigorosamente as 

diretrizes propostas. No que se refere especificamente às representações inerentes ao contrato 

temporário, estas evidenciaram, além das justificativas recorrentes – instabilidade profissional, 

salários baixos –, outras justificativas consideráveis, como lecionar disciplinas diferentes das 

licenciaturas cursadas pelos professores, objetivados pelo sistema, pelo governo estadual, 

como não reivindicarem seus direitos através de paralisações ou greves. Os dados também 

mostram que as representações apresentam a docência com uma profissão “adequada” à 

mulher, de modo que a representação profissional envolve as histórias de vida de cada um dos 

professores, sua realidade social, o contexto em que vivem, suas condições financeiras, 

questões familiares e representações (objetivações) em torno da docência. 

Nesse bojo, nas análises sobressaem o paradoxo prazer/sofrimento ao falarem da 

docência, pois, apesar dos participantes terem evidenciado que a licenciatura apareceu como 

uma segunda opção profissional, que a profissão professor de escola pública é uma carreira 

difícil, desafiadora, desvalorizada, desautorizada, ainda assim esses sujeitos permanecem na 

carreira porque gostam. Desse modo, notamos que, diante das objetivações sobre a docência, 

ser apaixonado pela profissão aparece como uma forma de subjetivação para continuar na 

carreira, pois o traço vocacional é uma herança ainda imbricada nas (auto)representações 

desses sujeitos. Isso realça que as identidades são contraditórias e, por serem construídas nos 

discursos, as representações dos professores sobre suas identidades encontram-se longe de 

serem fixas, ao contrário, apresentam-se móveis e fragmentadas (HALL, 2009, 2011). 

Nesse sentido, a partir dos enunciados analisados, notamos que “o professor é 

atravessado por uma multiplicidade de vozes que tornam sua identidade complexa, heterogênea 
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e em constante movimento, de modo que só é possível flagrar momentos de identificações” 

(CORACINI, 2000, p. 147-148) com determinados discursos, como também questionamento, 

resistência e diferenciação a determinadas identidades discursivamente aferidas aos sujeitos. 

Sendo assim, os sentidos que os professores atribuem à profissão de professor do EM de escola 

pública são representações que se encontram presentes em diferentes discursos sociais. É a 

partir dessas representações que a identidade desse profissional vai sendo produzida, 

(re)construída, (re)criada pelas práticas discursivas. A maneira como se representa e/ou não se 

representa esses docentes diz respeito não somente ao modo como eles se (auto)representam – 

processo de subjetivação – como também à maneira como são vistos e representados 

discursivamente por outros sujeitos – processo de objetivação. Essas representações estão 

sendo resgatadas pelos docentes com vistas a uma tentativa de definir a própria profissão, de 

modo que, mais do que somente descrever suas realidades, constroem suas identidades 

profissionais ao representarem determinados aspectos e não outros (OLIVEIRA, 2014). 

Nossos dados revelaram, então, não haver uma aceitação puramente passiva das 

objetivações, sem questionamento, crítica e/ou reflexão. Isso ocorre porque os sujeitos 

professores participantes desta pesquisa são um efeito do poder, um produto constituído a partir 

da produtiva relação poder-saber-verdade, mas também sujeitos que encontram micropráticas 

de resistência. Destacamos que a relação entre poder e resistência é fluida, não sendo possível 

delimitar onde começa um e onde termina o outro, uma vez que um pressupõe a existência do 

outro. Por essa razão, como abordado anteriormente, para Foucault (2013), cada luta se 

desenvolve em torno de um foco particular de poder e denunciar esses focos, ou falar deles 

publicamente, é uma forma de resistência porque ocorre aí uma inversão do poder, e esse é o 

primeiro passo para as outras lutas contra o poder. As resistências surgem dentro das relações 

de poder. Trata-se de um deslocamento ou recusa e uma negação da ação (resistências ativas e 

passivas). Assim, quando o professor, diante das objetivações sobre a aprovação do aluno, 

“aprova”, mas verbaliza que a situação está errada, uma vez que o aluno não sabe, ou quando 

permanece na sala de aula, mas deixa de desenvolver um bom trabalho, bem como quando 

ironiza, critica, questiona o foco do poder está exercendo formas de resistência. 

Diante disso, notamos que nossas análises evidenciam a produtividade do poder e a 

“luta perpétua e multiforme” entre poder/saber/resistência da qual falava Foucault (2003a; 

2013). Dessarte, observamos uma contraposição dos discursos – do governo, da mídia, da 

sociedade e do próprio professor – que conduzem os participantes desta pesquisa a submeterem 

a ordem, mas, ao mesmo tempo, a resistir, seja verbalizando que não aceitam, não aprovando 

o aluno em determinado momento, ou não dando uma boa aula. Contudo, as análises deste 
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estudo evidenciam que, como o poder do professor é um micropoder, sua resistência, 

preponderantemente, está no negar as objetivações que lhe são impostas. 

Como afirmamos anteriormente, o poder “incita, suscita, produz; ele não é 

simplesmente orelha e olho; ele faz agir e falar” (FOUCAULT, 2003a, p. 220). Diante disso 

vemos, nos dados, essa característica do poder defendida pelo filósofo francês, incitando os 

professores a dizerem que não concordam com a situação, com os saberes colocados pelas 

políticas educacionais, pelo governo, pela mídia e pelos próprios colegas de trabalho, os quais 

desconsideram a verdadeira realidade da escola pública e não representam o que esses 

profissionais são, querem, precisam. À exemplo disso, fazemos uma retomada de um 

enunciado da professora Francisca. No início do seu excerto (11), afirma: “Olha, eu... 

principalmente [risos], eu não posso falar, né [riso]... mas assim, eu não tenho notado incentivo 

por parte do governo [estadual] [...]”. Embora inicialmente a professora evidencie que “não 

pode falar” – essa seria ela subjetivando-se aderindo às objetivações impostas aos professores, 

que devem aceitar as imposições sem questionamento –, ela não se cala, e na sequência começa 

a questionar/criticar as práticas discursivas e não discursivas do governo estadual para com a 

classe dos profissionais docente. Posto isso, percebemos que de todo jeito há a subjetivação de 

aceitar a norma ou não, mas também percebemos um processo de subjetivação relacionado à 

ética, pois esses docentes evidenciam que podem até fazer (exercer sua prática coadunada com 

as objetivações impostas), mas querem pensar, escolher, inclusive, pela desistência da 

profissão. 

Gostaríamos de ressaltar ainda que a insatisfação e frustração percebidas nos 

enunciados dos professores não são infundadas, posto que há práticas que condicionam a 

existência de verdades sobre a educação, como vimos a partir das objetivações – sistema, 

governo, sociedade, colegas de trabalho. Nesse sentido, concordamos com Paraguassú (2017, 

p. 22) quando afirma que 

 

[o]s professores vivem os obstáculos da sala de aula. Sentem suas frustrações, 
pensam sobre o futuro, problematizam o passado, tomam decisões, elaboram 

estratégias, tocam a realidade concreta. É no falar desses professores que 

vamos de encontro, a partir de agora, às possibilidades de desistência e 

resistência entre os muros da escola. 

 

Nesse sentido, também reafirmamos o argumento de Oliveira (2014), apresentado na 

introdução deste trabalho, de que os professores podem não deter o poder político de 

representar certas decisões na educação, mas são capazes de (re)construir suas identidades e 

reivindicar, através de seus discursos, que elas sejam respeitadas, reconhecidas. 
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Dito isso, realçamos que nosso estudo limitou-se a identificar e a compreender as 

(auto)representações dos professores de uma escola pública do EM de uma cidade do interior 

de Goiás sobre a docência, analisando os processos que envolvem a (re)construção de suas 

identidades profissionais – as relações de poder/saber/verdade e as formas de resistência. 

Contudo, entendemos que os pressupostos teóricos foucaultianos podem fornecer outras 

análises e serem mais aprofundados em pesquisas que tenham como foco a docência e o 

profissional professor. Enfatizamos que a análise por nós realizada é apenas uma interpretação, 

a nossa representação, a partir de nosso lugar no mundo, do objeto estudado. Acreditamos que 

novas pesquisas podem ser realizadas com o objetivo de entender o processo de representação 

dos professores e as formas de resistência encontradas por esses profissionais em outros 

contextos.  

Como observamos, os enunciados dos professores revelam a contínua perda da procura 

por cursos de licenciatura, ademais, Dihsud (Excerto 4) afirmou que a graduação não consegue 

preparar os futuros professores para lidar com o “sistema opressor”. Nesse sentido, seria 

relevante ouvir os professores desse contexto, da formação inicial, ao que poderemos nos 

dedicar em pesquisas futuras. Também acreditamos que seria relevante o desenvolvimento de 

estudos que se debrucem mais profundamente sobre as formas de resistência dos professores 

diante das reformas do EM, pesquisas que analisem, por exemplo, como essa reforma refletiu 

nas (auto)representações e no processo de (re)construção das identidades dos docentes da 

escola pública. 

Posto isso, fechamos as cortinas dessa (a/re)presentação, entendendo que há outros 

caminhos, outros cenários, e, neles, outras possibilidades de análises e estudos que se dirijam 

aos “bastidores” da educação brasileira e aos professores de escola pública. Também 

finalizamos este percurso confiantes de que emerjam outras peças, outras pesquisas, que 

coloquem em cena os modos como as relações entre o poder, a resistência e a vida se jogam 

no palco da história. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS/UFG    

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO/PRPI 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA/CEP 

   

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE  

  

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada “As 

representações identitárias dos professores: um olhar sobre o profissional da escola 

pública”. Meu nome é Maria Dolores Martins de Araújo, sou a pesquisadora responsável e 

minha área de atuação é Linguística Aplicada – Ensino e Aprendizagem de Línguas – Mestrado 

em Letras e Linguística da UFG. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, 

se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em 

duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence à pesquisadora responsável. Esclareço 

que em caso de recusa na participação, você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas, se 

aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora 

responsável, via e-mail (maria.dolores.1@hotmail.com) e, inclusive, sob forma de ligação, 

através dos seguintes contatos telefônicos: (62) 9657-7364/ (62) 8483-7613. Ao persistirem as 

dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone 

(62)3521-1215.  

  

1.1 Informações Importantes sobre a Pesquisa   

  

Esta pesquisa, intitulada “As representações identitárias dos professores: um olhar sobre o 

profissional da escola pública”, tem por objetivo ter acesso às opiniões de professores da escola 

pública sobre sua profissão e o seu contexto de atuação. Caso você aceite participar da 

pesquisa, você fornecerá informações sobre o que pensa a respeito de ser professor, sobre sua 

profissão e sua formação através de questionários, entrevistas e narrativas, sempre e quando 

possível via e-mail ou na forma presencial quando esta lhe seja possível e viável.   

Assim, em um primeiro momento você responderá um questionário inicial referente a sua 

formação profissional e também deverá escrever suas percepções sobre a profissão docente, a 

disciplina que leciona e as relações interpessoais no contexto em que trabalham sob a forma 

de uma narrativa escrita. Em um segundo momento você responderá um segundo questionário, 

com questões mais específicas, refletindo sobre sua disciplina e seu contexto de atuação. Ao 

final, será realizada uma entrevista individual (gravada em áudio) com cada um dos 

participantes no intuito de dialogar sobre suas percepções acerca da profissão docente e o 

professor de escola pública no contexto goiano.  

A pesquisa não oferecerá risco físico ou moral aos participantes. Sua participação é voluntária 

e livre de qualquer tipo de pagamento ou gratificação financeira dela decorrente. Para os 

participantes mais tímidos, durante a entrevista pode haver momentos de constrangi- 

  
Comitê de Ética em Pesquisa/CEP Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/PRPI-UFG, Caixa Postal: 131, Prédio da 

Reitoria, Sala do Piso 1, Campus Samambaia (Campus II) - CEP:74001-970, Goiânia – Goiás, Fone: (55-62) 

3521-1215. E-mail: cep.prpi.ufg@gmail.com  
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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO/PRPI 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA/CEP 

  

mento ou desconforto, uma vez que precisarão expor suas opiniões, respondendo às  perguntas 

feitas, sendo assim, fica garantido a cada um o direito de se negar a participar de 

qualquer/quaisquer etapa(s) da pesquisa, de não responder determinada questão ou mesmo 

abandonar a sua participação no momento que desejar.  

A participação na pesquisa não é obrigatória e o consentimento pode ser retirado a qualquer 

momento da pesquisa sem qualquer tipo de penalização ou prejuízo caso decidam fazê-lo. Há 

também o direito de pleitear indenização por eventuais danos causados por decorrência da 

participação na pesquisa. Como responsável pela pesquisa asseguro a confidencialidade das 

informações obtidas, a privacidade e a não estigmatização dos participantes (através do uso de 

pseudônimo), garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas, inclusive 

em termos de autoestima, de prestígio e/ou econômico-financeiro. Após o término da redação 

do texto final desta pesquisa, os dados serão descartados e não poderão ser utilizados em 

pesquisas futuras. Esta pesquisa só pode ser realizada com a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP).   

  

1.2 Consentimento da Participação da Pessoa como Sujeito da Pesquisa  

  

Eu, _______________________________________________, inscrito(a) sob o RG/ CPF 

______________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo “As 

representações identitárias dos professores: um olhar sobre o profissional da escola pública”, 

como sujeito. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta 

pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela 

pesquisadora responsável. MARIA DOLORES MARTINS DE ARAÚJO, sobre a pesquisa, 

os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu 

acompanhamento/assistência/tratamento, se for o caso). Declaro, portanto, que concordo com 

a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito.   

  

Goiânia, ........ de ............................................ de ...............  

  

______________________________________________________________  

 Assinatura por extenso do(a) participante  

  

_________________________________________________  
Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável  

 

 
Comitê de Ética em Pesquisa/CEP Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/PRPI-UFG, Caixa Postal: 131, Prédio da 

Reitoria, Sala do Piso 1, Campus Samambaia (Campus II) - CEP:74001-970, Goiânia – Goiás, Fone: (55-62) 

3521-1215. E-mail: cep.prpi.ufg@gmail.com 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

MESTRADO EM LINGUÍSTICA – Responsável pela pesquisa: Maria Dolores Martins 

de Araújo (maria.dolores.1@hotmail.com) 

 

Para contribuir com esta pesquisa, responda 

às seguintes questões com sinceridade. 

Desde já agradeço a sua colaboração e 

asseguro a confidencialidade das 

informações obtidas e a sua privacidade 

como participante deste estudo.   

  

Participante:________________________   

Pseudônimo:_______________________ 

Email:____________________________ 

  

  

1) Qual a sua idade?  

( ) Entre 20 e 29 anos ( ) Entre 30 e 39 anos    

( ) Entre 40 e 49 anos( ) Entre 50 e 60 anos.   

  

2) Trabalha exercendo a profissão de 

professor em quais disciplinas?  

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________  

  

3) Quando iniciou o trabalho como 

professor?  

__________________________________ 

__________________________________  

  

4) Com qual nível trabalha?   

( ) Ensino Fundamental (de 6ª a 9ª ano).   

( ) Ensino Médio (do 1º ao 3º ano).           

( ) outros: _________________________ 

 

5) Qual é a sua carga horária como 

professor(a)?  

( ) 14 aulas ( ) 20 aulas ( ) 30 aulas   

( ) 40 aulas ( ) 60 aulas   

 

6) Qual a sua forma de contratação ou 

situação como professor desta escola? 

 

(   ) Contrato por tempo determinado para 

um período maior do que 1 ano letivo. 

( ) Contrato por tempo determinado 

temporário para o período de um 1 ano 

letivo ou menos. 

(    ) Efetivo. 

Caso sua resposta seja professor efetivo, 

quando foi o concurso de que participou? 

__________________________________ 

 

7) Trabalha em outra instituição ou exerce 

outra atividade remunerada? 

( ) Não        ( )  Sim.      Função/carga 

horária:________________________ 

( ) Sim, porém não remunerada/voluntária.  

Função / carga horária:_______________  

  

8) Em qual(is) turno (s) trabalha?  

( ) Matutino ( ) Vespertino( ) Noturno   

  

9) Como fez seus estudos regulares 

(Ensino Fundamental e Médio)?   

( ) Integralmente em escola pública   

( ) Integralmente em escola particular   

( ) Maior parte em escola pública   

( ) Maior parte em escola particular   

( ) Outro:___________________________  

  

10) A respeito de sua formação superior, 

assinale:  

( ) Estudei em uma universidade pública, 

modalidade presencial.   

( ) Estudei em uma universidade 

particular   

( ) Outro: __________________________  

  

11) Que habilitações você possui?  

( ) Licenciatura  

( ) Bacharel  

( ) Outras:_______________________   

  

12) Há (ou houve) professores na família 

além de você?  

( ) Não ( ) Sim   
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Grau de parentesco: 

__________________________________  

  

13) Qual foi o último curso que você fez?  

( ) Nível Superior  

( ) Outro. Qual? _____________________  

  

14) Participa de seminários/congressos:   

Como ouvinte:        Como apresentador:  

( ) raramente.            ( ) raramente.                      

( ) frequentemente.    ( ) frequentemente     

( ) nunca.                    ( ) nunca.   

  

15) Participa/participou de algum curso de 

atualização para professores?   

(  ) Sim        (  ) Não   

Qual?_____________________________ 

__________________________________ 

 

16) Quais dificuldades mais comuns você 

encontra/encontrou na profissão docente? 

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

_________________________________  

  

17) De que forma você resolve/resolveu 

essas dificuldades?  

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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APÊNDICE C – GUIA PARA PRODUÇÃO DA NARRATIVA 

  

Participante:__________________________________________ 

Pseudônimo:__________________________________________  

  

Poderia narrar sobre sua profissão docente? Como, na sua opinião, o professor é visto pela 

sociedade? Destaque a disciplina que leciona e como é ser professor dessa disciplina. Mencione 

também de que forma as relações interpessoais na escola contribuíram para o desenvolvimento 

de sua identidade de professor.  

  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO REFLEXIVO 

 

1) Por que você se tornou professor(a)? Quais acontecimentos de sua vida contribuíram para 

isso?   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

  

2) Como você define a profissão de professor da escola pública no Brasil e em Goiânia?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

  

3) Como você define sua prática docente como professor(a)?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

4) De que maneira você caracteriza a sua formação como professor na sua área de atuação?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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APÊNDICE E – GUIA PARA A ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

1- Em que momento de sua vida você percebeu que seria professor(a)? Conte como foi esse 

momento.  

  

2- Em relação à concepção sobre “ser professor” que você tem hoje: quais momentos foram 

fundamentais para formar essa concepção que hoje você tem em relação à profissão 

professor? Você poderia relatá-los?  

  

3- Você se considera profissional? Por quê?  

Se houver necessidade:   

Você se considera profissional no ensino da disciplina que leciona?   

  

4- Fale sobre como é dar aula de (considerar a disciplina do entrevistado) na escola onde 

trabalha.   

• Contexto da escola pública  

• Carga horária exercida   

  

5- Como você vê o seu trabalho na sua sala de aula com relação à preparação que você recebeu 

em sua formação?   

  

6- Na sua opinião, qual o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem?  

  

7- Hoje você se sente motivado ou desmotivado em relação à docência? Por quê?  

  

8- Você concorda com a afirmação de Arroyo (2000) de que “há pessoas que só veem 

negatividade no professor e na escola pública”?   

  

9- Para ser um bom professor é preciso ser apaixonado pela profissão ou pela disciplina que 

leciona?   

  

10- Na sua opinião:  

• Qual a importância que os seus alunos atribuem à sua matéria?   

• E a que os professores das outras matérias atribuem ao seu trabalho nessa matéria?   

• Há alguma área específica que desdenha o ensino da sua disciplina?   

• E a equipe gestora de sua escola, como ela atribui importância ao seu trabalho?   

• Como você se sente com essas opiniões dos colegas de trabalho?
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APÊNDICE F – TABELA 1. RECORRÊNCIA DOS EXCERTOS DE CADA 

PROFESSOR PARTICIPANTE DA PESQUISA NO TEXTO DA DISSERTAÇÃO 

 

Professores Número dos excertos 
Total de 

recorrências 

Ana Maria 22 01 

Amarílis 10, 20, 28, 46 04 

Amora 1, 9, 12, 19, 31, 32, 33, 34, 41 09 

Antônia 15, 25, 26 03 

Dália - - 

Dihsud 4, 7, 16, 23, 24, 30, 35 07 

Francisca 8, 11, 18, 44 04 

G.C.F. - - 

Joaquina 2, 13 02 

Kiki 5, 38, 39, 40 04 

Laura 3, 14, 27, 29, 36, 37,  06 

Lêda 21 01 

Lua - - 

Lucy - - 

Margarida - - 

Rosa 6, 17, 42, 43, 45,  05 

        Fonte: Elaboração própria.   
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP/UFG 
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